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Beste Para-Commando’s
Beste Sympathisanten,

Met blijheid kan ik jullie meedelen dat ons clublokaal terug opengesteld is voor ieder
van ons.
Door de gunstige coronamaatregelen en na een sluiting van 680 dagen is het zover.
Wij koesteren de hoop dat dit blijvend zal zijn en we niet meer geconfronteerd zullen
worden met een nieuwe sluiting.
Niettegenstaande onze positieve financiële toestand zouden wij op den duur toch
duivelspenningen tekort komen. Onze vaste kosten blijven lopen en moeten hoe dan ook
betaald worden.
Onze algemene ledenvergadering, dewelke wij hadden verplaatst van 5 dec. 2021 naar
16 jan. 2022, hebben wij echter opnieuw moeten verplaatsen naar 27 feb.
De coronaomstandigheden waren dan van die mate dat wij eindelijk de mogelijkheid
hadden om fysiek samen te zijn. Weliswaar nog onder bepaalde coronamaatregelen zoals
afstand, ontsmetting, plaatsen van CO2 meters en de nodige verluchting. Dit alles
bracht ons niet van onze stuk om het terug gezellig te maken.
Door het wegvallen van onze bar-dame Tinneke was er wel een zeker leegte ontstaan
voor de barbediening.
Spontaan hebben leden zich aangeboden om dit op te vullen waarvoor het bestuur hen
van harte dankbaar is.
Zodoende is er huidig een beurtenrol opgesteld die reeds ingevuld is tot 1 juli 2022.
Stilaan zullen ook alle eerder beschikbare dranken terug aangevuld zijn en draaien wij
op normaal regime.
Graag verwijs ik naar onze agenda en hoop dat jullie daar ook voltallig aanwezig zullen
zijn. Zeker op onze activiteiten met een plechtigheid.
Onze grootste jaaractiviteit “Red Bean” staat opnieuw in de startblokken. Zie verder in
ons tijdschriftje. Het wordt opnieuw een grote uitdaging het succes van de voorbije
edities te evenaren !

Luc Geerolf, die instaat voor de redactie en samenstelling van ons clubblad, heeft
ondanks zijn oproep nog steeds geen opvolger.
Hij heeft alsnog zijn uiterste best gedaan om nog een uitgave voor elkaar te krijgen.
Laat ons hopen dat het nog lukt voor een paar edities tot ook hij kan worden afgelost.
Zeker ons respect en dankbaarheid daarvoor.
De Voorzitter, Danny Lams
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In de vorige uitgave van ons tijdschriftje heb ik jullie op de hoogte gebracht dat het wel
eens de laatste papieren berichtgeving kon zijn in deze vorm.
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Verslag Algemene Ledenvergadering van 27 februari 2022.
Werkjaar 2021.
Aantal aanwezigen : 57
-

-

-

-
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De voorzitter(VZ) Lams Danny verwelkomt de leden en kondigt de heropening van
ons clublokaal aan na de coronasluiting.
De VZ vraagt één minuut stilte om de overleden clubleden van 2020 en 2021 te
herdenken waarbij de namen van de overledenen werden voorgelezen.
Foto voorstelling door de VZ van de clubactiviteiten van de jaren 2020 en 2021. Hij
maakte de opmerkingen dat wij, gelet op de corona, toch wat buitenactiviteiten
hebben kunnen organiseren om de leden samen te brengen.
Toelichting door de secretaris Bostyn Jan over ons ledenbestand.
Voorlezen van het verslag van de financiële controle uitgevoerd door onze
commissarissen, rekenplichtigen Patrick Oyaert en Raphaèl Remue.
De balans en rekeningen van het boekjaar 2021 werden goedgekeurd door de
rekenplichtigen.
Gedetailleerd financieel verslag door de penningmeester Geerolf Luc.
Dankbetuiging door de VZ aan alle leden die zich gedurende 2 jaar belangeloos
hebben ingezet ten dienste van de club.
Er hadden zich geen nieuwe kandidaten gesteld voor een bestuursfunctie en de
bestaande bestuursleden waren herkiesbaar zodat er geen geheime stemming
hoefde te gebeuren.
Unaniem werd het bestaand bestuur herkozen in hun functie.
De VZ dankt de leden voor het vertrouwen.
De VZ licht de visie van het bestuur toe voor het komende jaar 2022.
De VZ sluit de vergadering met een dankwoord en wenst, in naam van het bestuur,
de leden en hun familie een gezond 2022 toe en hoopt op een vlug weerzien
tijdens de vele paracommando plechtigheden en evenementen dit jaar. Hij wees
op het belang van hun aanwezigheid op de plechtigheden en daardoor hun
uitstraling naar de buitenwereld.
Er werd de aanwezige leden een drank aangeboden om een toast uit te brengen op
het nieuwe jaar 2022.

ANPCV Oostende – mars Bastogne – 11 december 2021
“ Eindelijk terug eens buiten “ Vrijdag 10/12/2021 werd ik door Jan en Armand opgehaald
en vertrokken we richting Bastogne om samen met nog enkele leden van de club de
herinneringsmars – wandeling te koesteren.
Toegekomen in een besneeuwd Bastogne merkten we onmiddellijk het verschil met vorige
edities dat de toeloop veel minder was. Men diende zich vóóraf in te schrijven in de
sportzaal en ook hier was duidelijk merkbaar dat corona de grote dooddoener was.
TRIESTIG ! Geen nood, na de nodige boodschappen en de inwendige mens versterkt te
hebben reden we verder naar onze uitvalsbasis te Wibrin. ’s Avonds arriveerden ook
Danny en Benny en konden we alvast klinken op een goed en enthousiast weekend.
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Zaterdag, 11 december na het ontbijt, reden we terug naar Bastogne waar het nog steeds
relatief kalm oogde. Na het tonen van onze verplichte voorinschrijving en 2 maal onze
covid safe pas konden we eindelijk starten. Oef !
Een blik op de omliggende velden liet weinig verbeelding over anno december 1944.
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Onderweg, aangekomen aan het het Mardasson monument.
Op deze plaats werd op 4 juli 1946 in aanwezigheid
van de Ambassadeur van de Verenigde Staten wat
aarde verwijderd, in een verzegeld kistje
gedeponeerd en verstuurd met een speciaal
vliegtuig ( een Sabena DC4 ) naar Washington waar
het werd overhandigd aan de toenmalige president,
Harry Truman.
Onderweg gaf ik een kleine demo hoe je de afmetingen bepaald van de grootte van een te
maken iglo. Geef toe, zulk een mooi landschap en deze weersomstandigheden heeft toch
iets hé.
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Toen we aan het Vredesbos aankwamen vertelde Jan ons dat in dit aangeplant bos bij
iedere boom een paaltje werd ingebed met een herinneringsplaatje die de naam en
eenheid vermeld van de veteranen die zijn teruggekeerd naar het slagveld om ze in te
wijden. Ik was zeer onder de indruk, blij om het gezien te hebben, om nooit te vergeten.
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We zijn ook blijven stilstaan bij het monument van de Easy Compagnie, beter bekend uit
de wereld befaamde reeks “ Band of Brothers “ en bij de gedenkplaat van de verpleegster
‘Renée Lemaire’ ( tevens te zien in de 6° reeks band of brothers ). Zij sneuvelde
gedurende een bombardement in de kerk van Bastogne waar zij vele levens gered had.

Beide mooie gedenkstenen getuigen wat gewone mannen en vrouwen, duizenden
kilometers van huis, voor ons betekent hebben. Om bij stil te staan.
Na een mooie dag was het stilaan tijd om naar onze basis terug te keren en ons klaar te
maken om ons te verwennen in een mooi restaurant, rustiek kaderend recht tegenover de
brouwerij van La Chouffe.
De voorbije inspanningen van de dag werden gekoppeld aan het aangename dat het leven
kan bieden. Zoals te spotten op bijgaande foto’s werden de aperitief en de forel door
ieder geapprecieerd. Mooie momenten die voor mij nog veel meer mogen terugkeren.

Mvg, Noël Maes
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Uiteraard hopen we voor alle deelnemers dat de volgende editie, december 2022, het
terug een normale mars zal zijn met meer volk en opnieuw met alles erop en eraan !
Bedankt ANPCV Oostende dat ik er weer bij mocht zijn. Bedankt ook Jan voor de nodige
uitleg doorheen het parcours. Ik heb er veel van opgestoken. Doe zo verder zou ik zeggen,
( lol ). Hopelijk tot een zo vlug mogelijke volgende afspraak.
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EEN VALSCHERMSPRONG
‘Ha, zijt ge bij de para’s geweest? En hoeveel sprongen heb je gemaakt?’ Ik noem
het enorme getal van 42. Maar eerlijk, het waren er geen 42 zoals ik altijd gedacht
had, maar bij nader natellen … 41. Tenzij ik die ene sprong toch vergeten heb in te
vullen in mijn ‘sprongregister’. En nu (zie onder) heb ik er dus … 41 ½ !
Er zijn van die dingen die een mens in zijn leven moet gedaan hebben: een leeuw
neerknallen, een boek schrijven, met een gehuurde of gekochte Porsche aan 250
per

uur

over

de

Autobahn

rauzen,

een

bokskamp

voor

de

wereldtitel

zwaargewichten bijwonen … Ik zou een halve of hele bladzijde vol kunnen pennen
met jongensdromen.
Ik houd niet van nodeloos dierenleed of van dierenleed tout court, de Porsche heb
ik maar ik ben nog niet gek, en kampen voor de wereldtitel zwaargewicht worden
doorgaans aan de andere kant van de aardbol beslecht. Blijft over de
valschermsprong.
Met dit doel voor ogen hoeft men niet meteen voor de para’s te tekenen. Bij een
burgerclub kan men bijvoorbeeld een cursus vrije val volgen, maar voor wie uitgaat
van een eenmalige gebeurtenis, van een proevertje zeg maar, is er de duo- of
tandemsprong.
Een tandemsprong heeft niets te maken met een fiets voor twee. De aspirant
waaghals wordt vastgeriemd aan een geoefende springer zodat beiden als
parende haviken door het zwerk zeilen en ook landen, en dat laatste hopelijk zacht
genoeg om het te kunnen voortvertellen.
Via Mr. Google kwam ik bij Skydive Flanders in Moorsele bij Kortrijk uit.
Een sprong is vrij duur, al is dat relatief. Het gaat immers om the ultimate experience
zoals de club het adverteert. Al zegt men dat ook van een helikoptervlucht over de
Grand Canyon, ballonvaarten en wat al meer.
De para’s van Moorsele hebben hun stek in een zeer landelijke omgeving. Het
ANPCV Oostende

clubhuis is een hangar. Aansluitend een enorme grasvlakte: de dropping zone (DZ).
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Ik parkeer in de buurt en wandel naar de entree. In de lucht hangen para’s als
kleurrijke vlinders en aan de rand van de DZ stijgt een sportvliegtuigje op met een
verse lading parachutisten. Straks zullen ze als zwarte sterren uit de lucht vallen. Ik
slik en vraag me af waar ik aan begonnen ben.

Om de hoek van de hangar is in het gras een openluchtcafetaria geïmproviseerd.
Een frisse pint zou me goed doen, maar tot na de sprong is alcohol taboe. Ik blijf
nog een ogenblik naar de para’s staan kijken. Hun daalsnelheid ligt nogal hoog
vind ik. Maar dan manipuleert de parachutist zijn hangriemen en hij raakt de grond
zacht als een sneeuwvlokje. Sommigen maken hierbij enkele passen zoals iemand
die van een uitbollende fiets springt. De duospringers dan landen in glijvlucht, net
eenden op het water. Er wordt geschaterd en Wauw! geroepen. Als men
enthousiaste mensen wil zien, moet men in Moorsele zijn!
Ik ga in de rij staan, betaal voor mijn sprong aan het loket helemaal achteraan en
loop de hangar binnen. Drukke boel hier. Mensen hijsen zich in sprongoverall,
klikken hun valscherm vast of plooien gehurkt parachutes. Op de betonnen vloer
liggen matten waarop de skidivers zittend of liggend hun beurt afwachten. Ik zie
ontspannen gezichten, mannen én vrouwen, twintigers en twee generaties ouder.
Ergens buldert een lach om een geslaagde grap.
Ik ga op zoek naar mijn tandemmaster. De tandemmaster is de persoon in wiens
handen ik mijn leven leg. Je wordt natuurlijk niet zomaar tandemmaster. Ervaring is
het ordewoord. Er lopen hier mensen rond die vijfduizend of meer sprongen
hebben. Ook aan het materiaal worden hoge eisen gesteld. Parachutisme is een
riskante, maar ook veilige sport. Er gebeuren zeer weinig ongelukken. In Nederland
sterft jaarlijks één persoon op 80.000 uitgevoerde sprongen. Stel daar eens
motorrijden tegenover. Het gevaarlijkste aan valschermspringen is de rit naar de
club.
Mijn tandemmaster is een slanke kerel die me met een ondoorgrondelijke blik
taxeert. Hij draagt een blauwe overall met op de mouwen en broekspijpen
slangvormige, helrode opzetstukken. Het is me niet meteen duidelijk waarom hij
uitgedost is als een clown, maar dat zal snel genoeg blijken.
Intussen krijg ik te horen dat het weer oké is en de sprong dus doorgaat. Bij regen,
droog, de hemel piekt blauw en de slurf van de windzak hangt er impotent bij.
Kandidaten voor the ultimate experience worden niet zomaar voor de wolven
gegooid. Eerst is er een briefing van een twintigtal minuten. Ik moet op mijn buik op
een soort reuzenskateboard gaan liggen. Houdingen oefenen. Armen en benen

ANPCV Oostende

lage bewolking of te veel wind worden de sprongen namelijk afgelast. Maar het is
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strekken als de tijd daar is. Stabiliteit is van het grootste belang namelijk. Beginnen
tollen aan 200 per uur wil je niet meemaken. Terwijl ik daar lig als een zwemmer op
het droge verneem ik waartoe de opzetstukken dienen: om er me aan vast te
houden tijdens de landing zodat we als één man Moeder Aarde kussen.
Ik krijg een parachuteharnas, maar dan zonder parachute, en een stofbril. Samen
met een zestal anderen marcheer ik naar de plaats waar een Cessna Grand
Caravan op ons wacht. Ik voel me een beetje een veroordeelde op weg naar het
schavot. Het gras van de DZ is kort en op sommige plaatsen geel, en doet me
denken aan de Afrikaanse savanne. We gaan zitten. Pauze. Wachten tot de stick
voor ons gesprongen heeft.
Dit staat me te wachten: opstijgen tot plusminus vier kilometer hoogte, een vrije val
van ongeveer vijftig seconden, opening en de rest van de tijd genieten van een
fantastisch uitzicht.
Mijn ogen prikken van het staren naar de hemel. Het vliegtuigje met onze
voorgangers wordt gestadig kleiner. En opeens maken zich stippen los uit de flank
van de metalen vogel. Ik kijk in spanning toe en denk: je weet maar nooit dat …
Maar dan ontvouwen de valschermen zich, op anderhalve kilometer boven de
grond. Even later hobbelt de Cessna onze richting uit. De tandemmaster klikt me
vast en als parende padden klimmen we aan boord. In plaats van een deur zit er
een breed uitgemeten rolluik in de flank van het vliegtuig. Het luik gaat dicht en het
geluid van de motoren zwelt aan. We komen in beweging. Take off …
Ik kan mijn hart voelen kloppen. Het uur U nadert. Al kan ik nog altijd
terugkrabbelen. De vraag is of ik dat doe of niet.
De klim duurt langer dan gedacht. Als het rolluik openschuift, strijkt een onbehoorlijk
frisse luchtstroom langs mijn gezicht. De ‘gewone’ springers van de stick verdwijnen
door de opening, big smile en duimen in de lucht.
De tandemmaster geeft me een tik en knort iets in mijn oor. Als een Siamese
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tweeling schuiven we naar het veel te grote gat en ik denk: dit is waanzin, ik zeg
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dat ik pas! Eén gedachte – een bede - flitst door mijn hoofd. Wees overtuigd van
mijn liefde tot het einde toe, en zorg goed voor de hond. Daar zitten we dan,
benen naar buiten, en ik als een kind op de schoot van de tandemmaster.

Naar boven kijken, gebaart hij, en ik licht mijn kin, hel mee naar achteren en vang
de lucht die blauw is, geen wolkje.
Opeens kantelen we naar voren, naar voren, naar voren. Mijn maag protesteert en
voor ik besef wat er gebeurt schiet ik uit het vliegtuig en ik val en val en meteen is
ook de druk op mijn maag verdwenen.
Onder mij lijkt de wereld een Michelinkaart met straten en wegen en huizen en
akkers. Een valgevoel is er niet, maar de luchtstroom raast langs mijn oren alsof ik op
een snelweg mijn hoofd uit het raampje van een auto steek. De grond komt naar
mijn gevoel niet echt snel dichterbij. Misschien daarom dat ik achteraf zal denken
dat mijn vlucht door het onbegrensde minutenlang heeft geduurd.
Intussen maak ik mijn huiswerk: houding respecteren, armen en benen spreiden op
teken van de sprongmaat. Volkomen onverwachts hangen we verticaal in de
lucht: het valscherm is met een zachte ruk opengegaan.
Daar bengel ik dan. Het zicht is fantastisch. Ik kan villa’s en boerderijen
onderscheiden, de mensen krioelend als insecten en de auto’s torren op weg naar
prooi. De tandemmaster begint met zijn hangriemen en de touwen te spelen, en de
parachute tolt en schommelt tot ik er misselijk van word. Maar mijn maat
produceert een ondeugende lach en maakt mij attent op allerlei interessants op de
wereld onder me.
Dan is het afgelopen. Het gras onder mijn voeten komt in sneltreinvaart dichterbij
en met een schuiver maken we contact.
“Je hebt dat goed gedaan,” zegt de tandemmaster terwijl hij me loshaakt.
Of hij het meent, laat ik in het midden. Want van een ding ben ik zeker: ik ben een
ongelooflijke ervaring rijker !

Thanks voor deze inzending !

Klimdagen te Marche-Les-Dames : Inschrijving via Secretaris

"Klimdagen"
Marche Les Dames.
16 juni ~ alternatief 23 juni
22 sept ~ alternatief 13 okt
Medisch attest vereist !

ANPCV Oostende

Bevestiging :
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Van der Maelen Alfons
◦ 12 / 04 / 1930
† 07 / 01 / 2022

Blogie Manuel

◦ 27 / 02 / 1954
† 07 / 01 / 2022

Vanhuffel George
◦ 06 / 05 / 1935
† 08 / 02 / 2022

Soft landings !
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Het zijn vaak kleine dingen die in onze herinnering zullen blijven,
Kleine dingen dewelke we nog dikwijls zullen aanhalen,
Kleine dingen die ons nog steeds zullen doen glimlachen.
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SAS

SOE
PARA COMMANDO
Kortrijk, april 2022.

Geachte familie, SAS en SOE-veteranen en Paracommandovrienden,
Uit dankbaarheid en respect voor onze Kortrijkse SAS-SOE-parachutisten gesneuveld tijdens WW2 nodigen wij u uit op
de herdenkingsplechtigheid op vrijdag 06 mei 2021 om 1400.uur op het erepark van het St-Jan begraafplaats,
Meensesteenweg, te Kortrijk. Deze herdenking wordt een jubileum die dit jaar voor de 25 ste maal plaats vindt.
Daarbij hebben wij uitgenodigd, de eerste minister Alexander De Croo, de minister van Justitie Vincent Van
Quickenborne, de minister van Defensie mevrouw Ludivine Dedonder en de CHOD Admiraal Hofman. De Koninklijke
muziekkapel van de Marine zal de plechtigheid opluisteren.
Wij herdenken:
BELGIAN INDEPENDENT PARACHUTE COMPANY
Sdt Etienne Battaille Neergestort te Withington (GBR) op 19-04-1943
BELGIAN SPECIAL AIR SERVICE SQUADRON/REGIMENT
Kpl Roger Carrette
Gesneuveld te La Chartre sur le Loir (FRA) op 09-08-1944 tijdens operatie Shakespeare
Sgt Raymond Holvoet Gefusilleerd te Zwolle (NLD) op 10-04-1945 tijdens operatie Timon
Sgt Jean Melsens
Gesneuveld te Meeuwen (BEL) op 10-09-1944 tijdens operatie Caliban
GEPARACHUTEERDE AGENTEN VAN HET SPECIAL OPERATIONS EXECUTIVE
Lt Robert Deprez
Lt Alfons Delmeire
Lt Jacques Picquart
Lt André Schaepdrijver

Neergeschoten en gecrasht boven de Westerschelde bij Hansweert (NLD) op 30-03-1944
Geparachuteerd boven Spa, onthoofd te Wolfenbüttel (DEU) op 07-06-1944
Geparachuteerd te Lessen (BEL) Gesneuveld op 01-05-1942
Geparachuteerd, onthoofd te Mauthaussen (DEU) op 01-02-1945

1STE PARACHUTISTENBATALJON
Sdt Romain Derveaux Bezweken aan zijn verwondingen te Kamina (Congo) op 03-08-1960
PROGRAMMA
14.00 uur
- Opening van de plechtigheid door voorzitter Raymond. J. Holvoet.
- Toespraak door Kolonel SBH Tom Bilo, directeur van SOCOM.
- Toespraak door premier Alexander De Croo.
- Naam afroeping - per naam wordt er ten teken van vrede en vrijheid een vredesduif gelost.
- Last Post - Bloemenhulde - Te Velde - Europese en nationale hymne
- Dankwoord door vice-eerste minister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

Bloemen graag aanleveren vóór 12.15 uur.

Voorzitter herdenkingscomité
Raymond Holvoet
Beverlaai 31 – 8500 Kortrijk
holvoet.raymond@telenet.be

Vicevoorzitter herdenkingscomité
Geneesheer-kolonel Paul Van Neste
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Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen u te mogen verwelkomen op deze plechtigheid.
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~ Transport 2022~
In navolging van de voorbije covid- vrije jaren zal onze club opnieuw gemeenschappelijk
vervoer organiseren en inlassen voor de verschillende activiteiten dewelke gepland en
voorzien zijn op de Nationale en Regionale kalender. Bijkomende of extra activiteiten
zullen géén onderwerp uitmaken van enige tussenkomst in transport.
- Alle voorrang wordt gegeven naar effectieve en sympathisant leden van onze vereniging.
- Een minibusje wordt pas ingelegd bij voldoende interesse en/ of inschrijvingen
(minimum 8 personen.)

- Gemeenschappelijk transport ( minibus ) is géén shuttle dienst. De RV (s) opstapplaats
(en) zal/ zullen per evenement medegedeeld worden en is voor ieder van toepassing.

Open deur dag Marche – Les – Dames
RV punt 1 : Oostende : parking Zinnialaan – vertrek stipt om 07.15 h
RV punt 2 : Drongen : parking Hotel ‘ Van Der Valck ‘ – vertrek stipt om 08.00 h
Eventueel tussenstop – koffie, afhankelijk van de verkeersdrukte en tijd.
Vertrek te Marche – Les – Dames : RV ( medegedeeld door chauffeur ) : 17.40 h
Prijs : € 23,00 . In tegenstelling tot de voorbije jaren met de gepaard gaande democratische prijzen
kunnen ook wij niet meer omheen de exuberante brandstofprijzen en prijsverhogingen.

Vóórinschrijving en betaling is noodzakelijk. Uiterste datum van inschrijving : 02 mei è
secretaris ! Betalen kan cash in de club of via overschrijving op het gekende
rekeningnummer van de club (zie boekje vooraan).
Indien voldoende interesse of deelnemers worden er meerdere minibusjes ingelegd.
Let wel !! Een volle bus telt 8 personen.

ANPCV Oostende

Attentie ! In plane, boarding 2 per 2 ! Beperkt aantal plaatsen, boarding by alphabet !!
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Remember the 82 AA ( All American ) Airborn Division – Bastogne

We schrijven 18 feb – 20 feb 2022. Nog steeds worden onze vertrouwde memorials,
marsen en happenings afgelast omwille van de opgelegde covid – maatregelen. Zo ook de
ons vertrouwde remember mars van de 82 Airborne. Niettemin met een klein
deelnemersveld en vanuit onze vertrouwde uitvalsbasis te Wibrin zijn we toch present om
de reeds lang verdoken voetstappen opnieuw bloot te leggen.
Vooraleer we ons installeerden in ons huisje maakten we een tussenstop te Manhay wat
krijgshistorisch een aanrader was.

In de late namiddag toen alle deelnemers aanwezig waren werd er geklonken op een goed
verloop van het weekend waarna het tijd werd voor ieder van ons om in zijn slaapzak te
duiken .…

ANPCV Oostende

….
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Zaterdag vroeg uit de veren en verzamelen geblazen aan de kerk te Wibrin. Hier staat nog
steeds een, ja … een halve tank. Ondanks dat deze tank verkocht werd aan een
schroothandelaar besliste het gemeentebestuur om de ½ tank toch te laten staan.
Uiteraard gemakkelijk voor ieder die een blik wilt werpen in het karkas waar heel goed te
zien is hoe de tank indertijd werd beschoten. Een goede waarnemer ziet wel dat de loop
is ontploft. Misschien door zelfdestructie om de tank niet operationeel in de handen van
de vijand te laten vallen. Wie zal het zeggen…

Vergezichten om bij weg te kwijnen met niemand te bespeuren tot kilometers ver in de
omtrek. Pionier spelen stond precies ook in de omloop gepland. Een brug was de voorbije
dagen wegens de hevige regenval weggespoeld. Dus never surrender, boompje omver
geduwd en op de ons aangeleerde manier konden we er ook over …. J
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Om niet in elkaars voetsporen te lopen werd beslist om hier de groep in tweeën te
splitsen. De groep van Danny Lams zou het parcours in omgekeerde richting afdweilen.
Vanaf kilometer 1 wisten we al dat het een prachtig parcours ging worden met mooie
vergezichten, een dicht woud en met de nodige hoeveelheid modder en water wat we er
met veel plezier erbij zouden nemen. Vroeger was het ooit anders, niet ?
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Oostenrijk, Njet !
Zwitserland, alweer njet !
Puur Belgisch erfgoed !
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Prachtig hé
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Ja, ondertussen werd er wel eens een babbeltje geslaan, maar …. Met de handen in de
zakken è dus 10x pompen, of …. Géén La Chouffe vanavond.
Een perfecte dag in al z’n facetten. Na aankomst op onze DZ en een hete douche waren
we natuurlijk paraat om onze laatste hindernis van de dag te nemen. De inwendige mens
versterken in ons gezellig restaurant “ La Petite Fontaine “ en zoals gewoonlijk was het

niet “ Me And My Pal “ maar “ Me And My Forel “. In de warme sfeer hadden we ook rv
met onze andere vrienden van de club.

De volgende morgen, forel of gene forel was het tijd om de auto’s te laden, de chalet te
reinigen en tijd voor een laatste groepsfoto.
Bedankt regionale Oostende, bedankt Jan voor de organisatie van dit fijne weekend en
bedankt aan iedereen voor het toffe gezelschap. In mijn marsboekje staat alvast Red
Bean gepland op 28 mei.
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Met sportieve groeten,
Noël Maes
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Plechtigheid “ Lt. BEAUPREZ “ 2022
Na twee jaar te zijn uitgesteld is het ons toch gelukt om dit
jaar onze plechtigheid “ Dag Lt. Beauprez “ te kunnen laten
doorgaan. Weliswaar zonder de traditionele aaneensluitende
lunch maar toch gepaard gaande met een kleine receptie.
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Tijdens deze plechtigheid herdenken wij en onze vrienden Koreavrijwilligers
niet enkel Lt. Beauprez maar eveneens al de gesneuvelde wapenbroeders van de
Koreaanse oorlog.
Deze plechtigheid vindt plaats aan het graf van de Oostendenaar Lt. Beauprez die als
eerste Belgische vrijwilliger sneuvelde op 18 maart 1951 aan de Imjin rivier in Zuid Korea
tijdens een verkenningsopdracht.
Omstreeks 10u45 verzamelden wij ons aan de ingangspoort van de stedelijke
begraafplaats in de Stuiverstraat te Oostende.
In groep, met vooraan de vaandels, prominenten en de familie Beauprez, begaven wij ons
naar het graf van Lt. Beauprez.
Na de bloemenhulde en eerbetuigingen hebben de genodigden zich opgesteld onder de
luifel, waar onder leiding van Armand Panesi, het peloton fier en kranig voor hen
defileerde. Het peloton Para-Commando’s mochten voor deze prestatie een luid applaus
in ontvangst nemen.
Allen werden door de voorzitter uitgenodigd voor een kleine receptie in ons lokaal.
Met genoegen mochten het bestuur en de leden de Burgemeester Bart Tommelein,
Schepen van Ceremonie Hina Bhatti en de vervanger van de plaatscommandant Luitenantter-zee Pieter Vanhessche verwelkomen in ons lokaal en dit ondanks hun drukke agenda.
Dit alles is terug mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers waarvoor onze hartelijk dank.
Een speciale dank aan Yves en Thérèse die de taak van de bar op zich hebben genomen.
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De aankomst van dertig gesneuvelde Korea-vrijwilligers te
Zeebrugge.
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Op 15 maart 1953 om 11u legde het Nederlandse troepentransportschip 'Waterman' te Zeebrugge aan.
In het schip bevonden zich 30 kisten met de stoffelijke resten van gesneuvelde Koreavrijwilligers, meer
bepaald 28 Belgische en 2 Luxemburgse. De kisten werden gelost op de havendam en daarna naar een
tot een door de firma Boyaert uit Brugge in een tot rouwkapel omgebouwde loods gebracht.. Soldaten
van de basis van Lissewege verwijderden de houten bekisting en plaatsten de metalen lijkkisten op rijen.
In de namiddag had een grote militaire plechtigheid plaats in de geïmproviseerde rouwkapel. De
namenlijst van de Belgische gesneuvelden is de volgende : Kapitein J. Loquet uit Namen, de Luitenanten
J. Coppens uit Elsene en J. M. Jonet uit Sint-Jans-Molenbeek, Onder-luitenant R. Miserez uit Namen,
1ste Sergeanten A. Biron uit Marche-en Famenne, J. Doll uit Hasselt, R. Gennart uit Jumet, J. Van der
Perre uit Anderlecht, de Sergeanten A. Dierckx uit Boechout, L. Verschraegen uit Sint-Amandsberg,
Korporaal G. Deckers uit Mariaburg (Ekeren), O. Fetro uit Flémalle Grande, Th. Schmets uit Montzen, A.
Van Woensel uit Schriek, H. Veryser uit Pecq, F. Wattiez uit Quaregnon, de Soldaten J. Casier uit
Blankenberge, J. B. Delen uit Herentals, A. Guilmot uit Virginal, E. Kellens uit Rijkhoven, R. Maes uit
Koekelberg, E. Magnin uit Belgisch Kongo, E. Mottart uit Luik, M. Rotsaert uit Edegem, J. Stael uit
Moeskroen, A. Staes uit Burcht, R. Vereecke uit Bosvoorde en B. Wanet uit Saint-Servais. De
Luxemburgse gesneuvelden waren Sergeant R. Mores uit Koetschette en Korporaal R. Stutz uit
Luxemburg. Bemerk de vlaggen van België, Luxemburg en de Verenigde Naties.
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Vrijdag 25 maart hadden we zoals afgesproken rendez-vous in de kantine van de handboog
schuttersclub “ Koninklijke Hoofdgilde Sint – Sebastiaan “ te Oostende. Een afspraak werd
in het voorbije coronajaar gemaakt met de voorzitter Marc Vandepoele zodat wij met
onze clubleden een initiaties handboogschieten konden volgen. 9 Leden van onze club
maakten gebruik van de link en uitnodiging dewelke werd gepubliceerd in de vorige editie
van ons clubblad (3/2021). We werden hartelijk onthaald in hun clublokaal door hun
voorzitter en werden voorgesteld aan 2 clubleden die ons deze avond wat wijzer zouden
maken over de kunst van het handboog schieten.
De oude clubfoto’s en emblemen aan de muren in een rustiek bemeubeld karakter van
het lokaal, waande ons even in de jaren 1960 – ‘70. Op de schouw pronkte hun embleem
met de datering van 1302, het ontstaan van hun club destijds.
Hun grote zaal was omgebouwd tot schietstand “ liggende wip en doel schieten “.
Voor ons werd het “ doel schieten ”. Van hun VZ kregen we een vakkundige uitleg en een
demo over het correct boogschieten met de traditionele handboog. Bestaande uit diverse
types bogen zowel voor rechts– als linkshandige. Het boog type met het katrollensysteem
was nog niet voor ons weggelegd gezien onze dubieuze Robin Hood achtergrond en
summiere of geen kennis van het boogschieten.
Niet te min presenteerde hun voorzitter ons een mooie demo met zijn persoonlijke en
aangepaste wapen. Groot was onze verbazing met welke ‘stille’ kracht de pijl vertrok
richting doel vanuit een afstand van 18 meter. Net de snelheid van een kogel.
We konden nadien zonder beperkingen naar hartenlust zoveel pijlen afschieten als we
maar konden en dit vanop een afstand van 15 meter. Ik had zeker de kaap van 100 pijlen
overschreden, tot ik merkte dat het huwelijk tussen mijn ongeoefende vingertoppen en
de wrijving van de pees niet meer in harmonie waren en pijnprikkels me dwongen te
stoppen. Veel clubvrienden merkten op dat het toch niet zo simpel leek een ‘Bulls Eye’ te
schieten. Niettemin waren er mannen bij die zeer aardig konden groeperen.
Een dikke proficiat ! Ikzelf merkte bij het schieten een nadeel op als brildrager en dit
zeker bij het mikken met de traditionele boog.
Na bijna 2 uur doel schieten zonder het interieur te ruineren nestelden we ons aan hun
clubbar. Zoals het hoort kwam een goede verbroedering tot stand tussen beide clubs. Een
geslaagde avond en voldaan na deze verrijking vertrokken we rond 2200h huiswaarts.
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De SEC.
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€€€€€€€€€€€€€€€ Penningmeester €€€€€€€€€€€€€€€
Laat géén geschiedenis vervliegen …
Rood of groen nog niet betaald ? …
Uw lidgeld moet geschieden …
Niet vergeten, ’t is nog niet te laat …
Laat geen geschiedenis vervliegen …
Rood of Groen nog niet betaald …
~ € ~ Lidgelden ~ € ~ om te blijven bestaan , om te blijven te functioneren, om
diensten te kunnen aanbieden, om … , om …. om … om …

Bovenstaande grafiek hoeft geen uitleg. Menig vroeger lid staat precies huppelend aan de
kade, afwachtend wel of niet om terug aan boord te komen. Wees gerust, wij zinken niet.
Integendeel ! Hoe mooier en rijker de herinneringen, des te moeilijker de scheiding.
Samen kunnen we onze heritage blijven beleven en zij die ons vooraf gingen blijven eren.
We blijven ons inzetten om onze idealen hoog te houden, ongeacht wanneer de ‘In Mora’
stelling als wapen en sneer wordt gehanteerd.
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Mvg,
Luc Geerolf ~ penningm.
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Hier kan ook uw
advertentie nog
worden
bijgeplaatst…
Interesse … neem
contact op met
iemand van het
bestuur!
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Hier kan ook uw
advertentie nog
worden
bijgeplaatst…
Interesse … neem
contact op met
iemand van het
bestuur!
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Drink DE LEKKER BIEREN
Primus – Jupiler – Stella
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BVBA BIERHANDEL
Opstaele
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Brugsesteenweg 47 8450 Bredene (naast Hubo)
Tel. 059 70 18 94
Fax. 059 51 56 85

AGENDA 2022 - Nr. 2 - ANPCV OOSTENDE
APRIL

Do. 7
zo. 24

Veteranendag te Oostende
Werkvergadering voor alle medewerkers Red Bean

MEI

vr. 6
Zo. 8
za. 14
za 28

Plechtigheid te Kortrijk SAS/SOE
Plechtigheid V - Dag te Oostende ( einde WO. 2 )
Opendeur te Marche-Les-Dames
Operation Red Bean Mars - Remeber Kolwezi 1978 , te Oostende

JUNI

di. 7
za. 11
do. 16
za. 18
do. 23

Algemene Ledenvergadering Nationaal te Marche-Les-Dames
Schieten te Beernem
Klimdag te Marche-Les-Dames
Plechtigheid " Sluizen " te Menen + Last Post te Ieper
Alternatieve klimdag te Marche-Les-Dames

JULI

za. 16
do. 21

Clubwandeling in de Schorre.
Nationale feestdag te Oostende

AUGUSTUS vr. 5
do. 18
vr. 26

Daguitstap - autocar
Forelvissen
Opendeur te Schaffen

SEPTEMBER vr. 9
do. 22
vr. 23

Plechtigheid Me and My Pal
2de Klimdag te Marche-Les-Dames
St. Michaëlviering te Brussel

vr. 7
Alternatief - St. Michaëlviering te Brussel
do.13
Alternatieve 2de klimdag
14,15,16 Najaarsoefening

NOVEMBER di. 1
di. 1
zo. 6 ??
do. 11
di. 15
zo. 27

Plechtigheid in Domburg / Westkapelle - NL. + uitstap
Heldenhuldiging te Oostende
Herdenking WO.I te Aartrijke ????
Herdenking WO.I te Oostende
Koningsdag te Oostende
Korpsmaal

DECEMBER zo. 4
za. 10
vr. 23

Algemene Ledenvergadering ANPCV Oostende in clublokaal
Clubdeelname 101° Airborne Mars te Bastogne
Kerst avondwandeling ANPCV Oostende + Broodtjes maal ( clublokaal )

Alle tot nu toe gekende activiteiten en data zijn onder voorbehoud en kunnen gewijzigd en/ of
gecancelled worden.
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OKTOBER
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