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Voorwoord 
 
 
 
Cliché............... 
 
Na een voorjaar met verschillende mooie en minder mooie 
activiteiten, “de begrafenis van onze vriend en kok Willy Bolle”, 
het mosselfeest, Paasfeest en deelname aan de oefening in 
Oostende gaan wij trachten onze krachten te bundelen om eind 
augustus ( 27 tot 29) van onze 17de  Bokkenrijders-Express weer 
iets moois te maken. 
In onze “flash 31” vindt u een oproep en een 
inschrijvingsformulier voor alle personen die willen helpen om dit 
weekend weer zo goed mogelijk te laten verlopen. Hopelijk zijn er 
vele leden die deze oproep beantwoorden. Wij worden allen een 
dagje ouder en vele handen maken het werk lichter. 
Met een beetje goede wil van ons allen kunnen wij er weer een 
mooi feest van maken en alle deelnemers, zoals de vorige jaren, 
een goed gevoel meegeven. 
Nogmaals alle hulp is welkom en samen met onze Regionale 
zullen wij deze uitdaging zeker weer overwinnen. 
 
Marcel.  
 

Nieuw 

 
Ons Home is open op zondag van 08.30uur tot 17.00uur 
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Onze Bokkenrijders Express is ± 15 km lang met allerhande gemaakte en natuurlijke 
hindernissen. Gelieve reserve schoeisel mee te brengen.(pantoffels) 

Er zullen ploegen van ± 6 personen gemaakt worden.  Op zaterdag avond live muziek 

Zwemgerief niet vergeten !!!!!!!!!!!! 

De wisseltrofee "1 Sgt Stef Vandewyngaert" is in 2009 gewonnen door Regionale  
DendermondeInschrijvingen : Uiterste datum  14  augustus 2010  

                   Enkel  stortingen  en schriftelijke inschrijvingen tellen als deelnamen.  
Kamperen mogelijk vanaf donderdag tot zondag, slaaptenten aanwezig. 

Er zal een extra bijdragen gevraagd worden voor de caravans van de deelnemers                                    
van 2,5€ per overnachting :    Geen douches meer aanwezig 

                                                                 Prijs : 

Vrijdagavond : Spaghetti 5€ : hotdog 3€ 

Deelnamen aan de raid :  11€:     jonger dan 16 jaar 6€                                              
Morgenmaal : 4€  (zat & zon. Morgen  8€ )                                                 

BBQ zaterdagavond 15€ 

PER MAN EEN INSCHRIJVING 

Gelieve indien mogelijk zelf ploeg vormen. 

Namen  per ploeg doorgeven of  

Nr. van de Ploeg op het inschrijving formulier. 

Er zullen geen inschrijvingen meer gedaan worden op zaterdag. Dag van de Raid 

Wijzigingen alleen via het secretariaat ( Marcel) 
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Gegevens : Invullen per deelnemer. 
                    

Naam :     

Voornaam :     

Adres :     

        

Tel/GSM :     

Email :     

Geboortedatum :     

Lid ANPCV :      Regionale :     

Commando NL      Afdeling :      

Deelnameprijs :               

              

Maaltijden & raid : ja of nee invullen of doorstrepen        

Deelname raid  11 euro :             

Vrijdagavond   Spaghetti  5 euro :   hotdog 3 euro     

Ontbijt zaterdagmorgen    4 euro :   zondagmorgen 4 euro   

BBQ zaterdagavond  15 euro :           

Samen          

Betaling :                 
    Storten met vermelding : Bokkenrijders Express 2010. + naam deelnemer     
     Rekeningnummer 068-2216045-10           
           ANPCV Leopoldsburg       
            Lijsterstraat 13       
             3940 Hechtel-Eksel       
Formulier                 
Opsturen : Corstjens Marcel – Beukenlaan 24 – 3910  Neerpelt       
Mailen : secretaris@anpcvleopoldsburg.be           
Info : 0478.63.37.89                

 

Voor Nederland : IBAN Nr BE41-0682-2160-4510 

BIC Nr  GKCCBEBB 
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TOESPRAAK UITVAART WILLY BOLLE  05 Maart 2010 
 
Afscheid nemen is het moeilijkste wat bestaat in het leven en we hebben nooit geleerd om dit goed te doen. 
Zeker  vandaag valt het me bijzonder zwaar om afscheid 
te nemen  van onze goede vriend en wapenbroeder. Het 
zijn inderdaad  trieste omstandigheden die ons vandaag 
samen brengen in deze kerk te Leopoldsburg. Maar we 
zijn samen gekomen met de hoop en het vertrouwen dat 
onze  aanwezigheid een troost en steun moge zijn voor 
Marie-Jeanne, zijn echtgenote; voor Annick en Ronny, 
zijn kinderen en voor alle familieleden, die door het 
overlijden van Willy in diepe rouw werden 
gedompeld.Onze aanwezigheid is ook een oprecht 
eerbetoon aan een zeer goede vriend waarvoor velen 
onder ons sinds jaren een warme sympathie koesterden. Willy, jij waart spontaan en oprecht, je hield niet van 
vleierij en allerlei praatjes, je waart recht door zee. Je persoonlijke inzet stond voorop, je had steeds een goed 
humeur en dat werkte voor allen aanstekelijk. Jij hebt zoals de Braziliaanse schrijver Paulo Coelho in zijn 
boek “ De Alchimist” het stelt, je eigen legende geschreven. 
Willy, wij waren leeftijdsgenoten en praktisch in dezelfde periode geboren. Alhoewel ik je toen niet kende, 
kan ik me levendig voorstellen hoe je jeugd tijdens de oorlogsjaren en de jaren daaropvolgend waren. Men is 
immers steeds kind van zijn tijd. 

Ons beider gemeenschappelijke verlangens begon in de vroege vijftiger jaren. De legerdienst die dan nog 
bestond was voor jou de eerste gelegenheid om jezelf volledig te geven. Want je wou behoren tot de 

“besten”.Inderdaad in 1952 vervoegde je het toenmalig Regiment Commando op de citadel in Namen. De 
inspanningen voor en de vreugde na het behalen je groene muts waren  voor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

jou telkens  hoogtepunten in je leven. Voortaan behoorde je tot de “ besten” . Waren ze dat ? Natuurlijk waren 
ze dat! Want allen die de zeer strenge opleiding en het operationele leven van de Para- Commando eenheden 

hebben gedeeld weten dat daar de zin voor initiatief, durf, beschikbaarheid , kameraadschap en onderling 
vertrouwen de stelregels zijn. Regels die velen tot levensstijl hebben gemaakt en hebben  uitgedragen in het 

dagelijkse leven ,in de  werkkring of  de vereniging. 
Willy, jij had die “ spirit” en deze heeft jou nooit verlaten. 
Nagenoeg 15 jaar geleden ontmoette ik jou voor de eerste maal in onze Vriendenkring Para-Commando. Van 
meet af aan, viel me je imposante figuur op, de man die nog steeds bezield was met een sterke wil, vol 
zelfvertrouwen, maar vooral een hartelijke en warme geest van kameraadschap. Ontelbare malen was jij een 
drijvende kracht achter de vele activiteiten van onze Vriendenkring. Hiervoor kunnen we jou niet genoeg 
danken. Het was met ontzetting dat we je overlijden vernamen en we plots beseften dat jij er niet meer zou 
zijn om ons blij toe te lachen. 
Willy, het ogenblik is gekomen om afscheid te nemen, wat we met zeer veel verdriet in ons gemoed doen, 
maar met de troost aan een levendige, aangename en warme herinnering. Een herinnering die de tijd niet zal 
uitwissen omdat het de herinnering is aan een echte vriend die in ons hart en geest voor altijd bewaard blijft. 
Willy, we zeggen je niet vaarwel, maar tot weerziens op een zonnige dag.  
Erevoorzitter ANPCV Regionale leopoldsburg 
Kol. Wolfs A. 
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De mini-oorlog. 
 
Dat het niet altijd koek en ei was tussen de Kongolezen en de Rwandesen blijkt uit volgend verhaal. 
Ergens tussen beide landen lag er een ijzeren brug op een godvergeten weg die er lang geen meer 
was, in een uithoek waar normaal koe nog kraai te bespeuren viel. Er waren dwarsbalken over de 
brug gelast tussen de pijlers zodat alle verkeer onmogelijk was, zogezegd om het smokkelen tegen te 
gaan. Op een dag was het maar weer eens alarm, wat wel vaker gebeurde. Ons peloton snel in de 
voertuigen en naar war wij vermoedden op weg om een brandhaard te blussen die maar weer eens 
was ontstaan tussen twee inheemse stammen! Het ditmaal evenwel een ietsje anders, een honderdtal 
negers stonden tegenover mekaar, elk aan hun zijde van de vrij brede stroom. De kreten waren niet 
uit de lucht en de pijlen en speren vlogen heen en weer! We lieten beide kampen voorlopig gerust, 
zolang er maar geen gewonden vielen. 
Na een half uurtje was hun mini-oorlogje gedaan. De pijlen en speren op de rivierbodem en de 
vechtenden dropen af, al dan niet tevreden en onder het maken van nog meer kabaal. De 
winnaars....... dat waren wij, want alleen door onze verschijning was alles zonder veel woorden maar 
vooral zonder één enkel schot te lossen geregeld, tot weer een nieuwe voorraad speren en pijlen 
waren klaargestoomd. 
Later merkte ik dat dit oorlogje zich herhaalde alsof het een halfjaarlijks ritueel was. 
 
G.A.L. 
 
Citaat: Ervaring doet onze wijsheid toenemen, 
  maar daardoor verminderen onze dwaasheden nog niet.  
  

 
----------------------------------------------------- 

 
Is het nu de kwaliteit 

Of was het soms de kwantiteit 
Of misschien de ijdelheid 

Die me telkens weer verleid 
 

Het wa s toch niet sereniteit 
En zeker niet de tederheid 

Ik denk het is de vriendelijkheid 
Die me telkens weer verleid 

 
Of was het toch de vrolijkheid 

Toch zeker niet de voorkomendheid 
Het was misschien de eigenheid 

Die met telkens weer verleidt 
 

Het is ook niet dat vreemd beleid 
Misschien dan toch de rariteit 

Want ’t is zeker niet de realiteit 
Die met telkens weer verleidt 

 
Gedichtenbundel “ Teer Broos Ademloos” van Hannelore Hauser 

Steunend lid regionale Leopoldsburg 
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De weergoden waren ons weer goed gezind op deze Paasmaandag. Ikzelf vond 
dat het weer eens gezellig en in goede sfeer, samen met de 80 aanwezigen, 
verlopen was. Zeker de kinderen waren weeral in hun nopjes, om van de 
grootouders maar te zwijgen. 
Na een korte wandeling zaten de kleine mannen op het kolen. Wat zou de 
Paashaas dit jaar weer in petto hebben? 

Sandra Boes (dochter van) was weer, zoals zij zelf zegde, in goede vorm dit liet zij blijken bij het in 
stand houden van de goede sfeer met de kinderen. Er waren alleen maar glunderende en zingende 
kinderen te zien. Allen kenden zij wel de liedjes en dit lieten zij goed horen, er werd volop 
meegedanst op de vrolijke muziek. 
De verwachtingen waren groot, wat zou hen nu weer gebracht worden door de Paashaas. Allen 
waren zeer tevreden en met een stralende blik werd de goed gevulde Paaszak in ontvangst genomen. 
Bijzonder de allerkleinsten lieten het zien dat het in de smaak viel. 
Voor de papa’s, de mama’s en de grootouders waren er diverse versnaperingen bij een goed gevuld 
buffet. Pistolets, rozijnenbrood met beleg, gekleurde eieren, gebak en als verrassing had Rudy (onze 
kok) voor de kleintjes lekkere pannenkoeken gebakken. Ook de groten lieten het hun smaken ter 
voldoening van Rudy en de organisatie. 
Ook deze Paaswandeling was weer een fijne bijeenkomst en geeft ons toch weer de spirit en 
voldoening om deze traditie in ere te houden. 
 
Marcel 
 

 

 
 
Zie WWW.anpcvleopoldsburg.be 
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VP/ESR kon ik mijn loopbaan afsluiten in Cairo als Assistent AttaMil (Militair Attaché). Ik ervoer 
dit dan ook als een nieuwe uitdaging, vooral dat wij de eerste militaire post waren in Egypte. De post 
moest van nul worden opgebouwd, figuurlijk en letterlijk. Wij kregen enkele lokalen in de 
ambassade en in de kortste tijd hadden wij de mooiste en functioneelste burelen van de ambassade. 
De deur voor de pantserkamer werd overgevlogen door een C130 en werd feilloos door een 
ondernemer ingebouwd. Alles moest aangekocht worden in België, meubels, computers enz. dit in 
samenwerking met de verbindingscel van SGR. 
 
Na de installatiefase kon het eigenlijk werk beginnen. Het materieel en uitrusting van het Egyptisch 
leger was opgebouwd halverwege de jaren 90 voor de helft Russisch materiaal en voor de helft 
Amerikaans materiaal. De trend was om geleidelijk over te gaan naar een volledige westerse 
uitrusting. 
 
Min baas had de ambitie om “President van de Militaire Attaché Association Cairo” te worden en dit 
betekende dan ook voor onze kleine militaire ploeg veel voorbereidingen, lezingen en rondleidingen 
langs de militaire installaties in dit internationaal gezelschap van een 68-tal militaire attachés. Ik had 
dan ook de genoegdoening om al het Sovjet materiaal te kunnen zien, iets dat wij bij de GVP alleen 
kenden van foto’s, filmen enz. 
 
Mijn speciale aandacht ging dan ook naar de Egyptische paratroepen. Tussen de vele AttaMils zaten 
er verschillende para’s, met indrukwekkende brevetten. Mijn doel was dan ook met enkele van hen 
deel te nemen aan sprongoefeningen met de Egyptenaren. Na veel palavers kwam ik overeen met de 
Noorse AttaMil, die nog Commandant van het Noorse Commandokamp was geweest, om te gaan 
springen met de Egyptenaren. 
 
Door de deelname aan internationale LRRP- en SF oefeningen had ik zoals de meeste leden van de 
GVP een zestal internationale parabrevetten en was het niet moeilijk om de toelating te krijgen van 
de Generale Staf. Door mijn zeer goede contacten met de Egyptische militaire overheid had ik reeds 
de toelating voor mijn eerste sprong. Op het laatste moment haakte de Noor af, zogezegd om 
veiligheidsredenen. 
 
Zelf besliste ik dan maar alleen te gaan en de sprong te wagen, letterlijk dan. Met mijn chauffeur als 
tolk bood ik mij aan bij het Egyptische Ce Para op een uur rijden van de hoofdstad. Na de begroeting 
door de Commandant werd ik rondgeleid in het centrum door een kolonel. Er bestond een fan-
systeem dat ik mocht uitproberen. In plaats van een ballon, zoals bij ons, beschikten zij over een 
systeem met een opengesperd valscherm, dat tot een hoogte van 30 meter werd opgetrokken en 
vervolgens gedropt. Dit leek mij zeer praktisch en vooral goedkoop. 
 
Het Egyptische Ce Para lag direct naast het militair vliegveld. Ik werd ingedeeld bij een stick 
leerlingen van een militaire school en zoals bij ons kan elke beroepsmilitair een soort B-brevet 
behalen. Het vliegtuig, een C130, maar langere versie als bij ons was goed voor een 120 para’s te 
droppen. De motoren waren reeds aan het warm draaien. Na de inscheping stond ik op kop van de 
stick. De parachute, een oud US model A10 boezemde mij weinig vertrouwen in, laaghangend op de 
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rug. Bij de GVP was ik gewoon om in vrije val (chuteur ops) te springen. Eenmaal in de lucht en bij 
groen signaal schoof iedereen naar de uitgang toe en onder luid geroep van “Allah Akbar”, blijkbaar 
om het moreel een beetje op te pompen, verlieten wij het vliegtuig. Terwijl ik naar de grond zweefde 
stelde ik vast dat de DZ alles behalve clean was, deze woestijnstrook was bezaaid met rotsblokken 
en andere natuurlijke hindernissen.  
 
Opgelucht, na een goede landing, stapte ik naar de DZ-ploeg en hoorde dat er een viertal gekwetsten 
waren. Die waren intussen met een oude ambulance afgevoerd. Breed lachend  
 
werd ik door enkele Egyptenaren opgevangen en uitgenodigd voor een volgende operationele 
massasprong die enkele dagen later plaats had. 
 
Ditmaal stonden er zes C130’s warm te draaien, de uitvoerders bleek het bekende Para Bn “El 
Sheitan”, de duivels, te zijn. Een eenheid die reeds in 1960 in Congo ingezet was in het kader van de 
toenmalige UN-operaties. Bij navraag over de toestand van de DZ verzekerde hij de despachers dat 
die optimaal zou zijn, vooral omdat de manschappen met hun bewapening en uitrusting zouden 
springen. Eenmaal in de lucht bood zich ons een prachtig spektakel, zover het oog reikte 
valschermen boven de woestijn onder een stralende zon en daarboven de rondvliegende vertrouwde 
C130’s. Daar ik een van de eerste beneden was kwam het er op neer van niemand op mij te krijgen. 
De para’s vielen links en rechts rond mij neer. Achteraf bleek alles goed verlopen te zijn en voor mij 
was dit een prachtige ervaring en moest ik eens te meer vaststellen da de speciale parasfeer over de 
grenzen heen overal dezelfde is ongeacht de nationaliteit. 
 
Momenteel beschikt Egypte over 2 Para-Brigades die na hun oprichting, in de late jaren 50, op 
verschillende fronten werden ingezet. 
 
Er bestaan verschillende variaties van wings in functie van het aantal sprongen en voor de 
despachers. Zie de foto’s, samen met de Commandant van het centrum en enkele Egyptische para’s 
na de sprong,  
 

Guido Van Meer   
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IN ZESTIEN MAANDEN VAN NAMEN NAAR LONDEN 
 
Vervolg 
 
 
Tweede verblijf in Miranda. 
 
Iedereen herkende me bij mijn aankomst in het kamp. Gelukkig moest ik me niet aanbieden 
op het kantoor voor ondervraging. Daarvoor zorgde de kampoverste, zelf een gevangene, 
Oostenrijkse edelman, die me inschreef als Canadees. Hij bevorderde mij tot barakoverste 
of ‘Capo’, verantwoordelijk voor de orde in de barak. Nu moest ik onder andere elke dag 
iemand aanduiden voor de karwei ‘aperone’. 
Zo strafte ik ooit eens een officier omdat hij door het venster had gewaterd. Achteraf 
maakte ik mezelf de bedenking : ‘Verdomd, wat indien dat in Engeland ooit mijn overste 
wordt ?’ 
Als Canadees kwam ik voortaan onder de hoede van de Britten en ontving ik elke week 
vijfentwintig pesetas en een pakje. Eindelijk had ik het mooie leventje te pakken !  Ik at 
enkel nog wit brood en dronk wijn. 
 
Mijn tweede verblijf duurde niet lang en mijn bevrijding kwam op 1 juli 1942. Ik werd naar 
het consulaat in Madrid gestuurd, en vervolgens naar La Linea en Gibraltar. Deze reis 
verliep eindelijk eens opperbest, zonder haperingen en met legale documenten. 
 
In Gibraltar waren geen burgers, wel zowat dertigduizend militairen. Ik nam dienst als 
vrijwilliger in de Belgische Strijdkrachten en ontving mijn eerste battle-dress. Een maand 
later scheepte ik in met bestemming Greenoch in Schotland. Soldaten, bajonet op het 
geweer, begeleidden ons naar de trein. In Patriotic School te Londen onderging ik zoals 
alle aankomers, de voorziene ondervragingen. Ze drongen aan om te weten wat we 
gedaan hadden in Lyon. Het stelen van de fietsen had ik diskreet verzwegen. Jean en 
Emile hadden het wel verteld. De ondervrager wilde de waarheid achterhalen en eventueel 
hun verhaal bevestigd zien. Ze waren zeer wantrouwig. Iemand van Verviers moest dat 
aan den lijve ondervinden. Hij beweerde dat hij in drie uren was overgezwommen van La 
Linea naar Gibraltar. Ze verplichtten hem om drie uur lang te zwemmen in een zwembad. 
 
Op 15 augustus ’42 belandde ik in het Belgisch Huis te Highgate. Daar vernam ik dat Jean 
had dienst genomen in de Belgische Brigade en Emile bij de parachutisten. Diezelfde 
avond, in een dancing, vertelde een Belgische soldaat me dat Emile met verlof was in 
Londen en logeerde in de Y.M.C.A. van Victoria Station. Ik had geld en dus reed ik er per 
taxi heen. 
Maar Emile was er niet, en ik wilde terugkeren naar de dancing. Op een affiche had ik 
‘Dancing Sunday’s’ ontcijferd. De taxichauffeur kon dat natuurlijk niet vinden. Zo verspilde 
ik tien Pound Sterling, want telkens ik voor tien shilling had opgereden, zette de chauffeur 
me aan de deur en moest ik een andere taxi nemen. In paniek ben ik dan raad gaan 
vragen in een politiekantoor. Die brachten me naar Y.M.C.A. aan Victoria Station. Daar 
vond ik eindelijk Emile die ondertussen was teruggekeerd van zijn avondje uit. 
 
‘s Anderendaags, een bijna ongelooflijk toeval, zag ik plots mij broer in de metro. Hij stond 
boven op de roltrap terwijl ik beneden aankwam. Als een gek begon ik op hem te roepen. 
Hij wist nog niet dat ik in Engeland was aangekomen. In de Belgische Brigade te 
Leamington hadden ze hem aan het werk gezet in de kantine. Miranda had  
 
hem zodanig verzwakt dat hij nog steeds niet bekwaam werd geacht om een normale 
legerdienst te vervullen. In Miranda leek hij al op een ontsnapte uit Buchenwald. Met  
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hem was het alles of niets, als het eten hem niet aanstond, at hij niet. Hij stierf nog liever 
van de honger. 
Ikzelf vervoegde niet onmiddellijk de Parachutisten. Emile noch Jean betoonden veel 
geestdrift voor het leger. Nu hadden ze een geweer maar van vechten was er in het geheel 
geen sprake. 
 
Er werden kandidaten gezocht voor Belgisch Congo. Ik tekende en moest een kursus 
volgen. Dat ontnam mij mijn geestdrift want uiteindelijk had ik toch geen dertien maanden 
gevangenis doorstaan om me nu te gaan verschuilen in Congo. (Mogen de ‘Congolezen’ 
mij verontschuldigen). 
Enkele maanden later, ik had toen de Para’s reeds vervoegd, eiste het Ministerie van 
Kolonies de terugbetaling van de te Londen door mij gemaakte uitgaven. Natuurlijk stuurde 
ik ze wandelen. Maar vergeten deden ze het niet ! In1958, zestien jaar na de feiten, kwam 
een deurwaarder de inventaris opmaken van mijn meubelen. Toen moest ik wel betalen ! 
… 
 
Op 11 september 1942 werd ik opgenomen in de Administratieve Compagnie van het 
Ministerie van Landsverdediging en begon mijn eerste opleiding in D Coy (Company). De 
kapitein, klein van gestalte, werd ‘Rasemotte’ genoemd en de adjudant ‘Vickers’. Toen hij 
op zekere dag het  bevel gaf  ‘Presenteer Geweer’ stapte een Borain op hem af en gaf hem 
zijn geweer ! 
Voor mij volgde daarop de Para’s en het begin van een nieuw verhaal. 
Einde. 
 
A.R. – GB2992 
 
(Franse versie : Yves Brasseur ; Nederlandse versie : Jaak Daemen) 
 

Verstrooide gedachten 
Als regenval met stormewind 
Druppels die met me Lachen 

Als ik maar een droog plekje vind 
 

Hopeloos gezoek 
Tussen enkel nog puin 

Als een dicht geklapt boek 
Tussen bomen zonder kruin 

 
Verwaarloost gehuil 

Achter gewoeker van struiken 
Ik weet nu waar ik schuil 

Kan steeds het vel gebruiken 
 

Ongelooflijke overlevensdrang 
Is wat mij door doet draven 

In de verte opnieuw wolvengezand 
Om te overleven gebruik je  gaven 

 
Gedichtenbundel “ Teer Broos Ademloos” van Hannelore Hauser 

Steunend lid regionale Leopoldsburg 
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Jumbo’s 
 
Met velen hebben wij de kookkunst van onze nieuwe kok, Rudy en zijn helpers, kunnen appreciëren 
voor hun werk dat ze weer met volle overgave verricht hebben. De mosselen waren van zeer goede 
kwaliteit zoals de hoofdding al liet vermoeden. 
Met zijn allen (130) zijn wij na de smulpartij met volle maag en zeer tevreden weer huiswaarts 
gekeerd.  
Onze medewerkers waren terecht tevreden met de goede reacties van onze gasten. 
Bijgevoegde foto’s spreken voor zich. 
 
Marcel 

 

 

 

 
Meer foto’s op : www.anpcvleopoldsburg.be 
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Opposet-landing Oostende. 
 
Stipt om 11.00 uur vertrokken wij met 8 deelnemers richting Oostende (Willy zou wat later vertrekken). Na 
iets meer dan 3 uren slenteren van Leopoldsburg tot Antwerpen bereikten wij de kust rond 15.00 uur. 
Het bivak “’t Bosjoenk” was gelegen op een 500 meter van een mooi park en de haven. Deze accommodatie 
was zeer goed ingericht en weeral werden wij verwend door de Regionale Oostende. Er waren enkele 
gemeenschappelijke tenten geplaatst voor zij die niet in hun individuele tent verbleven, een mooie 
kampplaats.  
Een viertal regionalen en enkele scouts groepen waren ingeschreven en dit werd weeral een gezellig 
samenzijn. De Regionale Leopoldsburg deed op vrijdagavond nog een flinke wandeling langs de visserskaai 
van Oostende. 
Na de briefing om 22.00 uur en enkele pintjes besloten wij in onze wigwam te kruipen daar er een tocht van ± 
15 km op ons stond te wachten op zaterdag. Wij zouden om 09.00 uur vertrekken, ingedeeld in 2 ploegen, nr 
11 en nr 12. De oefening bestond uit veel water en verschillende soorten hindernissen gemaakt op een zeer 
mooie locatie. De laatste opdracht bestond er in om met een speedboot vanuit de haven naar zee te varen en 
om ter hoogte van het “Fort Napoleon” op het strand te worden gedropt. Met een snelheid van ± 38 km per 
uur en tamelijk hoge golven vaarden wij de haven uit. Het was vasthouden geblazen anders zou men wel eens 
overboord gekatapulteerd kunnen worden. Helaas werden wij op een 150 tal meter van het strand in zee 
gedropt en met de zware golfslag in de rug spoedden wij ons naar het strand. Overspoeld door enkele golven 
bereikten wij de kust en natuurlijk werden wij niet gespaard door het water. De enkele toeristen die ons van 
ver gadesloegen dachten waarschijnlijk aan de TV-soap “Daar komen de schutters” of “Dad’s Army”. 
Een flinke wasbeurt, droge kleren en de avondzon gaf ons weer de spirit om de avond in te zetten met enkele 
lekkere pintjes alvorens de prijsuitdeling en BBQ zouden plaats hebben. Wat moesten wij lang wachten eer 
wij aan de beurt waren! Onze leuze is niet voor niets “Meedoen is belangrijker dan winnen”. Daarom waren 
wij dan ook niet  zeer teleurgesteld dat wij op plaatsen 11 en 12 eindigden. 
Na de BBQ en nog  enkele pintjes (?) kropen wij, na een fantastische dag en door een oplichtende 
sterrenhemel, voldaan in onze slaapzak. ’s Morgens werden wij door het plaatselijk muziek (gesnurk) en 
fluitende vogels gewekt en met een  heerlijk zonnetje dat ons deed genieten van de ochtendwarmte. 
Bij een lekker ontbijt  en na het opbreken van onze slaapplaats namen wij afscheid van onze gastheren. 
Voldaan zijn wij dan weer huiswaarts getrokken en indien het ons het volgend jaar weer mee zit zijn wij zeker 
weer present. 
Bedankt Regionale Oostende met al hun medewerkers. ( meer foto’s) 
http://www.pixagogo.be/1771124343                www.anpcvleopoldsburg.be  
http://www.paracdo-oostende.be/OppLand2010deel1/index.html 
 
Marcel    
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                    30 april 2010 Marche-les-Dames. 
 
Vrijdag 30 april 2010 stonden wij om 08.30 uur weer verzameld te Marche-les-Dames voor de ANPCV-klimdag. 
Met 5 man, van de Regionale Leopoldsburg, waren wij zeer goed vertegenwoordigd op een totaal van 30 deelnemers. 
Na de naamafroeping van de aanwezigheidslijst ontving elk van ons een persoonlijke uitrusting: broekje, leeflijn, 
muscetons, helm, aap en handschoenen. De geschiedenis herhaalt zich als wij in een kring rond de instructeur 
verzamelen om de fitting van al de uitrusting te doen: ZO en niet ANDERS!!! weet je nog wel van.....vroeger. Een 
schuine wand kort bij het kasteel is de eerste afdaling in rappel als gewenning. Een meter of 8 naar omhoog via een 
touwladder en afdaling in rappel. Dit moet voldoen om iedereen nog even in herinnering te brengen hoe de technieken en 
bijhorende handelingen uit te voeren. Vermits wij maar met 30 klimmers zijn valt de tijd van uitvoering best mee. 
Het grotere werk is nu aan de beurt: door de wand, schijn tegenover de ingang van het kasteel, omhoog via de ladders en 
onderweg via de paadjes tot aan de apenbrug. Even op adem komen!!! Zijn wij dan toch wat ouder geworden? De rokers 
onder ons zullen het geweten hebben. 
De apenbrug is ingenomen door “de echten” die hier aan het werk zijn. Alternatieve paadjes rondom de kloof om met 
een mooie klim via de rotsen van de Rue Barbe weer terug naar boven. Dan via het labyrint van paadjes tot aan de death-
ride van het kasteel. De boom is vervangen door een massieve rotsblok. Dus toch een verschil met vroeger? 
Het is middag en de inwendige mens van ieder vraagt om versterkt te worden, dus eten. 
Om 13.30 uur verzameling geblazen en wij worden ingedeeld in 3 ploegen. De drie ploegleiders worden gebrieft over 
wat er ons nog te wachten staat. Via een pad schuin omhoog tot aan de death-ride achter de vijver en dan gelijk 
Flinstones naar beneden. Zo kwamen die steeds tot stilstand. Onze Franstalige ploegleider probeert ons te brieven maar 
algauw komen wij tot de conclusie: “Pour les Flamand la meme choose”. 
Via een zelf te spannen touw, met enkele cat-crawl over de beek, en vervolgens een wand omhoog met een stukje 
ladderen en een tiental kabels met ogen die door de eersten zullen worden gehangen tegen de wand aan voorziene 
uitstekende haken. Iedereen volgt naar boven via deze constructie. De laatste recupereert het materiaal mee naar boven 
en vervolgens dalen wij af in rappel. Dit alles tegen de tijd om competitief te zijn met de andere ploegen. Aangemoedigd 
of opgejaagd door onze eigen teamleden en de instruc- 
teurs van Marche-les-Dames. Dit is echte “ Team-building” . 
Onze fysieke inspanningen en de oplopende temperatuur hebben voor ons allen zijn tol geëist maar wij zijn fier op onze 
prestatie. 
Een woordje van dank aan de verantwoordelijke van de ANPCV en zeker de positieve en onbaatzuchtige inzet van de 
instructeurs van MLD is hier wel op zijn plaats. 
 

R.T. J.V. D.K. E.J. G.H. 
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