
WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
 
Beste vrienden, 
Nadat we allemaal van een ontspannend verlof genoten hebben, nemen we de 
vriendschapsbanden terug op. Met de batterijen herladen treden we in actie. Ook onze 
gepensioneerden! Het is immers een bekend Amerikaans Generaal  die  ooit  zei:”  Jong  
zijn  of  blijven  is  geen  kwestie  van  leeftijd,  maar  van  levenshouding”.  Waarmee  we  
volledig instemmen. 
 
Het 3 Bn Para vierde zijn  de bevelsoverdracht en open deur. Beide waren een succes 
aangaande  organisatie, verloop en publieke belangstelling. Lt-Kol COLPAERT houdt 
waarschijnlijk aan zijn eerste kennismaking een positieve indruk over.  
 
Als Voorzitter had ik de eer om door de nieuwe bevelhebber voor een gesprek 
uitgenodigd te worden. Uit alles blijkt dat de nieuwe CO zeer positief staat tegenover 
onze Vriendenkring en verstrekt dezelfde tegemoetkomingen als Lt Kol KOUMANS. 
 
Ons ledental. Een eerste schatting geeft aan dat we het cijfer van 2000 (240 betalende) 
evenaren. Tijdens de open deur zorgde de onvermoeibare ROGER DEBAERE voor 
tien nieuwe aansluitingen. Ook JOS VERHOLEN draagt op zijn eigen kalme manier 
een  steentje  bij.  Bedankt  ROGER  en  JOS,  dit  wil  echter  niet  zeggen  “we  gaan  op  onze  
lauweren  rusten”!  Integendeel  het  aanwerven  moet  een  permanent  streven  blijven. 
 
Op 10 november houden we onze Korpsmaaltijd en in afwachting jullie daar 
aanwezig te zien wenst het Bestuur U en Uw familie zonnige najaarsdagen. 
 
En  nogmaals  voor  de  aangroei  van  ons  ledenaantal  “  STAND  UP” 
 
 
 
      Voor het Bestuur 
      RIK STABEL 
 
DIVERSEN 
 
Aanslag WTC toren 
Ons tijdschrift was klaar voor uitgave toen op 11 Sep 2001 de vreselijke aanslag op 
het WTC te New York plaats vond. Alsnog de nodige aandacht hieraan besteden is op 
zijn plaats. We hopen met jullie dat de opdrachtgevers en mogelijk toekomstige 
uitvoerders gearresteerd en streng berecht zullen worden. 
Een  militaire  actie  met  inzet  van  Luchtlandingstroepen  en  Commando’s  behoort  tot  de  
mogelijkheden. 
Voor sommige van onze politici die de Para-Cdo Brigade willen laten inkrimpen of 
zelfs afschaffen is dit een nadenkertje ! 
 
Schietwedstrijden te Moeskroen 
Onze  vrienden  uit  Moeskroen  organiseren  op  vrijdag19  en  zaterdag  20  Okt  de  ‘  
GROTE  PRIJS  JEAN  DEMEESTERE’.  De  deelname  van  Ritten  gilebert  en  eddy  
crockaert is zo goed als verzekerd. Mochten er onze leden toch nog –verborgen- 



schutters ( in orde zijn met de licentie is noodzakelijk ) zijn ze daar van harte welkom. 
Voor bijkomende info bellen nar Ritten Gillebert of naar Rik Stabel ( zie achterflap ) 
Niet aarzelen, de inschrijvingen worden afgesloten op 12 Okt. 
 
Wandeltocht DRAGON ROUGE – DRAGON NOIRE 
Onze Leuvense vrienden organiseren op zondag 25 Nov een wandeltocht ter 
herinnering aan de actie te Stanleystad en Paulis in Congo. Er zijn verschillende 
afstanden af te leggen. Onderweg kunnen dorstigen zich laven en de hongerigen zich 
spijzen tegen democratische prijzen. 
 
DE SPAGHETTISTORY 
 
Lichting februari 1966. Na een eerste opleiding van een achttal weken gaat het 
bataljon op bivak. We slapen in de legendarische PIRAMIDALS aan het BOIS-
BRULEE te ARLON. De halve-sessie testen worden afgelegd. 
Het weer is fris, bij nacht sneeuwt het nog. De stevige legerkost wordt smaakvol 
verorberd, met als uitzondering één gerecht: spaghetti. Thans door iedereen 
hooggewaardeerd, toen nog een beetje taboe vooral voor verwende Vlaamse magen. 
Gevolg, de afvalput van de veldkeuken tot aan het randje gevuld met smeuïge pasta. 
Waarover later meer. 
Elk zichzelf respecterend kandidaat onderofficier kende in Arlon slechts één stamcafé 
de  ‘MOZART’    uitgebaat  door  Theo  en  Jenny. Eigenlijk meer als vrienden dan als 
eigenaars beschouwd. Ze zijn van onze aanwezigheid op de hoogte en vereren ons 
met een bezoekje in de Bartent Onderofficieren, met hun Citoën DS uiteraard. 
Iedereen is blij hen terug te zien en daar wordt een pintje op gedronken Natuurlijk is 
uitgaan in principe niet toegestaan, maar wie zonder zonden is werpe de eerste steen. 
Jan  Raemen  en  ik  kunnen  de  verleiding  niet  weerstaan,  kruipen  ‘den  DS’  in  en  gaan  
een stapje in de wereld zetten. Dit stapje wordt een reuzenpas en rond één uur 
s’nachts  zet  Theo  ons  terug  af  aan  het  bivak. 
We bedanken hem voor de gezellige avond. Ondertussen is er wel een dikke mist 
opgekomen en met moeite vinden we de tenten terug. In de ondoorzichtbare 
erwtensoep verlies ik Jan uit het oog, weet mijn tent niet goed terug te vinden en 
begin rond te zwerven met het oriëntatievermogen op nul! Plotseling verdwijnt de 
aarde  onder  mijn  voeten,  ik  heb  geen  houvast  meer  en  jawel…  een  luide  plons  en  ik  
sta tot aan mijn navel in de Italiaanse blubber. Jan komt ter hulp, lacht zich bijna een 
hartaderbreuk, reikt me de helpende hand en trekt mij op het droge. Ik vind mijn tent 
en leg mijn reservekledij maar al klaar. 
De volgende dag ben ik postcommandant en kook mijn vuile kleren af in een emmer 
zeepsop op de mazoutstoof van de tent die dienstdoet als wachtlokaal. Want mee naar 
huis durf ik die rommel niet mee te nemen. Leg moeder de vrouw maar eens uit dat je 
in de spaghetti gedonderd bent. 
Moraal: ga op bivak drink een pint maar blijf uit de buurt van de veldkeuken, en 
probeer zeker geen kuil spaghetti leeg te eten in een streek waar er zoveel commotie 
is geweest over het eten ven één bord!! 
        RIK 
 
 
 
EUROPEES VERBOND VOOR MILITAIR PARACHUTISTEN (EMPA) 
 



Aansluiten bij het EMPA-België 
Sommige leden hebben nog altijd heimwee naar de tijd dat ze met de TAP gefit op de 
rug uit de ballon, C119 of C130 duikelden. Ze willen deze nostalgie omzetten in 
daden  en  dus  terug  gaan  ‘jumpen’. 
Buiten het parachute springen via het ANPCV te Schaffen of bij een burgerclub is er 
nog een mogelijkheid, zich aansluiten bij het EMPA (zie titel). 
Dit verbond biedt de kans aan actieve en reserve parachutisten, en in sommige 
gevallen aan niet gebrevetteerde, om een buitenlands militair brevet te halen. 
Vereisten -     minstens 18 jaar oud zijn, leeftijdsbeperking is niet opgelegd 

- aan zekere medische voorwaarden voldoen 
- zich ongedwongen maar tuchtvol kunnen gedragen 

Goedkoop zal de activiteit niet zijn, want de sprongsessies hebben plaats in o.a. 
Tsjechië, Polen, Italië, India, Cyprus enz. 
Wilt U over meer info beschikken? 
Te verkrijgen bij: Mr Luc Verbrigghe 
   J. Van Clichthovenstraat 54 
   8620 Niewpoort 
   Tf: 058/231766 
KERSTAVOND 24 DECEMBER 2001 
 
Sommige leden zijn misschien op de meest familiale avond van het jaar alleen. 
Daarom rijpt het idee een kerstavond te vieren in ons lokaal. 
We denken aan warme wijn, soep, koffietafel met worstenbrood enz. 
Bij deelname van acht geïnteresseerden zal aan de Comd van 3 Para de toelating 
gevraagd worden met maximaal twintig deelnemers. 
Voor gelovigen is een en ander misschien te combineren met het bijwonen van een 
nachtmis te Kasterlee of omgeving of bij aanvraag aan Padree Van Eeckhout in de 
kapel. 
De kostprijs zal door het aantal deelnemers gedragen worden. 
Bij interesse telefoneren naar 014/613697 
 
 
 
 
KORPSMAALTIJD OP 10 NOVEMBER 2001 
 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij dit evenement rond 11 November. 
 
PROGRAMMA 
 
1800 Hr  Aankomst in het kwartier van 3 Para, parking op de erekoer 
  Onthaal het Museum is geopend. 
1900 Hr Aperitief aangeboden door de Vriendenkring 
1915 Hr Drink op de Koning 
1930 Hr  We vervoegen het Mess-Complex voor onze maaltijd 
 
MENU 
 Cavaillon met Gandaham 
& 
Tomatenroomsoep met vleesballetjes 



& 
Kalfstournedos met Honingsaus en Provençaalse Kruiden 
Aardappelkroketten 
& 
Roomijs met Bosvruchten 
& 
Koffie 
 
Prijs per deelnemer: 1000 Fr 
Inbegrepen het Aperitief-Heildronk-Maaltijd-Wijnen-Koffie-Degestief 
Gezien het Menu en prijs buiten concurrentie 
 
Inschrijving: Het gestort bedrag geld als inschrijving en dient voor 03 November op 
onze rekening te staan. Stortingsbulletin ingesloten. 
 
Dus tot ziens op 10 November. 
 
NIEUWS UIT HET BATALJON 
 
Na de opdracht in Kosovo nemen we afscheid van de versterkingen die ons goed 
hebben geholpen deze opdracht tot een goed einde te brengen. Een welverdiend verlof 
voor alle deelnemers tot begin mei en we gaan over tot de orde van de dag.  
Op  19  mei  de  jaarlijkse  dag  voor  ons  petekind  ‘  De  Mast’,  de  jaarlijkse  Koreadag  op  
23 mei  zijn de hoofdzaken.  
De maand juni  begint met een lang Pinksterweekend gevolgd door de Syntheseweek 
van BELUKOS 7. De Cyclisten die voor ze ontbonden worden nog even een periode 
Kosovo op het eind van het jaar voor hun rekening nemen worden door de Staf van 3 
Para op de hoogte gebracht van de situatie in de Balkan.  
De derde week vertrekt de 22 Cie een weekje naar LIVORNO een uitwisseling met 
Italiaanse collegae die zelf een detachement naar ons sturen in deze periode. 
Tussendoor beginnen we te springen want dat was al een paar maanden geleden. 
Op 29 juni groot feest. Bevelsoverdracht we nemen met spijt afscheid van Lt Kol 
KOUMANS en verwelkomen Lt Kol COLPAERT. Iedereen is natuurlijk benieuwd 
want voor de meeste onder ons is hij onbekend. Lt Kol COLPAERT heeft het grootste 
gedeelte van zijn paraleven in het Moederbataljon doorgebracht. We leren hem al snel 
kennen voornamelijk door aan een parachute te bengelen waarover later meer. 
Het is juli en de jaarlijkse verlofperiode is aangebroken. In juni niet voor de 22° die 
achtereenvolgens zijn P3 uitvoert ( jaarlijks sprongkamp Cie ), deelneemt aan de 
parade van de nationale feestdag ( en ze presenteerden goed ), en zijn Cdo 1 ( 
jaarlijkse Cdo kamp ). 
In augustus is het de beurt aan de 17 Cie P3, deelname aan de Mars van de IJzer en 
Cdo1. Niet echt een verlofprogramma. 
In september  mogen we terug spreken over de 15 Cie die een tijdje op blokken stond 
en we beginnen met wat we noemen de specialisatie. Iedereen nog een met zijn 
schiettuig laten werken. De tweede week gaat de bataljonsstaf naar Nederland voor 
een Stafoefening -computergestuurd – we zitten tenslotte in de 21° eeuw- en de derde 
week wordt het bataljon opgesplitst. Een deel naar Leopoldsburg praktijk van de 
eerste week en een ander deel naar Elsenborn, ik hoef niet zeggen dat de mortieren 
daar bijzijn het is hun tweede thuis. 



De laatste week van september heeft onze Korpsoverste een verassing in petto, hij 
richt een ouderwets sprongkamp in, plant daarbij zes sprongen in drie dagen alle uit 
het vliegtuig, één bij nacht. Opstijgen in kleine Brogel afspringen boven De Hechtelse 
Heide ( 10 min vlucht met moeite ) heel het vliegtuig in één keer leeg. Als je erover 
nadenkt veel goed weer hebben we niet gezien in september er waren maar drie 
redelijke dagen maar dan juist gepast voor ons sprongkamp. Vijf sprongen in ijltempo 
uitgevoerd en we mogen ons terug ervaren parachutisten noemen, en bijna heel het 
bataljon in orde met zijn kwalificatie sprongen. 
Wie op 2 Okt naar het nieuws heeft gekeken heeft onze Korpsoverste gezien aan de 
zijde van de Heer Poetin aan het Egmontpaleis toen 3 Para het Eredetachement 
leverde.  
Begin november kun je de 17 Cie de wacht aan de paleizen zien uitvoeren. 
Zo iedereen is terug op de hoogte van het reilen en zeilen in het Bataljon. 
        Pol Ooms 
PROGRAMMAWIJZIGING SPRONG-KLIMDAG ANPCV 
 
De sprong voorzien op zaterdag 06 oktober wordt één week vervroegd en heeft plaats 
op zaterdag 29 september. 
De klimdag te Marche Les Dames blijft op 06 oktober. 
Geïnteresseerden krijgen op die manier de kans aan beide activiteiten deel te nemen. 
WANDELTOCHT OP 9 SEPTEMBER 2001 
 
Ondanks dat de weergoden de hemelsluizen nog meer opengedraaid hebben dan 
tijdens  de  wandeltocht  van  2000,  komen  toch  een  vijftigtal  vrienden  ‘  acte  de  presence  
‘  geven. 
Niets belet dat zo een dertigtal dapperen, wel met regenscherm bij de hand, de natte 
Tielse bossen intrekken. 
Jef Hautemas en zijn kameraad uit het verre Limburg waren de eerste enthousiaste 
vertrekkers, ze waren zelf een beetje voor op het tijdschema. Niettemin bedankt 
vrienden. 
Het was een gezellig komen en gaan in ons lokaal, waar het elektrisch haardvuur niet 
alleen de kilte buiten hield, maar ook voor een huiselijke sfeer zorgde. 
 Leuke  bijkomstigheid  Ritten  Gillebert  had  bezoek  uit  ‘Vlaanderen’  en  ze  kwamen  
ons met een bezoek vereren, en bedachten ons met een mooi aandenken geschonken 
door de Vriendenkring uit Menen. Het zal een ereplaats krijgen in ons lokaal evenals 
de trofee geschonken door Eddy Crockaert. Een prijs gewonnen met Riten Gillebert 
tijdens  …….  Je  raad  het  ….een  schietwedstrijd. 
Na zo een geslaagde dag past het dank uit te spreken tot de mensen die aan de basis 
liggen van weer een succes. 
- Ritten en Eddy voor de pannenkoeken en de warme soep 
- Jos, Jo en Ronny voor de toogdienst en andere dienstverleningen 
- Het AANTAL BEZOEKERS dat de regen trotseerde 
- De Voorzitter voor de organisatie, hij trekt nog altijd de kar 
WISTEN JULLIE DAT ……. 
 
- Ritten Gillebert bij een schietwedstrijd FNC de eerste prijs behaalde 
- Die plaats vond in Duitsland en rond de tweehonderd deelnemers telde 
- Hij (Ritten) ons zijn prijs schenkt, waarvoor onze dank en we feliciteren hem met 

zijn succes 
- Het ( de prijs) als geschenk staat te blinken in ons clublokaal 



- We wel vrijwilligers zoeken om de mooie huls op te blinken 
- Er nog steeds anekdotes, verhalen over operaties enz.  mogen ingestuurd worden 
- De kleinzoon van Sooi Dockx opgang maakt als jong wielrenner 
- Hij laatst nog een wedstrijd won met vertrek en aankomst in 3 Para 
- Ons lokaal voortaan beschikt over een radio, met CD en cassettespeler 
- Jullie je oude bandjes van de sixties/seventies of later en vroeger kunnen afdraaien 
- Of een tape met Parachutistenliederen 
- En natuurlijk Commandoliederen 
- Al zijn deze minder in aantal 
- Want  in  ‘den  goede  oude  tijd…’  hadden  de  Commandos  geen  tijd  om  te  zingen 
- Deze werd besteed aan rotsklimmen, geheime bivaks, raids, de Gelbressee 

afwaden  enz… 
- Ontspanning  was  taboe…  beweren  ze  tenminste 
- Daarom is hun glimlach grimmiger dan die van de prettige Paras 
- Als je een kitbag uit een C130 duwt, die wel vanzelf naar beneden komt 
- Zet diezelfde kitbag aan de voet van een rots en er gebeurd niets (waar hebben we 

dat nog gehoord) 
- Een  bekend  onderofficier  in  1976  al  een  poncholiner  ‘kreeg’  van  een  US  collega,  

een unicum destijds 
- Hij in dat jaar zijn sleeping niet mee naar Corsica nam , enkel de poncholiner, 

overtrek en laken 
- Het tot Paliri draaglijk was om in te slapen 
- Maar op Bavella de koude toesloeg en onze stoere held probeerde bij Mario De 

Decker in zijn slaapzak te kruipen, deze ging daar -overigens terecht- niet mee 
akkoord 

- Gelukkig  op  Tova,  hij  de  sleeping  ‘kreeg’  (  lees:  opeiste) van de schildwacht, met 
als smoes de oude postcommandantentruc om steeds een schildwacht alert te 
houden 

- Deze Corsica zonder sleeping bij een eenmalig experiment is gebleven, de les was 
de poncholiner niet meer te overwaarderen 
(nvdr: voor degenen die de poncholiner niet kennen, het is een typisch 
Amerikaans luxe artikel een soort vederlicht deken dat in een poncho past, het kan 
gebruikt worden tijdens patrouilles om warm te blijven tijdens haltes enz. Men 
zou het als sleeping kunnen gebruiken in een goed verwarmd lokaal of midden 
zomer in Benidorm) 

- We hopen jullie gezicht eens te zien in ons lokaal dat elke tweede zondag van de 
maand geopend is 

- Ons ledenaantal thans 236 bedraagt, even veel als eind 2000 
- Dit geen reden is om op onze lauweren te rusten 
- Nieuwkomers nog altijd welkom zijn 
- Dit alles reeds vermeld is in het woordje van de voorzitter 
- Dus wisten jullie dit al, hopen we 
- We deze rubriek als artikel in ons clubblad overschrijven 
- Dat het aan jullie is om deze levendig te houden.  
- Waarvoor onze dank 
 


