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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

 
 
 
 
 
    Beste Vrienden(innen) 
 
 
 
 
 2010 is halfweg, na een mooie lente en juli maand, 
begint augustus wat natter, “goe vor m’n pattatte zegt den 
boer” en misschien heeft hij gelijk.  
 
 In de vriendenkring gaat alles zijn gangetje, de busreis 
naar het legermuseum en KMS is achter de rug. Vooral het 
bezoek aan de KMS was een meevaller, goed ontvangen, 

goed eten en veel informatie. We hadden wel wat meer deelnemers verwacht, maar zoals 
steeds geldt het spreekwoord: “De afwezigen hebben ongelijk”. 
 
 We hebben een nieuwe Voorzitter van het ANPCV, en onze Vriendenkring levert hem. 
Kolonel Geneesheer Paul Vanneste is reeds jaren lid, maar het zal zijn net als de premier, hij 
zal de Voorzitter zijn van alle regionalen. Hij is een overbekend gezicht in het bataljon, geen 
grote oefening, geen operatie of hij neemt er aan deel.  Proficiat ‘Doc’ en veel succes. 
 
 De Korea dag en de Open Door in 3 Para mochten beide op veel belangstelling reke-
nen, ze zijn dan ook goed georganiseerd door het Bn. Vooral de Open Door heeft een specia-
le plaats bij de anciens, steeds meer en meer grijpen oudgedienden deze dag aan om kamera-
den van vroeger terug te zien. Weken op voorhand wordt er al rond gebeld en afspraken ge-
maakt, al gaf de Open Door zelf toch een goed beeld van het moderne parachutistenleven. 
 
 Enkele data om te noteren zijn  9 september de Golden Spike, voor het laatst georgani-
seerd door 1 Para. Zondag 26 september ons eigen tuinfeest, lees hierover meer in dit tijd-
schrift. Meer nieuws over het Jaarlijks Korpsmaal zal U bericht worden met een nieuwsbrief. 
 
 Op 10 november is er bevelsovergave in het Bn, Lt Kol Schoenmaekers geeft het bevel 
over aan Lt Kol De Scheemaeker, onder zijn bevel staat het Bn in 2011 voor twee opdrach-
ten in Afghanistan.  
 
       Wij wensen hen allen veel succes toe. 
 
          Pol Ooms 
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Het is waar !!! ...ik geef dat toe... Waarom zijn mannen het meest gelukkig ???  
Hun familienaam verandert niet.  
Ze kunnen nooit zwanger worden. 
De garagisten vertellen hun de waarheid. 
Ze moeten nooit tot een volgend benzinestation rijden om te plassen omdat de vorige toiletten smerig waren. 
Ze moeten nooit nadenken in welke richting ze een vijs moeten indraaien.  
Voor hetzelfde werk zijn ze meer betaald. Hun rimpels zorgen voor hun personaliteit. 
Trouwkleed 2500 euro, smoking huren 50 euro  
De mensen nemen hun handpalm niet vast als ze spreken met hen.  
Eenzelfde humeur, altijd. De telefoongesprekken zijn gedaan in 30 seconden.  
Ze hebben maar behoefte aan een valies voor een vakantie van 5 dagen. 
Ze kunnen zelf de confituurpot openen. Het minste vriendelijk gebaar van hun zorgt voor erkenning. 
Indien iemand hen vergeet uit te nodigen, mag deze persoon toch hun vriend blijven. 
Hun ondergoed kost 15 euro voor een pak van 3. Drie paar schoenen zijn meer dan voldoende.  
Ze zijn in de onmogelijkheid om te zien of hun kleren bevlekt of gekreukt zijn. 
Hun gezicht blijft dezelfde kleur hebben op gelijk welk moment. 
Frieten, chocolade, vlees en saus, pizza, ..zijn geen probleem voor hen. 
Dezelfde haarsnit jaar in jaar uit. Ze moeten enkel hun gezicht scheren. 
Eén enkele portefeuille en een paar schoenen van gelijk welk kleur. 
Eenzelfde kleur voor gelijk welk seizoen. Ze mogen in short wandelen, ongeacht de staat van hun benen. 
Ze mogen hun nagels knippen met een zakmes. Ze mogen kiezen of ze al dan niet een snor hebben. 
Ze kunnen de boodschappen voor Kerst doen voor 25 personen in 25 minuten de 24ste  december. 
En men vraagt zich nog af waarom mannen gelukkig zijn. 
Het ergste is,… het is waar. 
Stuur dit naar de mannen, en ze zullen glimlachen. 
Stuur dit naar de vrouwen en ze lachen zich een breuk om deze waarheden.  
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NIEUWS UIT HET BATALJON 

We zijn vier maanden ver in 2010, het programma draait op kruissnelheid, met als voornaamste rode 
draad NRF 15. Daarnaast zijn er de normale activiteiten, deelname aan sprongen, gevechtstesten en 
versterkingen leveren op alle mogelijke plaatsen op de meest onmogelijke momenten. Niets nieuws 
onder de zon. 
Van de jobdagen, nog aangekondigd in ons vorige boekje, zijn er intussen twee gepasseerd, beide 
met succes. Ouderen stellen zich misschien de vraag, waarom moet een para eenheid in godsnaam 
bijna als een burgerbedrijf zijn medewerkers zelf ronselen. Men moet dit natuurlijk niet op deze ma-
nier bekijken. Vroeger in de tijd van de dienstplicht, waren er geen rekruteringsprobleem. Alle jonge 
mannen moesten onder de wapens, aan kandidaten geen gebrek. En, natuurlijk zijn er in elke provin-
cie militaire huizen waar kandidaten terecht kunnen. Het gaat het Bn er om, eventuele kandidaten zo 
goed mogelijk te informeren en ze warm te maken voor een job als parachutist. Teveel jonge gasten 
beginnen nogal impulsief aan de opleiding, en we weten allemaal heel goed hoe zwaar deze kan zijn, 
hoe beter ingelicht hoe hoger de slaagkansen.  
Hoe ziet zo een jobdag er uit? Ik laat Adj chef Peter Spitaels aan het woord, hij is de organisator van 
dit soort dagen. Men wordt rond middag ontvangen met een tas koffie, ouders en lieven mogen mee 
komen, de Korpsoverste opent officieel met een toespraak en een gastspreker van de personeelsdienst 
informeert over de aanwervingvoorwaarden. Dan volgt een uiteenzetting over de opleiding en het 
leven in de eenheid. Daarna rondleiding in het kwartier, met presentatie van wapens, Tr materiaal, 
voertuigen, bivak, uitrusting enz. Dynamische demonstraties van koordenpiste, hindernisbaan en Clo-
se Combat. Een bezoek aan de klimmuur en de fitnesszaal sluiten dit hoofdstuk af. En dan volgt mis-
schien het belangrijkste, we brengen de bezoekers in contact met jonge parachutisten die nog niet 
lang geleden de opleiding hebben afgewerkt, deze hebben de richtlijn gekregen geen stoere verhalen 
te vertellen maar ook niets te verzwijgen. Een kandidaat die zijn ogen en oren goed openhoud deze 
dag is goed geïnformeerd. Op 30 april krijgen we 220 bezoekers, met 167 kandidaten. Een deel was 
ingeschreven, 68 zijn er ter plaatse ingeschreven. Op 2 juli komen er 110 bezoekers, met 71 kandida-
ten en 31 ter plaatse ingeschrevenen. De volgende jobdag is op 17 september, indien je iemand kent 
die interesse heeft, breng hem hiervan op de hoogte. Bedankt Peter. Wij hopen dat ze allen worden 
aanvaard en dat ze alle mogen slagen, we wensen hen in ieder geval veel succes toe.  
De maand mei staat in het teken van NRF, een ‘Barracks Inspection’ is de hoofdmoot. Engelse woor-
den om te zeggen: er komt een inspectieploeg naar Tielen om te kijken of de eenheid klaar is om deel 

uit te maken van NRF. De eerste week van mei neemt de 22 Cie deel aan 
een sprongkamp bij de Duitsers in WUNSDORF en de tweede week voert 
de 17 Cie een tactische oefening uit te WEELDE een reserve vliegveld ten 
noorden van Turnhout, in de achtertuin van 3 Para dus, waar men ook kan 
op springen (voor kenners: er is een DZ). 
In de maand juli ligt de hoofdmoot in het Hoge Noorden. Een grootscheep-
se oefening voor gans het Regiment met de toepasselijke naam ‘VIKING 
EXPRESS’ gaat deze maand door. Lees hierover meer op de volgende Blz. 
Deze oefening is tegelijkertijd het jaarlijks groot schietkamp en de evalua-
tie voor NRF. 
De jaarlijkse Korea-dag is op 27 juni. Traditie getrouw herdenken we de 
inzet van het Belgisch Bataljon in Korea, waarvan 3 Para de tradities heeft 
geërfd. In 2010 is het 60 jaar geleden dat de oorlog tussen Zuid en Noord 
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Korea uitbrak. Dit jaar herdenkt het Bn ook de inzet van zijn parachutisten tijdens de evenementen in 
de zomer van 1960, een 80 tal veteranen van de sprongen en andere acties te Kindu, Kikwit, Lokandu 
en Manono zijn tegenwoordig. 
De twee Fus Cie’s voeren elk hun jaarlijkse Cdo 1 uit. Cdo 1 is een week opfrissing van de comman-
do technieken, een en ander gaat door de Marche Les Dames en in de vallei van de Semois. Aandach-
tige TV kijkers hebben tijdens de uitzending van het Nationaal Defilé enkele beelden hiervan kunnen 
zien. Mooie reportage trouwens, ik heb de indruk dat de VRT de laatste tijd de Krijgsmacht wat beter 
in beeld brengt, al zijn ze nog steeds scherp maar dat is een recht in een democratie.  
Op 21 juli marcheert een detachement van 3 Para mee met het Nationaal Defilé, het is het detache-
ment OMLT dat vorig jaar een opdracht uitvoerde in Afghanistan. Lt Kol Stefaan Schoenmaekers 
marcheert op kop van het Det. 
En een hoogtepunt van het jaar is de Open Door op 23 juli. Ditmaal op een vrijdag, tot ons genoegen 
mochten we weer veel anciens zien opduiken. Het is bijna een grootscheepse reüniedag voor oudge-
dienden van het bataljon. 
De maand augustus is dit jaar de verlofmaand, vijanden die niet het niet graag opnemen tegen goed-
getrainde, gemotiveerde parachutisten moeten deze maand dus hun slag slaan. 
            Pol Ooms 
 
 
  

Nu volgen enkele artikels geschreven door parachutisten van 3 Para, over Viking Express het jaar-
lijkse groot schietkamp dat dit jaar plaatsvond te Noorwegen. De inleiding is geschreven door Adjt 
chef Peter Spitaels en het verslag over de mars moeilijk terrein is van 1Sgt Verlinden uit de 17e Cie. 
De 22e Cie beschrijft het volledige kamp, hun auteurs van dienst zijn Sgt Goossens, 1 Sdt Deprest,     
1 Sdt Mateos en 1 Sdt Verstuyft.  
Aan allen bedankt, vanwege de Vriendenkring. 

PORSANGMOEN ‘VIKING EXPRESS’ 

Voor de “ouderen” onder ons, het is intussen toch 
weer vijf jaar geleden, zal het trainingsgebied ATE 
(O) UK, lees het Army Training Estate Otterburn, 
vele mooie herinneringen oproepen.  
Het was voor decennia onze vaste trainingsstek en 
menige botinnen en gevechtsbroeken werden er ver-
sleten in het zompige terrein van de Cheviots. Win-
ter of zomer, het maakte weinig uit want talrijke 
glooiingen en de hobbelige ondergrond geselden 
zonder onderscheid van seizoen onze paracomman-
doknieën en voeten. Maar ondanks de winterse 
vrieskou of de zomerse midget -en muggenplagen 
was Otterburn ons geliefkoosde oefenterrein waar 
we zonder al te veel beperkingen onze skills als pa-

Tijdens de mars in moeilijk terrein, op de ach-
tergrond Adjt chef Lode Bonnez, die wat staat 
te lachen met Adjt chef Rudi ‘Roger’ Croonen-
borghs wanneer deze door het ijskoude water 
waadt en niet natter dan noodzakelijk tracht te 
worden. Binnen enkele seconden zullen beide 

van rol wisselen. 
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racommando’s konden ontplooien. 
Quickening Cote, Wilkwood, Reedle-
shope of de XYZ zijn maar enkele 
namen die voor altijd gegrift zullen 
blijven in ons geheugen. 
Heel even leek een waardig alternatief 
ver weg, ondanks de verdienstelijke 
zijsprongen naar de oefengebieden te 
Lehnin en Sennelager maar mogelijk 

heeft het Regiment, tijdens de deelname aan de NATO Response Force (NRF), eindelijk een verge-
lijkbare evenknie gevonden in Porsangmoen, in het hoge Noorden van Noorwegen.  
Niet zover van de Noordkaap, in de afgelegen provincie Finnmark, ligt het Porsanger garrison, een 
kamp met een grondgebied van 253 km² met twee impact areas van 50 km². Dit afgelegen militaire 
schietkamp beschikt over 29 goedgekeurde schietstanden waarvan de eerste gelegen zijn op nog geen 
300 meter van het kamp. In vergelijking met Otterburn, een gebied van 243 km² met een impact area 
van 117 km², krijgen we dus ongeveer dezelfde trainingsmogelijkheden. De hoogste bergen in beide 
terreinen worden afgetopt op 800m en ook de ontplooiingsmogelijkheden voor het uitvoeren van een 
live firing exercise bataljon kunnen de vergelijking doorstaan. En ook in Porsangmoen is het terrein, 
u raadt het al … zompig en hobbelig.  
Zoals in OTA kunnen de weersomstandigheden hier ook van het ene uur op het andere veranderen. 
Een compagnieaanval in dry in de voormiddag onder een stralende zon kan bij de live uitvoering in 
de namiddag volledig ondersneeuwen of opgesmukt worden met een gure noordenwind of hagelbui-
en. Toch enkele opvallende verschillen tussen de beide schietterreinen: daar waar het in Otterburn de 
schapen zijn die de dienst uitmaken, zijn het in Porsangmoen de rendieren die als lokale inwoners in 
grote getallen het woeste gebied bevolken.  
En vergeet een goede nachtrust in het hoge noorden want tijdens de zomer wordt het in Porsangmoen 
nooit donker en wordt het bioritme serieus op de proef gesteld, alhoewel dit in Newcastle ook al eens 
kon gebeuren.  
Maar voor het overige niets dan goeds over dit schietkamp en op het welfarevlak vormen zwembad, 
sauna, fitness en filmzaal een zegen voor lichaam en geest na een dagje woeste strijd.   
            
            Peter Spitaels 

NOORDKAAP 

Ligging van Porsangmoen, in het    
Hoge Noorden, niet ver van de 

Noordkaap en ten zuiden van de 
Porsangen Fjord. 
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17e cie: Mars moeilijk terrein 

Na onze aankomst op 1 juni in de kazerne van Porsangmoen zijn we met onze Cie, de 17e, er stevig 
ingevlogen. 
Het programma startte met training MOUT gevolgd door een Pelotonsactie op een objectief die even 
verstoord werd door het onverwachts binnenvliegen van de machtige ATK / transport helikopter van 
de ABL. De piloot zette het toestel even aan de grond op de toegangsweg naar ons objectief, vlak 
voor de neus van een van onze beveiligingselementen. Het zicht op het objectief werd hun ontnomen 
door de heli en de “stevige downwash” zorgde ervoor dat zij hun positie moesten verlaten. 
De volgende dagen werd het programma gevuld door een actie met de Cie, een clandestiene oefening 
van een paar dagen, een amfibische training, een Bn actie. De weersomstandigheden waren nogal 
wisselvallig, met koudere temperaturen dan dat we gewoon zijn voor een maand als juni. Eerder had-
den we al gehoord dat de dagen voor onze aankomst een temperatuur van 18°C werd bereikt maar dit 
was echter niet te merken tijdens de eerste dagen van ons verblijf, temperaturen van 2°C tot 10°C. 
Regen, wind, sneeuw, het zicht dat snel veranderde waarbij je de ene minuut nog 500m kon zien en 
de andere minuut nog maar amper 100m. Maar dit alles werd dan snel vergeten na een verkwikkende 
douche gevolgd door een sauna.   
Op het programma was er tevens een mars moeilijk terrein voorzien, de mensen die bij de oefening 

Stead-Fast Jaguar waren in voorbereiding 
NRF 07 zullen ongetwijfeld teruggedacht 
hebben aan de mars moeilijk terrein op 
het eiland Santo Antão, de hitte en de 
schijnbaar oneindig stijgende kronkelwe-
gen. 
Al snel kregen we te horen dat dit net 
even anders zou zijn, op het moment dat 
wij bezig waren met onze Cie aanval 
waarbij wij sneeuwvlagen over ons heen 
kregen en het zicht drastisch werd geredu-
ceerd zat de 21e Cie 1 Para boven te ploe-
teren, zij hadden nog minder zicht en za-
ten in een heuse sneeuwstorm waarbij zij 
niet anders konden dan het noodbivak te 
vervoegen. 
Een recce ploeg van MLD heeft het par-
cours uigezet en voordat er een detache-
ment mocht vertrekken op deze mars kre-

gen zij eerst een briefing over de Do’s & Don’ts en de mogelijke hindernissen die men kon tegenko-
men. Op deze briefing kregen wij een korte film te zien van het detachement van 1 Para en hun 
sneeuwstorm avontuur. Menig wenkbrauw werd gefronst en er werd even aan Thor gevraagd om zich 
koest te houden.                                                                                                                                                                                                     
De eerste dag bij het vertrek vernamen we dat de weersvoorspelling van de volgende dagen zeer gun-
stig was. De eerste kilometers bleef het vlak en werd het traject hier en daar onderbroken door het 

Een land van ‘vier seizoen op een dag’ hier is het 
duidelijk een wintermoment 

Een weids en 
woest land-
schap, veel 
water, veel 
bergen en 
wissellende 
klimatolo-
gische om-

standigheden. 
Ideaal oefen-
terrein voor 

parachutisten. 
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oversteken van enkele beken. Een onfortuinlijke deelnemer 
werd getest door de wetten van de zwaartekracht en zag zich 
genoodzaakt om een plaqueage uit te voeren tijdens de over-
steek van een beek hierbij werd de temperatuur van het water 
even gemeten, conclusie: HEEL KOUD!! 
Op ongeveer 2/3e van het parcours van de eerste dag moest er 
een hoogte verschil van +/- 200m overwonnen worden. Dit 
was onder het alziende ogen van de berggeiten uit MLD, het 
eerste gedeelte viel best mee. Het tweede gedeelte was iets 
steiler en dit deed me even terugdenken aan de infiltratie tij-
dens de periode Barçelonette van een jaar of 2 geleden, er was 
op voorhand gewaarschuwd dat op dit stuk de stenen los lagen 
en dat we een minimum afstand van 20m onderling dienden te 
respecteren dit om een minder aangename botsing met een 
naar beneden rollende steen te vermijden of om niet omver 
gekegeld te worden door iemand die zou kunnen uitschuiven. 
Al bij al viel het nog best mee en was het even wachten tot de 
laatste boven was, er werd een kleine pauze ingelast en hier 
werd dan een groepsfoto genomen. 
Vanaf dit punt was het voor ons nog een kleine 5km tot het 
bivak, in het bivak aangekomen begon iedereen het zich wat 
comfortabeler te maken en werden de voeten onder handen 
genomen. Diegene die niet konden wachten tot het volgende 
bivak zagen zich genoodzaakt om het kak zakske boven te to-
veren en even in afzondering te gaan om op hun gemak te kun-
nen zijn. Blijkbaar hebben de Noren een hekel aan wildschijte-
rij en sturen ze hun leger en de bezoekende eenheden het ter-
rein in met een aantal zakskes om geen menselijke stront en 
wc papier achter te laten.  
Wat natuurlijk wel te verstaan is, deze mars werd door bijna de gehele Battle Group gedaan en als 
dan iedereen daar gaat beginnen met hun behoefte op willekeurige plaatsen te doen, dan kunnen we 
de mensen van de Genie nog inschakelen om de STANAG 2036 te laten invullen om de plaatsen van 
die anti personeels mijnen te markeren. 
Dag 2 van de mars vertrokken wij als laatste groep, met als bijkomende opdracht om op 16Hr op het 
RV te zijn waar de tyrolienne geplaatst is, reden hiervoor was dat de CHOD met zijn gevolg daar een 
kijkje kwam nemen, verder had het traject wat meer hoogteverschillen dan de eerste. Tijdens de mars 
kwamen we op verschillende stukken die er nog besneeuwd bij lagen, de gore-tex bottines werden 
nog maar eens grondig getest. Na de oversteek was het nog een laatste maal stijgen om dan nog 3Km 
te dalen tot in het 2e bivak. Bij aankomst werden we verwelkomd door de geur van hamburgers op de 
BBQ en muziek, Kpl Derboven en Kpl Thijs hadden hiervoor gezorgd, meteen ging menig gedachte 
naar een frisse pint helaas was dit een officieel 0 % alcohol oefening dus bleef het bij Ice-Tea of Cola 
en dergelijke.  
De 3e dag was een vrijwel vlak traject, waarbij men tussen de meertjes en over beken moest laveren. 
Aangekomen op de Pick Up plaats stonden de bussen 
al te wachten, kon ons materiaal op de IVECO gela-
den worden waarna we terug naar de kazerne van 
Porsangmoen zijn gereden. 
 
Tekst  1 Sgt Verlinden S. 
Foto’s 1 Sgt Peters S.      

Bivakplaats, de igloo tentjes zijn 
toch een verbetering . Met een 

M56 zou het hier niet om te     
lachen zijn. 

Kpl’s Thijs en Derboven  met hun       
Hamburgers, de moraal stijgt snel terug 

naar boven. 
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22e cie: in actie te Noorwegen 

Op 1 juni vertrok het 3e Bn Para in de schoot van het IRC Regt Para-Commando richting Porsang-
moen in Finnmark County te Noorwegen. De verwachtingen en woeste verhalen over de barre weers-
omstandigheden werden althans voor de dag van aankomst meteen ontkracht door een stralende zon 
op ons gezicht bij het verlaten van de A330. Met hier en daar een uitzondering is de 22e Cie voor het 
grootste stuk gespaard gebleven van het gure weer. Dit in tegenstelling tot de collega’s van het 1e 
Para die tijdens Mars Moeilijk Terrein hebben mogen genieten van het prachtige uitzicht in de bergen 
van zachtjes neervallende prachtige sneeuwkristallen meergevoerd door een koel zuchtje noorden-
wind… de gelukzakken. De verhalen en verslagen die hierna volgen zijn gegrepen uit het programma 
van de roemrijke 22e Cie.   
 
Compagnie raid 4 - 5 Juni 2010 
Iedereen van onze compagnie was gebrieft en klaar voor vertrek. We vertrokken in 2 waves, elk via 
hun eigen couloir. Pl A vertrok samen met een deel van de staf van de compagnie via de westelijke 
couloir naar hun te verkennen objectief, N2. Pl B vertrok met de rest van de staf via de oostelijke 
couloir naar het objectief N1. Het was direct duidelijk dat kaartlezen van groot belang ging zijn, het 
terrein was heuvelachtig en aangezien er geen pad te bespeuren was vaak ook zeer moeilijk te bewan-
delen. Voor velen was de GPS dan ook hun nieuwe beste vriend. 
Toen Pl B aankwam aan hun DispP, vanwaar de recce vertrok naar het objectief, zag men ook dat een 
standaard recce niet ging lukken, het objectief lag boven op een heuvel, geen begroeiing en enkel een 
hoopje rotsen om achter te schuilen zorgden dan ook voor een andere aanpak. Na de heuveltop ver-
kend te hebben zag men dat er geen activiteit was op het objectief N1. Doch had Pl B van hun locatie 
zicht op N2, daar was wel vijandelijke activiteit. De reccepatrouille van Pl A had dit ook gezien en 
zij installeerden dan ook een permanente OP op hun objectief. Er waren nog 2 andere objectieven die 
moesten verkend worden, N3 en N4, deze taak kreeg Pl B opgelegd en via een omtrekkende bewe-

ging langs de heuvels achter het 
vijandelijk objectief N2 door gin-
gen ze naar hun nieuwe DispP om 
van daar uit 2 nieuwe recce-
patrouilles te sturen naar respec-
tievelijke objectieven. Deze ble-
ken niet bezet te zijn maar toch 
was een eyes on target gewenst, 
men weet maar nooit. 
Daar was ook onmiddellijk duide-
lijk wat Noorwegen voor ons in 
petto had, het ene moment regen, 
die overging in lichte hagel, gure 
wind om dan even later over te 
gaan naar een stralende zon. Dit 
alles zonder dat het ook maar ooit 
donker werd. Het besef van tijd 
was dan ook bij velen vlug weg... 
De orders waren gegeven en Pl A 
was klaar voor de aanval, onder-
tussen had Pl B een nieuwe stel-
ling ingenomen, een positie om 

een hinderlaag uit te voeren op wegvluchtende vijand, of vijand die ter steun moest komen voor de 
vijand op positie N2. Pl A zette de aanval in, alles ging zeer vlot. Nog geen 15 minuten na het begin 
van de aanval was de vijand vernietigd en was Pl A klaar om de exfiltratie in te zetten. Pl B bleef ter 
plaatse om de terugtrekking te dekken, er waren nog 2 vijandelijke voertuigen gezien. Pl A was nog 
maar juist weg, of Pl B moest in actie komen. De hinderlaag was effectief en enkele momenten later 
konden ook zij de exfiltratie beginnen. 
Aangezien er nog vermoeden was van vijand in de buurt trok Pl B via een "kleine" omschrijding te-
rug naar de FOB.  
Aangekomen in het kamp begon de compagnie direct met het onderhoud van het materiaal en bewa-
pening, daarna het ''manneke''. Een mooi begin van onze tijd hier in Noorwegen, de toon was gezet... 

Een sneeuwstorm in juni, nog niet veel parachutisten heb-
ben dit meegemaakt. De 22e Cie wel. 
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Wij waren gewonnen. 
            Sgt Goossens B21 
Compagnie aanval stand H4 
Een ijzige Noord-noordWestenwind. Intel heeft aanwijzigingen van vijandelijke movement in de 
area. De 22ste compagnie van het derde bataljon Parachutisten maakt zich klaar om op te rukken. 
Sneeuw, moeras en uitgestrekte bergflanken tekenen het terrein. 
De compagnie lijnt zich op richting zuid. Bravo peloton neemt het relatief effen linkse terreingedeel-
te voor zijn rekening. Alfa peloton lijnt zich rechts van de weg die het terrein doormidden snijdt. On-
ze uiterste rechterflank wordt gedekt door het sniperteam. We vorderen in V-formatie over het gehar-

de terrein. Sneeuw in de nek en blik naar de 
horizon op zoek naar dat eerste contact. 
CONTACT VOOR!!! Voor, 400, 4 paps op 
de bud! De MAG ploegen van het Bravo pe-
loton openen als eerste het vuur. Terwijl lijnt 
de rest van het peloton zich op om te dienen 
als stevige vuurbasis voor het andere peloton 
die de overveugeling inzet. Het Alfa peloton 
duikt de vallei in, overvleugelt en vernietigt 
de vijandelijke insurgents. Na deze snelle ac-
tie neemt Alfa opnieuw de richting voor en 
dient het als vuurbasis voor Bravo die in vuur 
en beweging kan bijtrekken tot de lijn. Een-
maal op lijn vorderen beide pelotons verder 
en stoten we door tot het laatste terreingedeel-
te. 
De compagnie komt aan de laatste bergkam, 
hierna zijn er geen verdere dekkingen meer. 

De .50 ploegen nemen positie in op de kam. Onze verstevigde positie plaatst ons nu in het voordeel 
om de laatste vijandelijke aanvallen af te slaan. 
De laatste hevige aanval. Vijandelijke voertuigen delven snel het onderspit tegen het .50 vuur.  Alfa 
maakt zich klaar voor een 2de overvleugeling teneinde de vijand compleet te vernietigen. Het peloton 
komt over de bergkam te voorschijn midden in de flank van de vijandelijke positie, compleet verrast 
wordt de vijand vernietigd. 
Het regent opnieuw. Iedereen is ondertussen aan zijn tweede paar handschoenen toe, de vingers ver-
kleumd. Alle blikken houden opnieuw die horizon ... geen...vijand. Het hangt in de lucht...ENDEX. 
            1SD Deprest B21 
Pl Avl 
Het Bravo peloton 22 Cie krijgt de opdracht om een capture uit te voeren. Onze opdracht houdt in, de 
gezochte persoon Och Halkavarre en zijn 2 zonen gevangen te nemen, die volgens onze gekregen 
informatie zich schuil houden in een huis op vijandelijke terrein. Weerstand wordt mogelijk ver-
wacht, niettemin zijn we klaar om onze opdracht uit te voeren. Na onze gedetailleerde briefing om-
trent oriëntatie en situatie van de opdracht, krijgen alle secties hun specifieke taken toegelicht. Klaar 
voor onze actie, worden we afgezet op ons drop of point en zetten onze tactische infiltratie in richting 
van ons objectief. Naar mate we dichter naderen stuiten we al op hevig verzet. We worden bestookt 
door handgranaten en er worden onder vuur genomen vanuit het huis. Onmiddellijk ontplooit het pe-
loton zich in tirailleur, vorderend in vuur en beweging naar ons objectief,  het groot huis met op zijn 
linker flank, een klein huis.  
De 1ste  en de Staf sectie leveren steunvuur, 3de  sectie neemt het kleine huis links voor zijn rekening 
en de 2de sectie bestormd het groot huis. In een bubbel opgesteld aan de flanken gaan beide secties 
enteren. De 2de sectie breached de kelder binnen en begint aan een systematische zuivering, welis-
waar in combat mode. Naar mate de tijd vordert, en wanneer de 2de sectie de kelder tot in het kleinste 
detail gezuiverd heeft, trekt de 1ste sectie bij, neemt onmiddellijk de trap en de gelijksvloer voor zijn 
rekening. Uiteraard loopt het niet zo vlotjes zoals we verwacht hadden; ikzelf, de schrijver achter dit 
verhaal wordt in het scenario (play) neergeschoten door vijandelijk vuur. Er wordt al snel geïmprovi-
seerd en ik wordt in een veilige hoek gesleept. De Aidman snelt me te hulp, voert zijn sequenties uit 
volgens de TCCC. 
Ondertussen trekt de 3de sectie bij en neemt de kelder over. De 2de sectie stoot door naar de 1ste etage 
waar de vijand zich bevindt, onze gezochte persoon wordt onmiddellijk gestrapped, ondertussen wor-
den we onder hevig vuur genomen door 3 paps, die zonder moeite door het vuur van de MAG’s en 

LUV (Light Utility Vehicles), eindelijk een 
waardige vervanger voor de AS24 
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Minimi’s uitgeschakeld worden. We nemen een strongpoint in het huis richting het noorden.  
Vanaf dit moment neemt de oefening een andere wending, het blank wordt ingewisseld voor de iets 
ruigere scherp munitie. Er wordt een aanval gesimuleerd van de vijandelijke versterking die van uit 
het Noorden het huis aanvallen. We reageren bewust op de aanval,  maar liggen helaas veel te ver 
van enkele vijanden die zich schuil houden in de hogere gelegen dekkingen. De 1ste en de 3de sectie 
groeperen zich om een overvleugeling langs rechts te ondernemen terwijl de 2de en de Staf sectie 

steunt. Recht opgelijnd en in tirail-
leur, gaan we in steun en beweging 
over het terrein om de laatste ele-
menten gecontroleerd uit te schake-
len. Wij natuurlijk gewonnen… 
     
     
   1SD Mateos 
B21Polar Wings Bn Avl stand H4 
VLAM, opnieuw insurgents waarge-
nomen in de vallei van de H4. Deze 
keer wordt het ganse bataljon op pad 
gestuurd voor een kleine Seek and 
Destroy uit te voeren. In de vallei 
zijn 4 objectieven bepaald voor de 
drie Coys die kunnen rekenen op de 
steun van Snipers, Mortieren, CAS 
en de Heli’s van het Licht Vlugweg-
wezen. De 22e Coy bijt de spits af en 
ontplooit zich richting zuid naar hun 
objectief X1. Tijdens de vordering 

knalt een TOW van de ATk heli’s boven de hoofden van de Vikings richting zuid… veldverlater? 
We vorderen verder en vallen onder contact komende van X1 “de kraal”. De Cie legt Peloton Alfa 
samen met de gegroepeerde .50’s van het Delta-team in vuurbasis waardoor Peloton Bravo met een 
gerust gemoed de overvleugeling kan starten nadat de vijand nog bestookt is geweest met mortier-
vuur en CAS. De ravage is niet te overzien… overal stukken schijven aan gort gereten. Na de aanval 
herorganiseert de Cie zich richting zuid, zonder zijn flanken te vergeten, om de vordering van de 17e 
Cie te steunen. Zij zullen X2 en X4 op het einde van de vallei op al even spectaculaire wijze vernieti-
gen. Ook de 16e Cie haar vordering richting hun objectief X3 werd gesteund door door onze Cie. We-
derom hebben wij gewonnen…   
Sprong 
Met een chance om u tegen te zeggen zijn we er toch in geslaagd om één sprong uit te voeren in 
Noorwegen. Een belangrijke voorwaarde was wel dat er een Doc op de DZ aanwezig moest zijn. Nu 
wil het lukken dat wij een Doc meehadden… enkel in de vlieger. Een prachtig plan was in de maak. 
We laten den Doc eerst springen als drifter… zodoende is er een Doc op de DZ wanneer het gros 
gaat springen. Zo gezegd zo gedaan. De Doc-drifter gaat er uit en wij gaan rond voor de tweede run. 
Het gros springt, flop parachute open en dwarrelen en uitspreiden uitspreiden uitspreiden weg van de 
bomen op den DZ. Na de landing op een ondergrond van stenen en putten en leuke heide waarin de 
koorden van de parachute zich gezellig in een knoop nestellen begint de toffe klus van het summier 
plooien… vooral voor diegene die in de bomen hangen. Na wat gezwoeg en getrek geraakt de klus 
geklaard om vervolgens en avant richting het IP te gaan. Alvorens we daar aankomen passeren we bij 
de medic om vast te stellen dat er toch een gekwetste is… Yes, den Doc-drifter! Na enkele andere 
runs die gepasseerd zijn zonder ook maar één springer te zien vertrekt de C-130 richting… ergens ver 
weg. Cancel denkt iedereen onterecht want even later duikt de vlieger terug op uit de andere richting. 
Blijkt dat de wind hier nogal vaak de neiging heeft om ineens 180° te draaien. Uiteindelijk dus niet 
getreurd en wel gesprongen. Een goeie dag dus… buiten voor den Doc.  
Highlandgames aka herziening boottechnieken  
Na drukke dagen hadden we op donderdag 10 juni een namiddag "ontspanning" op het programma 
staan. Ons peloton Bravo, Alfa en de collega's van Burcht zorgden samen voor 6 teams van 12 man 
die tegenover elkaar stonden tijdens een aantal proeven. De eerste proef was 1km roeien met 4 boch-
ten van 180° . De tweede proef was de 250m sprint in rechte lijn en bij de laatste proef moest de helft 
van het team, de overige zes die in de boot zaten aan wal trekken. Wat een ontspannen namiddag 
moest zijn, ontpopte zich snel in een commotievolle wedstrijd en met ijsberen van Alfa. Het resultaat 

Het terrein is duidelijk niet plat 
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van deze middag “herziening boottechnieken”: Een deftige tweede en derde plaats voor Bravo met 
net in het kielzog Alfa. De Genie, daar spreken we niet over. 
           1SD Verstuyft B22  
Mars Moeilijk Terrein 
Tja, wat kunnen we vertellen over de Mars Moeilijk Terrein. Buiten kijf staat dat het een mars was… 
en het terrein moeilijk. Drie dagen kappen… Dag 1: Heuveltje op heuveltje af, moerasje in moerasje 
uit en dan een klein pittig hoogteverschil van 200m. En ondertussen iedereen maar foto’s aan het 
trekken en nog foto’s en filmkes en op den duur… nog meer fotokes trekken. We kunnen niet ont-
kennen dat het uitzicht tussen het gepuf en gezweet door niet ronduit schitterend was. Na de Climb 
verder kappen in de sneeuw tot aan de eerste bivak om vast te stellen dat de eerste dag bijzonder vlot 
is vooruitgegaan. Dag 2: Wakker worden naast de afdrukken van berenpoten in de sneeuw… en ver-
der kappen. Bergje op, hoogtelijn volgen en dan de klim naar de 807m. Op dat moment werden er al 
heel wat minder fotokes getrokken. De waarschijnlijke reden: memory card vol ofwel waren de 
meeste die duizend groepsfoto’s een beetje beu… Vervolgens vlotjes de weg naar de Tyrolienne ver-
der zetten en de ravijn oversteken. Bij sommigen was het contact grond-gat bij de afsprong niet echt 
een toffe ervaring. Al bij al geraakt iedereen er zonder al teveel scheuren over. Na de oversteek nog 
een kleine klim om dan de hoogtelijnen te volgen tot vrijwel aan de bivak. Spijtig genoeg lag de bi-
vak niet op dezelfde hoogte maar zo ongeveer een 600m lager. De afdaling was toch vrij tot zeer stijl 
zoals ongetwijfeld menig paar knieën kunnen bevestigen. Echter de beloning ter hoogte van de twee-
de bivak was dat allemaal waard. Op het strand van de Fjord konden we genieten van een bevoorra-
ding onder de vorm van kantine, pannenkoeken en warme choco. Dag 3: Na het wekken had iedereen 
al zijn stal geroken… In een vlot tempo werden de laatste kilometers afgelegd tot aan de pick-up. 
Iedereen snakkend naar een welverdiende douche en sauna. 
CREVAL: Arctic Dragon 
De periode in Noorwegen culmineert in een CREval van de Battle Group.BOEM. Het bericht komt 
binnen dat er stouterikken in onze AOR zitten. De BG wordt getasked om orde op zaken te stellen in 
de tumultvolle Ground Buffer Zone tussen de conflicterende landen Kamon en Tytan. Vanuit het 
neutrale land Lakuta stijgt de BG op vanuit de “stad” Alta-keino om een stormlanding uit te voeren 
in Banak ter hoogte van de Internationally Recognized Border in Tytan. Blijkt dat de leden van de El 
Kaim militie lelijk aan het huishouden is in Tytan tegen de lokale Melaks en dit allemaal onder het 
goedkeurend oog van de Klorids. Zoals u al merkt, de situatie is zeer transparant en duidelijk. In zes 
golven van telkens 2 C-130’s wordt de ganse BG in plaats gesteld op het vliegveld van Banak. De 
roemrijke 22e Cie mag de spits afbijten en als eerste, met uitzondering van de Pathfinders, zetten zij 
voet op het vliegveld. De 22e wordt niet met veel weerstand geconfronteerd daar de Tytan Security 
Forces reeds het vliegveld in handen hadden. De bedoeling voor de Cie is een veilige perimeter uit-
bouwen voor de volgende waves van de BG en op langere termijn voor de Build-Up van de Follow-
On forces. Terwijl de 2 eerste pelotons van de 22e cie zich naar hun respectievelijke posities begeven 
snellen de mensen van het Pl Scout zich naar hun objectief ter hoogt van L2: de kruising tussen de 2 
belangrijke LOC’s Lion en Tiger. Ten zuiden van het vliegveld voert de 17e Cie nog een Cordon and 
Search uit.  
           22e Cie 
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Pol Ooms en Rik Gillebert maken samen in 2009 een pelgrimstocht van Turnhout naar Santiago de 
Compostela, Pol heeft een dagboek bijgehouden. 
We zijn intussen 10 dagen onderweg en bevinden ons in de Franse Ardennen ergens tussen de Bel-
gisch-Franse grens en Reims. We volgen een route van een Franse Pelgrimsvereniging die ons tot in 
Reims moet brengen. We kamperen ‘half wild’ met een schitterend panorama. Alles gaat goed, mijn 
ellendig blaartje is intussen genezen en Tom Boonen heeft gisteren op magistrale wijze Parijs Rou-
baix gewonnen, dit weten we van een Belg die in de buurt woont en ons uitgenodigd heeft voor een 
koffie. 

13 April, dag 11. Naar Hauteville nog altijd in de Franse Ardennen 

Alles vochtig van de dauw, maar goed geslapen. Na 500 m stappen komen we bij de woning van de 
Antwerpenaar en inderdaad de koffie staat klaar, bedankt St Jacobus,  maar ook bedankt sympathieke 

Antwerpse familie. En ik ben blij dat ik ook mijn 
dialect eens mag gebruiken. 
We gaan verder, de mist over de velden maakt 
het landschap van de Franse Ardennen alleen 
maar mooier. Maar al vlug komt ‘Lora’ tevoor-
schijn en het wordt een warme dag. Na 8 km ko-
men we te Signy l’Abbaye, ik koop l’Equipe 
want wil alles lezen over Tom Boonen zijn ex-
ploot. Na Signy nemen we de D2 naar Lalobbe en 
snijden zo een paar km af, maar op een drukke 
weg. In Frankrijk zijn er behalve de autostrades 3 
soorten wegen die genummerd zijn. De N voor 
‘Nationals’ zeer druk en te vermijden als wande-
laar, D voor ‘Departementals’ soms verkeersarm 
maar zeker niet altijd en de C voor ‘Communals’ 
geen probleem voor stappers. De rest, paden of 
landbouwwegen zijn altijd geschikt om over te 
marcheren. 
Te Labobbe staat de zon intussen hoog aan de 
hemel en we laten al ons materiaal drogen, ik ver-
geet wel mijn waskoord (parachutetouw waar ik 
al 20 jaar mee rondzeul) te recupereren. De kaki 
kleur is niet geschikt voor Pelgrims, te weinig 
opvallend en ik ben er het hart van in. Ik verlies 
niet graag materiaal en zeker niets wat mij al zo-
lang heeft gediend. We wassen onze voeten in 
een helder beekje en nemen uitgebreid middag-
maal. 
Dan volgt een mooi stuk dat samenvalt met de 
GR 654 tot Wasigny waar we bij de beroemde 
hallen uit de XV eeuw water krijgen van twee 
Nederlandse dames, die met een wijntje op de 
stoep zitten als Godin in Frankrijk. We stappen 

verder tot Hauteville een klein dorpje op de grens Ardennen-Champagne waar we kunnen logeren in 
een vroeger klaslokaaltje naast de Mairie*. De sleutel krijgen we van de Maire, Monsieur Prin, 
hoogstpersoonlijk. Bedankt Burgermeester, bedankt Hauteville we hebben een heerlijke nachtrust na 
toch weer een zware dag. 
Gegevens: Start 08.00, aankomst 16.15. Afstand 27 km, totaal 253 km. AM Mooi, warm. PM Mooi 
en zeer warm. Overnachting in een schooltje. Volgweg: Klimmen en dalen tot Wasigny, dan golvend 
het wordt vlakker. 
 
*In Frankrijk heeft het kleinste dorpje nog steeds een Burgermeester (Maire), we hebben hier goede 

POL EN RIK NAAR JAAK  deel 4 

Pol te Hauteville, let op de bemoedigende 
wegwijzer: Santiago nog 2458 Km, gelukkig 
is dit langs de GR gemeten, wij zullen van 

hier nog ongeveer 2000 Km stappen. 
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ervaringen mee. Aanspreekbaar en bereid te helpen. Naar verluid wil men gaan fusioneren en dat is 
jammer, want hoe gaat een Pelgrim dan nog een’ Maire’ vinden die ergens twee of drie dorpen ver-
der woont of werkt, we verliezen hiermee een belangrijk aanspreekpunt om onderdak te vinden. 

14 April, dag 12. Naar Pomacle in de Champagne 

We vertrekken met het idee zo een 24 km te stappen en dan ergens een plaatsje vinden voor onze 
tent. Het eerste stadje van de dag is Chateau Porcien, we halen een stempel bij de post, en kruisen de 
eerste grote rivier in Frankrijk, de Aisne (spreek uit: einn). We doen ook aankopen want de rest van 
de dag zullen we geen winkels meer tegenkomen. Ook het Canal des Ardennes steken we over, de 
GR 654 volgt dit kanaal, maar wij gaan rechtsreeks naar het zuiden, richting Reims. Het landschap is 
nu duidelijk anders, we hebben de Ardennen verlaten en komen in de Champagnestreek, zeer open, 
golvend en agrarisch. Geen veeteelt maar veel korenvelden en koolzaad. De beroemde wijngaarden 
zijn hier nog niet te zien, daarvoor moeten we ten zuiden van Reims zijn. De dorpen liggen verder uit 
elkaar en tussen de dorpen is er geen bebouwing. Elk dorp bezit een kerk uit de XIV of XV eeuw 
maar ze zijn allemaal gesloten. 
Achtereenvolgens Avançon, St Loup en Champagne (door ons vrij vertaald als: heilige wolf in de 
bubbels), Bergnicourt en l’Ecaille. We hebben intussen de vooropgestelde km’s afgelegd, maar dan 
hebben we een gesprek met een Fransman die ons waarschuwt voor onweersdreiging.  
Na overleg, om te vermijden in een kletsnatte tent terecht te komen, besluiten we verder te stappen 
naar Pomacle. Men geeft daar de mogelijkheid om in een sociaal cultureel centrum te overnachten. Ik 
neem telefonisch* contact met de Maire, Monsieur Thierry Buinart bevindt zich voor de Paasvakan-
tie te Normandië, en verwijst me zeer vriendelijk door naar Madamme Malcuit, deze dame is ‘la Ad-
joint Maire’. Ik hoor in de stem van de Burgermeester dat we haar met voldoende respect moeten 
benaderen.  
Pomacle is nog wel 10 km verder en dat is een beetje tegen onze afspraak in. We zouden nooit verder 
dan 30 km per dag stappen, maar de vrees voor een warmteonweer doet ons deze ongeschreven regel 
met de voeten treden. Na Bazancourt is het zeer warm geworden en de streek is eigenlijk niet zo 
mooi meer om 
door te stappen en 
vrij vermoeid ko-
men we in Poma-
cle toe. De ge-
vreesde Mme Mal-
cuit blijkt een ui-
terst vriendelijke 
en behulpzame 
vrouw te zijn van 
het type moeder-
kloek, dit laatste 
slaat op haar wil 
ons verder te hel-
pen en niet op haar 
voorkomen. Ze 
troont ons mee 
naar het cultureel 
centrum, door Rit-
ten verkeerdelijk 
omschreven als 
gîte, (hij heeft veel 
moeite moeten 
doen om dit terug 
goed te maken), 
een splinternieuw gebouw. Mme vertelde ons dat Monsieur Jacques CHIRAC, Président de la Répu-
blique, er hoogstpersoonlijk een toespraak heeft gehouden over landbouw en er het middagmaal heeft 
genuttigd samen met ‘des jeunes agriculteurs’. Hij heeft ook een rustpauze gehouden in de keuken 
(dezelfde keuken waar wij later op de avond ons avondmaal klaarmaken), samen met het personeel. 
Er heeft ook ooit een congres plaatsgevonden over landbouw, een monument voor de hoofdingang 
herinnert aan deze gebeurtenis. Elk deelnemend land heeft een plaquette met de naam van zijn land 
op het monument laten plaatsen. Voor België staat er merkwaardig eentalig: België en niet Belgique, 

Ritten met Mme Malcuit voor het cultureel centrum te Pomacle, het ge-
drocht achter hen is het monument dat herinnert aan een belangrijke 

Europese landbouwconventie die hier heeft plaatsgevonden 
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ik vraag me af welke persoon ons land toen vertegenwoordigde, een FDF’er zal het wel niet geweest 
zijn. De gemeente heeft voor pelgrims een set om te logeren, de set bestaat uit enkele uitstekende 
veldbedden en een keukenset, dit laatste is een rieten mandje met inhoud. Deze set is van het type dat 
wel eens in Engelse kostuumfilms gebruikt wordt als ‘piknicset’, maar verder totaal onbruikbaar is in 
de praktijk, al hoeden we er ons wel voor dit aan Mme Malcuit te zeggen, we zijn haar ijskoude blik 
na Rittens openingszin ‘on cherche le gîte’ nog niet vergeten. 
Het is zeer rustig in het dorp dat 215 inwoners telt, dat café noch winkels heeft, en we slapen uitste-
kend.  
En het onweer? Niets van gezien of gehoord. 
Gegevens: Start 07.40, aankomst 18.10. Afstand 34 km, totaal 287 km. AM Mooi, warm. PM Mooi 
met onweersdreiging, zeer warm. Overnachting in een cultureel centrum. Volgweg: Eerst glooiend 
dan overwegend vlak tussen velden. 
 
*Telefonie in Frankrijk volgens onze ervaring. We wisten dat we sommige onderkomens op voor-
hand moeten reserveren, en daarom kochten we te Rocroi een telefoonkaart, een grote vergissing. 
Vaste telefoonverbindingen zijn in Frankrijk net als in België bijna volledig vervangen door de GSM. 
Het onderhoud van publieke telefooncellen heeft daarom niet de prioriteit meer dat het eigenlijk ver-
dient.  
Er zijn drie types telefooncel in Frankrijk, met kaart, met geldstukken en een model zonder kaart of 
geldstukken. Het type met de kaart is moeilijk te vinden, en als de correspondent niet na 3 maal 
‘rinkelen’ opneemt start er een automatisch antwoordapparaat, waardoor er onmiddellijk 5 eenhe-
den van de kaart afgaan. Met onze kaart van 50 eenheden hebben we welgeteld twee vruchtbare ge-
sprekken gevoerd.  
Dan de telefooncel met geldstukken, dit hangt af van departement tot departement, ze zijn meestal het 
slachtoffer van vandalen op zoek naar harde valuta. 
Het derde type is een toestel, meestal opgesteld in de allerkleinste dorpjes, om GSM-loze mensen 
toch nog de gelegenheid te geven enkele noodnummers te draaien. De eerste maal dat we dit toestel 
tegenkwamen, hadden we een komieke ervaring. Met onze kaart in aanslag, naderden we het toestel 
opgesteld voor het gemeentehuis te Soulanges, maar vonden natuurlijk de gleuf niet. De ‘Maire’ 
komt juist buiten, ziet ons sukkelen, en behulpzaam neemt hij onze kaart over en tracht ook de gleuf 
te vinden. Dan moet hij toegeven dat deze cel niet al te veel wordt gebruikt zeker niet door hem zelf. 
Als zelfs de Burgermeester het niet weet..  
Later hebben we een goedkoop’ ge-es-emmeke’ gekocht.  

15 April, dag 13. Naar Reims stad van de Kathedraal Notre Dame 

Bijkomend voordeel van de lange etappe van gisteren is dat we vandaag maar 15 km moeten stappen 
tot Reims. Elke dag vanaf 14.00 hr zit er iemand van de RP51 in de kathedraal om Pelgrims op te 
vangen, te informeren over de mogelijkheden te Reims, ze te voorzien van een stempel en advies te 
geven voor het traject tussen Reims en Vezelay. Dat is de reden waarom we het kalmaan doen deze 
voormiddag. 
Na Pomacle lopen we 2 km op een te drukke ‘departementale’ tot op een oude Romeinse weg. Zoals 
alle Romeinse wegen loopt deze over de kam (tactisch inzicht was de Romeinen niet vreemd) en bij-
na kaarsrecht naar Reims. Op 5 km afstand zien we al de kathedraal, Reims heeft zijn oude ‘skyline’ 
min of meer bewaard. Middeleeuwse Pelgrims moeten ongeveer hetzelfde silhouet hebben gezien als 
wij nu, al zal de stad beduidend kleiner zijn geweest. Het naderen van deze oude stad is prachtig, vijf 
kilometer rechte weg en dan staat men plots in de stad en voor de enorme kathedraal, de Notre Dame. 
De Pelgrimsopvang is present volgens afspraak, een dame geeft ons de stempel en de nodige inlich-
tingen. Er zijn ook andere Pelgrims, een Belg en drie Nederlanders. De Belg is Paul Janssens uit Ka-
pellen, we spreken elkaar kort, we zullen hem later nog tegenkomen. De dame is niet gewend om 
zoveel volk tegelijkertijd voort te helpen en slaat bijna in paniek als haar bladen met informatie op 
zijn. We stellen haar gerust en geven haar de gelegenheid om kopijen te maken. We hadden een even 
uitgebreide informatiefolder verwacht als tussen Rocroi en Reims, maar de twee bladzijden geven 
enkel bijkomende informatie langs de GR 654. We zijn wat teleurgesteld, toch zullen we later moe-
ten toegeven dat we de twee bladen veel hebben gebruikt. Overnachtingsmogelijkheden, winkels met 
hun openingsuren, namen, telefoonnummers per stad of dorp zijn er op te vinden. Spijtig dat we het 
boek GR654 niet bij hebben (het ligt thuis op de kast, want we zouden de GR niet volgen). Dus moe-
ten we het doen met de twee blaadjes en de Michelin kaarten 1/100.000, niet vanzelfsprekend.  
We staan dus voor een trajectkeuze, langs de GR654, recht naar beneden langs de N77 of een eigen 
volgweg. We hebben één dag om te overleggen en intussen nemen we onze intrek in een CIS (Centre 
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International de Séjour) een soort jeugdherberg. Klein maar proper, al deed de inrichting van de ka-
mer me denken aan een kajuit van de North Sea Ferries (een ferry waarmee we jaarlijks naar Enge-
land voeren, waar is de tijd), alleen heb ik het gevoel dat er op dat schip meer plaats was.  
Ritten heeft intussen ook prijs, een kleine blaar op zijn hiel, daar waar het vel het dikst is, en waar het 
meest pijnlijk is om het open te snijden. Net op het moment dat mijn blaartje eindelijk genezen is. Er 
is een wasmachine en droogkast in de CIS voor onze vuile was en een douche voor onszelf, beide 
hard nodig. 
Gegevens: Start 08.00, aankomst 13.00. Afstand 13 km, totaal 300 km. AM Mooi. PM Mooi. Over-
nachting in een jeugdherberg. Volgweg: Vlak en kaarsrecht op oude Romeinse weg. 

16 April, dag 14. Rustdag te Reims*. 

Goede nachtrust en een dagje zonder stappen. In de voormiddag wandelen we door Reims, mooie 
propere stad. We stellen vast dat we ongemerkt veel kilometers aan het maken zijn en dat is niet de 
bedoeling, we keren terug voor een ‘siesta’. In de namiddag keer ik terug naar de kathedraal en heb 
een gesprek met de afgevaardigde van RP51, fijne vent. Hij heeft de Pelgrimstocht samen met zijn 
echtgenote op latere leeftijd gemaakt. Hij legt me rustig het verschil uit tussen een gîte d’etappe, een 
chambre d’hote, een gîte rural en een gîte municipal, Hij raad me aan zoveel mogelijk gebruik te ma-
ken van een APD, Accueil Pèlerin au Domicile, dit is opvang bij particulieren thuis, na afspraak. Het 
zijn meestal zelf gewezen Pelgrims, spijtig dat er niet veel zijn. Hij raad me ook aan de andere kathe-
draal van Reims, St Remy de patroonheilige van de stad, te bezoeken. Op deze plaats zou Clovis door 
Bisschop Remy (later St Remy) gedoopt zijn. Tot in de negentiende eeuw is het de gewoonte dat 
Franse vorsten in Reims worden gekroond. 
Bij buitenkomen uit St Remy een enorme plensbui die de rest van de dag blijft hangen. Nu ja, liever 

op een rustdag dan tijdens het stappen 
zou ik zeggen. Ritten pleegt in dit geval 
te zeggen: al wat er vandaag uitvalt kan 
er morgen niet meer uitvallen. Tegen de-
ze stelling valt niet te argumenteren. 
In de avond krijg ik telefoon van Charles 
Van Aarle, hij komt samen met Julien 
Van Bosch een dag meestappen in het 
weekend. Een en ander was op voorhand 
afgesproken. Charlie en Juul zijn twee 
makkers uit mijn sportclub TROL, een 
oriëntatieclub. Beide zijn ook oud para’s 
van het 1 Para uit Diest. 
Intussen hebben we een besluit genomen, 
we zullen via Vitry le Francois afzakken 
naar Tonnerre en dan via Chablis naar 
Vezelay. Dit is niet de kortste weg maar 
we hebben geen van beide ‘goesting’ om 
7 à 8 dagen langs de N77 tussen Chalons 
en Champagne en Tonnerre te lopen. We 
zullen wel niet volledig de GR 654 vol-
gen, maar zoveel mogelijk afsnijden 
(couperen noemen wij dat in zelf uitge-
vonden Pelgrimstaal), de twee blaadjes 
van RP51 en de Michelin wegenkaarten 
zullen van pas komen. 
Gegevens: totaal 300 km. AM Grijs. PM 
Veel regen. Overnachting in een jeugd-

herberg.  
 
Toen de Romeinen Gallië veroverden, woonden de Remi op de plaats waar de naar hen genoemde 
stad zou ontstaan. In 407 werd de stad verwoest door de Vandalen en daarna door de Hunnen in 
541. Reims herstelde zich onder bisschop Remigius die er in 496 Clovis doopte. Tot 1825 werden de 
Franse koningen te Reims gedoopt. Men begon in 1211 met de bouw van de huidige de Notre-Dame  
een van de voornaamste gotische kathedralen en meer dan een bezoek waard. De beroemdste kro-
ning is waarschijnlijk die van Karel VII tijdens de 100 jarige oorlog, door Jeanne d’Arc naar Reims 

De schitterende Kathedraal ‘Notre Dame’ te Reims, voor 

ons een mijlpaal in de tocht. Volgende belangrijke halte-

plaats zal te Vezelay zijn in Bourgondië 
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gebracht, nadat zij de stad had heroverd op de Engels-Bourgondische alliantie. Tijdens WW I werd 
de stad bijna helemaal door de Duitsers verwoest. Reims was op 7 mei 1945 de stad waar de Duit-
sers de capitulatie tekenden.  
          Wordt Vervolgd      Pol Ooms 

Het is dit jaar 60 jaar geleden dat de Koreaanse oorlog is uitgebroken en de eerste Belgische vrijwil-
ligers naar het land van de Stille Morgen afreisden om Zuid Korea te helpen tegen de communisti-
sche agressie van het Noorden. 
Het Zuid Koreaanse volk is dit niet vergeten, de Korea veteranen zijn allemaal uitgenodigd op de 
Koreaanse ambassade te Brussel voor een maaltijd en receptie. Bij deze gelegenheid krijgen ze alle-
maal een dankbrief van de President ven de Republiek Korea, persoonlijk aan ieder van hen gericht, 
hiernaast de brief die ons lid Frans Van Depoel mocht ontvangen. 

BRIEF UIT KOREA 

Familie, om zot van te worden, rustig lezen !!!!!!!!!! 
Mijn vader en ik woonden boven een sigarenzaak en wij bezaten een televisie. Boven ons woonden een knappe 
weduwe en haar even knappe dochter. Zij bezaten geen televisie en kwamen daarom vaak bij ons kijken. Na 
een paar weken werd ik verliefd op de knappe weduwe en trouwde haar. Mijn vader werd verliefd op de knap-
pe dochter en trouwde ook. 
En toen begon de narigheid. Daar mijn vader trouwde met de dochter van mijn vrouw, en dus ook mijn dochter, 
is mijn dochter thans mijn moeder. Tegelijkertijd ben ik haar vader want ik ben immers met haar moeder ge-
trouwd. Verder is mijn vader de schoonvader van mijn vrouw, omdat ik zijn zoon ben en haar echtgenoot. Mijn 
vader is echter ook de schoonzoon van mijn vrouw, die tevens zijn schoondochter is omdat zij getrouwd is met 
mij. 
Maar dat is nog niet alles... 
Mijn vrouw krijgt een prachtige zoon en nu begint de ellende pas goed. Mijn zoon is allereerst mijn zoon. Goed 
maar hij is de broer van mijn moeder, omdat zij de dochter is van mijn vrouw en getrouwd is met mijn vader. 
Zodoende ben ik een neefje van mijn zoon en daardoor een neefje van mijn dochter, omdat zij een zuster van 
hem is. Zij, mijn moeder, die trouwens ook mijn dochter is, is dus tegelijkertijd mijn tante, en mijn vader, haar 
echtgenoot, is dus mijn oom. Mijn vader is tevens grootvader geworden.  
Zijn echtgenoot, mijn dochter, is dus grootmoeder. Mijn vader en ik zijn dus over-grootouders geworden van 
onze zoon.  
Maar het werd nog veel en veel erger... 
De jonge vrouw van mijn vader wordt moeder, haar zoon wordt mijn broer, die tevens zoon van mijn tante is en 
dus mijn neef. Verder is mijn eigen zoon de oom van mijn broer, omdat mijn broer een zoon is van zijn zuster. 
Mijn vrouw is grootmoeder geworden, want de jonge zoon van mijn vader is de zoon van haar dochter. Aange-
zien ik met haar getrouwd ben, ben ik grootvader. Let wel, grootvader van mijn broer. 
Aangezien de grootvader van broer ook mijn grootvader is, ben ik dus mijn eigen grootvader! 
Volgens mij hadden die knappe weduwe en haar knappe dochter beter zelf een televisie kunnen aanschaffen. 
Dan had het allemaal niet zover hoeven komen. 
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In illo : Jouw belangstelling Felix voor een mutatie naar Schaffen groeide wellicht gestaag door 
de bijzondere ervaringen en het genieten van het vrije val-springen in de SAS . Hoe verliep destijds 
een cursus vrije val, en welke waren jouw ervaringen hierbij ? 
Felix   : Inderdaad, zo kun je dat stellen…en iets dat goed smaakt , daar wil je altijd méér van ! In 
de SAS begon men op zeker ogenblik vrije val te springen, wat méér beantwoordde aan de noden van 
deze méér gespecialiseerde militaire opleiding. Uiteraard gebeurde dit in Schaffen onder de leiding 
van despacheurs. Zelf had ik reeds een 100-tal sprongen met automatische opening, waarvan vele 
met materiaal en meerdere nachtsprongen. Ik was geen bleu meer en wist reeds min of meer wat pa-

rachutisme betekende. Maar vrije 
val was toch nog iets anders… De 
opleiding gebeurde vanuit de bal-
lon… We gingen tot op een hoog-
te van 1000 tot 1200 meter. Het 
gebeurde dat de ballon maar moei-
zaam hoogte kon winnen gezien 
het steeds toenemend gewicht van 
de kabel waarvan er soms meer 
dan 100 meter op de grond lag. De 
kooi was bevolkt door 4 parachu-
tisten. Wanneer de eerste springer 
de kooi verliet gebeurde het wel 
eens dat de ballon plots 100  meter 
steeg door gewichtsafname. Vele 
oud-gedienden zullen bij het lezen 
hiervan wellicht de wenkbrauwen 
fronsen…Vrije val vanuit een bal-
lon is alleszins een zonderlinge 
ervaring. Je vertrekt van snelheid 
nul, houding is dan enorm belang-
rijk om tuimelen te voorkomen. 

Tijdens de cursus springt men zonder hoogtemeter om niet afgeleid te worden en zich volledig te 
kunnen concentreren op de sprong. De seconden moeten dus geteld worden. Bijzonder in het oog te 
houden is de kabel waarmee de ballon is vastgemaakt aan de camion met winch. In mijn beginperio-
de tuimelde ik ook wel eens in een of meerdere salto’s maar ik geraakte toch telkens plat om te trek-
ken…uiteindelijk viel het dus allemaal wel mee, ik was gefocust op dat brevet vrije val en ’t was dus 
een kwestie van te volharden, ook omdat de kameraden doorzetten en je natuurlijk niet wil achterblij-
ven. Ik haalde mijn basisbrevet BO (Bevolen Opening) in 1964. 
 
In illo : Kun je wat over “ valschermen “  zelf vertellen Felix ? 
Felix   : Reeds in de jaren ’50 is het tijdperk van de vrije val begonnen, maar het was toen vooral 
een kwestie van persoonlijke initiatieven. De pioniers sprongen met een eenvoudige ronde koepel, er 
was trouwens niks anders. Van een sleeve of een pilot-chute was nog geen sprake, het waren dus tel-
kens keiharde openingen, maar wel bijzonder veilig. Eenmaal open ontsnapte de opgevangen lucht 
enerzijds  doorheen de “schouw” in de top van de koepel wat het geheel een verticale stabiliteit gaf, 
anderzijds doorheen het weefsel waarvan de porositeit kon verschillen van model tot model. Men had 
vlug door dat de bestuurbaarheid technisch gezien afhankelijk was van het ontsnappen van de opge-

ONZE ‘In Illo” REPORTER OP BEZOEK (3) 

In deel 2 maakte ik reeds de opmerking deze 3de en laatste aflevering volledig te zullen wijden aan 
Felix, alias “De Witte” Van Kerkhoven zijn periode bij de Black Devils. Ondertussen weet ik dat 
Felix interviewen geen sinecure is, wel een belevenis. Ofwel wordt het één lange ketting van merk-
waardige anekdotes, ofwel probeer je de intens-trainende competitor te vinden. Ik kon voor mezelf 
niet onmiddellijk een keuze maken en opteerde uiteindelijk voor een mix van beide kenmerkende 
facetten van Felix zijn volle 10 jaar verblijf bij de “ Black Devils ”. 
               J.Verholen 

Een van de weinige foto’s van de Witte net na de uitgang, 
onder hem ‘de plein’ van Schaffen. 



19 

vangen lucht door bewust gekozen openingen in de koepel. (het bewust aanbrengen van openingen in 
de koepel, die men daarbovenop veranderlijk kan maken door stuurkoorden, wordt modificeren ge-
noemd) Er verschenen vrij vlug méér gemodificeerde koepels zoals de dubbel L en de Amerikaanse 
T10. Zij waren uitgerust met een sleeve en pilot-chute waardoor een vertraagde (en dus zachtere) 
opening kon worden bekomen. Later kwamen de nog méér-bestuurbare, competitie-gerichte parachu-
tes zoals de TU7, de Para-Commander, de Olympic-Papillon (Frans), en de Papillon-Pioneer 
(Amerikaans). Deze twee laatst genoemde parachutes hadden porositeit-nul en gaven méér horizonta-
le snelheid. De Papillon-Pioneer zat opgeplooid in een klein harnas wat bewegingen in de lucht ge-
makkelijker maakte en méér landingsprecisie toeliet.  
  
In illo : Wanneer en hoe kwam je uiteindelijk in Schaffen terecht ? 
Felix   : Dat was in de zomer  van 1966. Ik was 5 jaar in de ESR geweest. Een volledige carrière in 
de SAS was quasi ondenkbaar. Fysiek kon ik het allemaal nog best aan maar het veel van-huis-zijn 
liet zijn sporen na. Vrouw en kinderen zaten vaak alleen, ver van de naaste familie. De kinderen 
groeiden op en begonnen naar school te gaan. Mijn vrouw en ikzelf keken uit naar een eigen woning 
liefst in eigen streek enz., enz. Er dienden dus keuzes gemaakt te worden waarmee overigens elk ge-
zin wordt geconfronteerd. Mutatie naar Diest of Schaffen (met mijn voorkeur voor Schaffen welis-
waar) lag voor mezelf voor de hand en dit onderwerp kwam dan ook dikwijls aan de orde tussen ons 
beiden. Met de SAS waren we veel in Schaffen voor opleiding en sprongsessies en ik leerde er Cdt 
Yvan Mousset kennen, toen hoofd van het Peloton Training. Mede door diens aanmoedigingen vroeg 
ik mutatie aan naar Schaffen, zelfs niet wetende welke job mij daar te wachten stond. Ne mens moet 
soms een beetje geluk hebben in ’t leven had ik vroeger al een paar keer ondervonden. Mijn mutatie 
naar Schaffen was ook nu weer vrij rap in orde wat zeer zeker naar de zin was van mezelf  maar niet 
minder naar de zin van ons  Nieke !  
 
In illo : En dan met veel ambitie definitief naar Schaffen… ?  
Felix  : Dat was weer  een grote droom hé…naar het Mekka van het parachutisme. Iedereen kende 
mij en zelf kende ik reeds half CE-Para. Ik werd ingedeeld bij de Rav-Air (Ravitaillement par Air) 
maar mocht me méér bezig houden met het pure parachutisme…veel, héél veel  springen dus.  
 
In illo : En toen kwam Cdt Mousset in je leven Felix…? 
Felix   : Zoals ik al eerder  zei, Cdt Mousset was toen chef van de dispatchers maar  droeg ook de 
verantwoordelijkheid in gans het competitiegebeuren, zowel qua inrichting als wat selectie en trai-
ning betrof - aan hem heb ik veel te danken. De militaire ploeg was a priori bevolkt door dispatchers, 
wat mij logisch leek gezien zij beroepsmatig de meeste sprongen deden en zich dan ook het best kon-
den bekwamen. Maar bij Mousset telde alleen de sport en de sportieve prestaties, graad of geen 
graad. Hij zag me dus regelmatig springen en toen er in Schaffen zelf een kleine, interne competitie 
voor onderrichters werd geor-
ganiseerd, moest ik van hem 
meedoen. Dat beviel hem (en 
mezelf ook) zodanig, dat hij 
mij opdroeg veel te trainen. 
Hij werd mijn geestelijke 
mentor als het ware. Ik werd 
het manusje van alles bij de 
despatchers als rechterhand 
van Felicien Gillet die zich 
bezighield met het magazijn-
beheer van de competitiesprin-
gers. Tezelfdertijd kreeg ik 
een zee van mogelijkheden 
om te springen naar believen. 
Ik benutte alle sprongkansen 
die mij aangeboden werden en 
in augustus 1966 behaalde ik 
mijn hoger brevet BO. Ik was 
een “ Black Devil “. Ergens 
tussen de klassieke pot en pint 
verklapte Mousset mij later 

Cdt Yvan Mousset, Comd van het Pl Training, hij ontdekte de 
springcapaciteiten van de Witte. De Witte zelf zegt over de 

deze man: aan hem heb ik alles te danken. 
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eens dat hij de hand zou hebben 
gehad in mijn mutatie naar 
Schaffen en dit reeds vooraf 
had besproken met Maj Peeters, 
toenmalig CO in de SAS. Wil 
begrijpen dat ik het hen beiden 
nooit kwalijk heb genomen…! 
Ofschoon ik niet gegradueerde 
was noch despatcher, werd ik 
toch door gans het Peloton 
Training aanvaard als één van 
hen. Ik kende mijn plaats en 
focuste mij alleen op het sprin-
gen waarbij ik direct had begre-
pen dat competitiespringen 
vooral een ploegsport was. 
 
In illo : Hoe en wanneer  zijn 
de Black Devils ontstaan, en 
waren er resultaten… ? 
Felix  : Wacht, ik heb hier  
nog een copie van de 
“Paracommando”, het boekske 
van ANPCV : In 1967 stelt Cdt 

Mousset aan Korpsoverste Lt-Col Desprechins voor een naam te geven aan de ploeg competitiesprin-
gers. De naam wordt “ Black Devils ”.  Het ligt voor de hand dat despatchers hiervoor in aanmerking 
kwamen, uitzonderlijk aangevuld door niet-onderrichters. De Black Devils zullen het Belgisch Leger 
vertegenwoordigen op burgerlijke en militaire competities maar eveneens deelnemen aan luchtmee-
tings en demonstraties ten gunste van het leger en de burgers. Ze zullen verschijnen in een zwarte 
overall met de nationale driekleur en de kleine zwarte draak. Het embleem werd ontworpen door Lt-
Kol Maurice Holvoet. Vanaf hun ontstaan zal er dan ook veelvuldig beroep gedaan worden op de 
Black Devils door de eenheden voor de opendeuren, bevelsoverdrachten enz…In internationale com-
petities deden de Black Devils hun naam alle eer aan: In 1972 wordt Felix Van Kerckhoven in Pisa 
kampioen van Italië. Eveneens in 1972, tijdens een competitie georganiseerd door de US-Special-
Forces in Bad-Tolz,  behalen F.Van Kerckhoven, G.Reniers en T.Heyman een 1° plaats in PA voor 
ploegen van drie. Ik mei 1973 organiseert het TrgCpara in Schaffen voor de eerste keer een militair 
wereldkampioenschap, het 6° CISM. De Black Devils veroverden een 2de plaats PA-ploeg met F.Van 
Kerckhoven, J.Smaers, G.Reniers, N.Maret en T.Heyman.  
 
In illo : Hoe moeten we ons het competitiespringen uit die tijd voorstellen ? Hoe ver stond men in 
Schaffen ? Konden we mee met andere landen…? 
Felix  : Uit dezelfde Paracommando: Op het einde van de jaren ’50 organiseerden landen zoals 
Frankrijk, Verenigde Staten, Zwitserland zelfs en nog anderen reeds competities. Vanzelfsprekend 
waren de deelnemers  overwegend militaire parachutisten. In 1961 selecteerde Kpt Huybrechts, toen 
hoofd van het Peloton Training, een eerste selectie uit het peloton onderrichters. Het waren uiteraard 
vrijwilligers waarvan de meesten toen een honderdtal vrij val-sprongen op hun actief hadden : 1Sgt-
Maj O.Dewaele, 1Sgt J.Smaers, 1Sgt J.Pattyn, 1Sgt G.Reniers, Sgt Camusat. Enkele burgerclubs (in 
oprichting) , zoals Spa, Temploux, Moorsele werden uitgenodigd en namen deel met o.a. J.Polis, 
D.Walraevens, T.Goossens 
In 1962 ging men buitenshuis, nl in Moorsele. Op het vliegveld werd een kruis in doek gelegd. De 
deelnemers dienden zo dicht mogelijk in het midden van het kruis te landen…Camusat won de PA en 
G.Reniers de Stijl. Officieus was dit het eerste Belgisch Kampioenschap. 
In augustus 1962 nam diezelfde militaire ploeg deel aan het 6de Burgerlijk Wereldkampioenschap dat 
doorging in de VS. De uitslagen waren niet schitterend. Dit was niet verwonderlijk vermits andere 
landen reeds veel verder stonden. CE-Para kreeg vanaf toen de toelating om aan militaire en burger-
lijke competities deel te nemen. Het parachutisme als sport had zijn kop opgestoken in de steeds 
maar groeiende mondiale sporten in het algemeen en onze militaire onderrichters konden zich door 
intensieve trainingen en deelnames aan competities technisch beter bekwamen. Ook aan de construc-
tie van de valschermen werd internationaal gewerkt. Daar waar men was gestart met gewone ronde 

Black Devils van het eerste uur, J. Smaers, F Gillet, de Witte, 
L. Hasseweer en J. Vermeulen. De Witte is naar eigen zeggen 
de rechterhand van Felicien Gillet een Oud Korea vrijwilliger. 
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koepels, later stapsgewijs gemodificeerd, zagen we op de 7de Burgerlijke Wereldkampioenschappen 
de VS uitpakken met hun “Para-Commander” (afgekort: de PC). Technisch gezien was de PC op dat 
ogenblik een reeds goed-bestuurbare parachute. De parachutist kon zich 360° draaien, hij kon links of 
rechts sturen, snelheid nemen of afremmen. In CE-Para begon men intensief te trainen wat te merken 
was aan de uitslagen die werden behaald in internationale competities : In 1964 behaalde onze land-
genoten in Pau (Frankrijk) een 7° plaats in PA-groep. In 1965 was er reeds een topprestatie tijdens de 
wereldkampioenschappen in Rio de Janeiro (Brazilië) met een 1° plaats individueel voor Oscar De-
waele en een even mooie 4° plaats in PA-groep.   
 
In illo : Wie waren de competitie-kleppers uit die tijd, Felix ? 
Felix  : Voor  mij waren alle despatchers bekwame spr ingers, anders word je niet gebrevetteerd. 
Maar competitiespringen is een vak apart. Je moet niet alleen talent hebben maar ook de vereiste ge-
drevenheid bezitten. daarbij heel veel trainen wat wil zeggen héél veel springen. Daar kruipt natuur-
lijk veel tijd in. Competities springen betekent ook weer veel-van-huis zijn. Het is quasi een full-time 
job, en zeker niet iets strikt van “nine to five”. Vanuit het peloton despatchers kon men toch, indien 
nodig, een A-ploeg en een B-ploeg op de been brengen. Cdt Mousset was bijzonder sport-minend 
maar hij streefde wel steeds naar een goed eindresultaat, de besten werden geselecteerd. De ploeg 
competitors, waarvan de pioniers reeds hoger 
vernoemd, werd in mijn tijd uitgebreid met o.m. 
T.Heyman, W.Baeken, J.Lahon, J.Lebeau, 
J.Krakowski, R.Thijs, J.Lorent, N.Maret en ande-
ren. Wil begrijpen dat ik me in mijn sas voelde 
erbij te kunnen horen…! 
 
In illo : Je eerste internationale wedstrijd sprong 
je in Frankrijk. Vertel eens… 
Felix  : Dat was de “Challenge Maurice Lebris”, 
Een PA wedstrijd vanop 1000 en 1500 meter 
waarin ook een individueel klassement toege-
kend werd. Tot mijn eigen verbazing won ik toch 
wel zeker. Ik vond mezelf niet goed genoeg om 
het verloop van de wedstrijd voldoende te volgen 
of om regelmatig het uitslagenbord te raadple-
gen. Na afloop kwam Cdt Mousset me felicite-
ren. Ik viel, ditmaal figuurlijk, uit de lucht ! Door 
deze onverwachte overwinning was ik wel gelan-
ceerd. De “Challence Lebris” was een wisselbe-
ker die elk jaar gesprongen werd. Wij wonnen 
die in ploeg drie jaar opeenvolgend ! 
 
In illo : En toen kwam de Stijl ? 
Felix  : Dat is puur  hé…Een totaal andere disci-
pline overigens. De absolute controle in vrije val. 
Niet zo simpel, zeker niet als je er aan begint. 
Alles aan je lijf moet in orde zijn en dient ge-
bruikt te worden: hoofd, nek, schouders, romp, armen, ellebogen, handen, rug en bekken, benen en 
voeten, en zeker niet vergeten: in het koppeke moet je er bijblijven…! Er wordt gesprongen in 4 se-
ries: Draai Links-Draai Rechts-Salto, bewegingen die in de volgende series worden herhaald en 
waarin L en R onderling worden omgekeerd en/of onderling worden verwisseld van volgorde enz…
Hoewel daar in Schaffen nog niet veel was op getraind was er toch iemand die zo’n 12 à 13 seconden 
draaide, tamelijk groot, maar toch al behoorlijk. Ik herinner mij vaag dat het Camusat was. Met Guy 
Reniers, Jos Smaers en Jackie Vermeulen ben ik toen begonnen, daarbij kwamen nog L.Hasseweer 
en F.Gillet. Na verloop van enige tijd draaiden wij ook rond de 12 seconden waarmee we internatio-
naal al vrij aardig meekonden. Wie toen rond de 10 seconden draaide was een hele kampioen. Enkele 
jaren later, op het hoogtepunt van de Stijl, draaiden de besten evenwel rond de 6 seconden…!  
 
In illo : De Stijl werd en bleef gekoppeld aan de PA, die reeds met hoogwaardige valschermen ge-
sprongen werd. Uit die tijd dateert ook jouw blijvende liefde voor de Papillon. Verklaar? 
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Felix  : De Olympic zoals wij  de “Olympic-Papillon” of de “Olympic-Pioneer” zijn blijven noemen 
was toen de grote revolutie, vóór de squares verschenen. Het was een snelle, accurate en veilige koe-
pel waarmee je in volle finale nog resoluut mocht aanvallen. Elke goede sprong begint bij het plooien 
van de parachute. Als dit gedaan is zoals het hoort kan het je heel wat narigheid besparen. Met een 
Olympic PA springen onderstelt foutloos spotten, want je largeert niet alleen jezelf maar nog drie 
man achter je, die foutloos op jouw dienen te trekken en binnenkomen. Ik herinner mij een CISM-
competitie in Schaffen (CISM staat voor Conseil Internationale du Sport Militaire). De grootste te-
genstand ondervonden we van enkele Amerikanen, een paar Duitsers, de Fransen en een Italiaan. Na 
de 3de sprong stonden we er niet slecht voor maar het was reeds duidelijk dat de Amerikaanse Golden 
Knights niet meer zouden te kloppen zijn. Maar toen kwam onverwacht de wind opsteken, nog net 
binnen de perken maar toch. Ik stond bij de cibel en zag al die jongens hopeloos ver buiten landen. 
Toen wij aan de beurt waren durfde Cdt Mousset niet meer blijven kijken. Wij gingen omhoog, Tony 
Heyman zat naast mij in de deur. Toen ik besliste dat we slechts op 1500 meter van de bak zouden 
buiten gaan sloeg iedereen witjes uit ( Felix grinnikt…). Op hoogte gekomen (1000 meter) stapten we 
buiten. Ik deed mijn 9 seconden uit, de anderen trokken respectievelijk op 7 op 5 en op 3 seconden. 
Toen ik naar doel draaide lag de cibel voor ons mooi in de as. We zijn toen linea recta op doel afge-
vlogen en op geen meter van elkaar in de cibel geland. Die ene sprong heeft ons toen een 2de plaats in 
PA-ploeg opgebracht. Zo zie je maar het belang van het spotten en wat één goede sprong kan opbren-
gen. 
 
In illo : Nog zo van die rare dingen Felix ?  
Felix  : Elke sprong is anders en afhankelijk van meerdere factoren. Voor  een Stijl-sprong dien 
je héél erg geconcentreerd te zijn, bijna introvert zelfs, terwijl je tezelfdertijd de noodzakelijke en 
foutloze techniek niet uit het oog mag verliezen. Die bijzondere instelling- vóór en tijdens de sprong 
–kan je soms parten spelen. Voor een trainingssprong in Schaffen steeg ik op naar 2000 meter met de 
helicopter. Ik had geen altimeter bij want ik nam mijn hoogte altijd van de piloot. Op zeker ogenblik 

steekt Buckings, de piloot dus, zijn duim naar omhoog. We 
zaten juist op de as en ik vertrek. Ik neem snelheid en begin 
mijn figuren te draaien. Wanneer ik uit mijn laatste salto kom 
en de pijl opspoor om mijn positie te controleren merk ik dat 
ik vlak voor het huis van Guy Reniers hang. Ik zie mevrouw 
Reniers vóór haar keuken staan…ik heb toen bliksemsnel ge-
trokken en alles weggegooid…’k had 12 seconden open koe-
pel ! Wat was er gebeurd…het teken met de duim vanwege 
piloot Buckings had ik geïnterpreteerd als zijnde klaar om te 
springen. Later bij de débriefing hoorde ik van hem dat hij 
bedoelde: we zitten correct in de as…bleek dat we slechts op 
1500 meter hoogte waren toen ik sprong. Bij een gewone 
sprong brengt dit niet direct een probleem op maar bij kwesti-
euze sprong was ik wellicht zodanig geconcentreerd op de 
sprong zelf en de figuren die ik ging draaien. 500 Meter méér 
of minder hoogte maken dan een duidelijk verschil…   
En ervaring leert je beslissen: In Portugal bijvoorbeeld – we 
sprongen toen uit Dakota’s - hingen de wolken te laag. We 
kregen één dummy-run, bij de tweede moesten we buiten. Cdt 
Mousset had me gezegd alleen te droppen als gans de ploeg 
uit de wolken zat. Ik heb toen 5 runs gedaan terwijl de chef-
juge maar zat te dreigen en te tieren dat we zouden geschorst 
worden. Uiteindelijk zijn we toch buitengegaan en perfect 
binnengekomen…Het kan ook wel eens tegenvallen: In Fon-
tainebleau (Frankrijk) gingen hele ploegen de rotsen in we-

gens een plots naderend onweer. Ik weigerde de ploeg te laten vertrekken. De chef-juge ging ermee 
akkoord dat het te gevaarlijk was maar gaf plots toch de “go”. Zelf bleef ik kalm, ging in de deur 
eens loeren en toen ik vond dat we ver genoeg zaten vertrokken we. ’t Was een catastrofe: weliswaar 
alle vier in de bak, maar meters van de disc af. Ons resultaat was toch nog behoorlijk vermits men de 
anderen uit de bossen en tussen de rotsen moest gaan plukken. Men kan ook wel eens verrast worden 
door fenomenen waarmee je niet genoeg vertrouwd bent: In Fort Bragg (VS-North Carolina, en 
thuishaven van de gerenomeerde Golden Knights) haalden we geen al te best resultaat omdat we ver-
rast werden door buitensporige thermiek die daar voorkomt. Ook het weer dat plots omslaat kan wel 

Twee parachutisten met de 
‘Olympic-Papillon’ de lievelingspa-

rachute van ‘de Witte’. 
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eens parten spelen: Tijdens een competitie in Pisa 
(Italië) waren we net uit het vliegtuig voor een 
PA-groep toen de wind plots en radicaal omdraai-
de en de Witte lag in ’t water…wat niets afdoet 
aan de noodzaak van correct te spotten ! 
 
In illo : Hoe wordt men een goede competitie-
springer Felix ? 
Felix  : De basisingrediënten zoals motiver ing, 
kennis, training en leiding moeten er natuurlijk 
zijn. Maar daarnaast heb je er ook karakter voor 
nodig, de wil en het uithoudingsvermogen, eer-
lijkheid tegenover jezelf en t.o.v. collega’s, zelf-
beheersing en meeval. Als je dat niet hebt, of niet 
voldoende hebt, dan verdraag je de spanningen 
van internationale competities niet lang. Je leeft 
daarbij jarenlang binnen een klein groepje met 
meestal dezelfde mensen, je bent vaak en langdu-

rig op reis in alle hoeken van de wereld, en je staat onder druk: je wil presteren. Dat kruipt niet in de 
kleren. Een goede coach kan veel opvangen, en dat was Cdt Mousset par excellence. Als het eens wat 
minder goed ging – op training of in een wedstrijd – dan ving hij ons op en bracht hij er weer spirit 

in. Als we 
aan kop 
lagen ver-
hinderde 
hij dat we 
concen-
tratie ver-
loren of 
overmoe-
dig wer-
den. Hij 
had een 
ongeloof-
lijke fee-
ling voor 
zijn sprin-
gers en 
een klare 
kijk op 
foutjes. 
Die wer-
den na 
elke 
sprong 
steevast 
uitgepraat 
en gere-
medieerd.  
 

Het zijn steeds de kampioenen die de vlag 
van hun land dragen tijdens grote wedstrij-
den, denken we maar aan Roger Federer die 

trots de Zwitserse vlag draagt tijdens de 
Spelen.  

Hier de Witte, even trots met de Belgische 
driekleur. 

De eerste officiële foto van de Black Devils, een foto die “de Witte’ zelf heeft ge-
vraagd te publiceren. J. Van Tongerloo, R. Wouters, L. Hasseweer, V. Peeters,  

G. Reniers, F. Gillet, F. ‘de Witte’ Van Kerckhoven, J. Pattyn, Camusat,              
J. Vermeulen, O. Dewaele, Y. Mousset. Rik Wouters (tweede van links), oud RSM 
van 3 Para is de schrijver van onze veelgelezen reeksen ‘Van Heppen naar Korea’ 

en ‘Van Heppen naar Kongo’. 
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In illo : Hoe was de fair-play in internationale competities… 
Felix  : De competities ver liepen meestal in een zeer  vr iendschappelijke sfeer . Uiteindelijk kwa-
men de deelnemers elkaar dikwijls tegen en werd er na iedere wedstrijd verbroederd. Dit alles nam 
niet weg dat in de wedstrijd de verbetenheid aanwezig bleef : Toen ik wereldkampioen werd in Pisa 
in 1972 stonden we na 9 van de 10 sprongen met z’n drieën aan de leiding: een Duitser met 27 cm, 
een Italiaan met 25 cm, en ikzelf met 24 cm. Alles was dus nog mogelijk in de laatste sprong. We 
zaten samen in’t vliegtuig en in de beste verstandhouding berekenden we ook samen waar ieder van 
ons zijn exit zou maken. Ik bleef goed geconcentreerd, maakte een bijzonder goede sprong en won, 
de Italiaan bleef tweede en de Duitser derde. In competities in eigen land durfden de Fransen wel 
eens hun chauvinisme boven de fair-play stellen: Op een RW-competitie per 3-mansploeg, toen ook 
gekoppeld aan PA, stonden we nogal vrij goed. In de Franse ploeg zaten toen Armaing, Felix ( seri-
euze kleppers) en nog een derde springer wiens naam ik kwijt ben. Jos Smaers, Guy Reniers en ikzelf 
kwamen aan de beurt en we gingen los buiten. Jos en ik hadden al gauw contact, maar Guy Reniers 
lag in positie boven ons en geraakte ons niet mee bij. Van beneden had de jury geregistreerd als zijn-
de onze figuur geslaagd. We doken uit elkaar, openden en maakten daarenboven een zeer geslaagde 
PA, waardoor we de Fransen van de leiding verdrongen. Maar de Franse Jury, bijzonder vindingrijk, 
declasseerde ons omdat we zogenaamd 31 seconden contact zouden gehad hebben in plaats van de 
reglementaire 30 !  We hebben toen niet te fel geprotesteerd, uiteindelijk hadden we helemaal geen 
contact gehad.     
  
In illo : En toen kwamen, half de jaren ’70, de“ matrassen “, een revolutie zeker…? 
Felix  : En of…echte vliegmachines waren het. Het ging om een heel nieuw concept met een vleugel 
van een vliegtuig als uitgangspunt. Het valscherm is samengesteld uit verschillende cellen die aan de 
voorzijde de lucht opvangen en hierdoor opgeblazen worden waardoor een soort zwevende  “matras” 
wordt gevormd, terwijl de lucht aan de achterzijde weer ontsnapt. Het nieuwe aan dit type van para-
chute was dat men er alle richtingen mee uitkon. Landen diende te gebeuren tegen de wind in. Ook 

hier kwamen door de jaren heen 
modificaties. De “Strato-Star” (5 
cellen) kwam er in 1974, de “Strato
-Cloud” (7 cellen) (Pioneer) was de 
opvolger in 1977. In 1980 kwam 
de “Para-Foil” (ook 7 cellen) van 
North General Dynamics. Deze 
laatste was de meest perfecte para-
chute en bijzonder geschikt voor 
PA. Een weinig later volgde reeds 
een nieuwe generatie squares. 
 
In illo : Hoe verging het jezelf met 
de matras Felix…? 
Felix  : De eerste square waar -
mee ik sprong was een Paraplane. 
Toen die in Schaffen aankwam kon 
niemand die plooien. Cdt. Mousset 
sprong hem eerst open, de sectie 
parachute plooide hem en toen 
moest ik ermee springen en er mijn 
gedacht over zeggen. Daar scheel-

de van alles aan, en ‘k heb dan ook meerdere keren aan mijn reserve gehangen…Veiligheidshalve 
sprong ik dan altijd hoog-2000 meter-, opende hoog en nam een degelijke reserve mee. Wegens de 
vele fratsen die ik al had meegemaakt ging ik niet omhoog zonder goeie reserve. Meer dan eens is dat 
een wijze beslissing geweest, want telkens als er in Schaffen een nieuw type valscherm binnenkwam 
waren wij de eersten die er mee sprongen. Voor de competities kregen we Strato-Stars. Een “carreau” 
maken werd wel gemakkelijker, maar ik heb me er nooit helemaal gerust onder gevoeld. Met een 
Olympic-Papillon mocht je in finale nog resoluut blijven aanvallen, daarenboven was het een veilige 
koepel. Een square daarentegen vergeeft geen fouten…ik heb er dan ook wel brokken mee gehad…! 
 
In illo : Brokken zegt ge…veel reserves gedaan Felix…of veel gebroken ?  

F. “de Witte” Van Kerckhoven, J. Pattyn, T. Heyman, J. Segers,         
J. Lahon, G. Reniers, N. Maret voor een Sikorsky 
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Felix  : Allebei! De reserves 
die ik heb gedaan heb ik niet 
genoteerd, daar had ik geen 
behoefte aan. Ik schat het aan-
tal toch op enkele tientallen. 
Over de brokken die ik heb 
gehad kan ik in ’t kort slechts 
het volgende vertellen: Militair
-operationeel springen wil zeg-
gen dat je na de dropping, 
meestal met materieel, veilig 
landt en onmiddellijk aan je 
missie begint. Hier is de lan-
ding een niet te verwaarlozen 
onderdeel van de sprong want 
een gekwetste parachutist kan 
niet veel uitrichten. Dat is de 
reden dat er in de opleiding zo 
gehamerd wordt en getraind op 
een goede landing in alle om-
standigheden. In het competi-
tiespringen is het de uitslag die 
telt. Vooral in PA wordt niet 
zelden zwaar gezondigd tegen 
de aangeleerde landingstech-
niek, met uiteraard soms grote 

gevolgen. Zo liep ik een voetbreuk op, een beenbreuk, twee polsbreuken, een schouderbreuk en stond ik 
enkele keren aan de kant met nek- en rugklachten. Het kruipt dus niet allemaal in de kleren, zoals men 
dat pleegt te zeggen…   
 
In illo : Er waren ook ongevallen met dodelijke afloop Felix…? 
Felix  : Inderdaad (zucht), we moeten daar  niet flauw over  doen…. Maar elke sport heeft zijn risi-
co’s. Recreatief fietsen is heel gezond en wordt terecht aangemoedigd, maar er kan altijd iets gebeuren. 
Legt men de lat hoger, dan stijgen de risico’s evenredig. In de Ronde van Frankrijk zijn ook al meerdere 
dodelijke slachtoffers gevallen. Alpinisme eist jaarlijks tientallen slachtoffers. Snelheid, hoogte, diepte 
zijn daarbij factoren die in vele sporten vaak een bepalende rol spelen. In het parachutisme zijn zware 
craches per definitie dodelijk, zeldzaam zijn de uitzonderingen. Een goede opleiding, zelfkennis, erva-
ring, de juiste ingesteldheid, goed-verzorgd materiaal, enz.enz. zijn daarbij heel belangrijk, onontbeerlijk 
zelfs. Maar tegen fataliteit heb je geen verhaal. Zelf ben ik betrokken geweest bij een 10-tal dodelijke 
ongevallen van collega’s parachutisten (voornamelijk burgers) die ik goed tot zelfs heel goed heb ge-
kend.   
 
In illo : In de periode van de ronde koepels waren PA en Stijl populair. Nadien kwamen de Squares de 
ronde koepels verdringen en andere disciplines zoals koepelrelatief en Sky Dive-Relatief deden hun in-
trede. Nog meegedaan Felix…? 
Felix  : Als de Squares hun intrede deden was ik 40 jaar . Ofwel kwamen die matrassen te laat, of-
wel ben ik te vroeg geboren…Ik had op dat ogenblik om en bij de 4000 sprongen met de mij zo ver-
trouwde Olympic. Te begrijpen dat ik niet laaiend enthousiast was opnieuw te beginnen temeer een squa-
re van een gans ander concept was en een gans andere techniek vergde. Dit zou opnieuw veel trainen be-
tekenen, anderzijds begreep ik dat jongere collega’s stonden te popelen om de plaats van de ouderen in te 
nemen. In elke sportdiscipline is dit het geval, en zo hoort dat ook. Toch heb ik het nog een paar jaar uit-
gehouden en een 500-tal square-sprongen op mijn actief. (militair en burger). Ik was Black Devil van 
december 1966 tot februari 1977.  
 
In illo : In Frankrijk heb je ook RW in grote formaties gesprongen. Hoe is zo’n ervaring…? 
Felix  : De Fransen wilden op zeker  ogenblik het grote-ster-rekord  dat op naam stond van de Ameri-
kanen-32 man- evenaren en zo mogelijk verbreken. Omdat ze niet zo gauw een “all French” formatie 
bijeen bleken te krijgen werd ik gecontacteerd en heb ik alle oefensprongen met hen mee kunnen sprin-
gen. En dat is een onvergetelijke ervaring: In zo’n verschrikkelijk groot wiebelend  circus inkomen en 

Diploma’s,Brevetten, Oorkondes de Witte heeft er een hele kast 
vol van, op deze is hij uitzonderlijk trots. Het is een certificaat 

van erelidmaatschap bij de ‘Golden Knights’ het demonstratie pa-
rachute team van het Amerikaans leger. 
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meevliegen is met niets te vergelijken. 
Toen eindelijk de recordpoging door-
ging waren er ineens Fransen genoeg 
en werd de Witte bedankt voor zijn 
moeite. Weer eens een bewijs van het 
Franse chauvinisme dus. Niet ge-
zeurd…het kunnen meemaken alleen 
al loonde toch al de moeite. 
 
In illo : Hoe zag verder het einde van 
je militaire loopbaan er uit ?  
Felix  : Officieel behoorde ik nog 
steeds tot de Rav-Air. Ik bleef regel-
matig springen maar het waren alle-
maal zogezegde fun-sprongen. Het 
laatste jaar diende ik in de MT. 
 
In illo : Na jouw militaire loopbaan 

ben je met veel enthousiasme een tweede carrière begonnen in het burger-parachutisme. Hoe ging 
dat…vertel ? 
Felix  : Inderdaad. Ik ben 6 jaar  centrumleider  geweest op Sanicole in Leopoldsburg en gedu-
rende 18 jaar Tecnisch Direkteur van het Vlaams Verbond van Paraclubs. Zolang ik alleen militair 
sprong had ik geen goed oog in burger-sportparachutisten (lacht). Dat was uit onwetendheid en voor-
oordeel natuurlijk. Jonge en minder jonge parachutisten deden er alles aan om hun sport te kunnen 
beoefenen. En het koste hen stukken van mensen. Sommigen deden het echter zo goed dat het leger 
meerdere van de beste jonge springers ging rekruteren. Diegenen die de vereiste capaciteiten hadden, 
gepaard aan ambities voor een militaire carrière, kwamen alzo in CE-Para terecht en kregen de kans 
in de ploeg te komen. 
 
In illo : Als slot nog een drieledige vraag Felix : 1)Hoe kijk je terug op jouw carrière als paracom-
mando in ‘t algemeen en als parachutist in het bijzonder? 2) Zou je het allemaal willen overdoen? 3) 
Heb je nog een wens ?  
Felix  : Ik vind van mezelf dat ik een fantastische militaire car r ière heb gehad. Ik denk hierbij 
dan terug aan mijn periode als milicien, aan mijn wederdienstne-
ming , mijn verblijven in Afrika, later mijn periode in de ESR. 
Alleen de twee jaar onderbreking van milicien naar beroepsvrij-
williger zou ik nu anders invullen. Als pure parachutist bij de 
Black Devils meen ik, in alle bescheidenheid, een voor die tijd-we 
spreken van de jaren ‘60 en ’70, uniek parcours te hebben afge-
legd. In het burgerparachutisme kon ik uitbollen en mijn ervarin-
gen overbrengen aan de jeugd. Ik heb heel veel vrienden, ook bui-
ten onze grenzen, en ik heb geen enkele vijand, echt…ik zou alles 
willen overdoen. En tot slot zou ik langs deze weg iedereen, zon-
der ook maar één uitzondering, iedereen die mij kansen heeft ge-
geven om dit allemaal te kunnen beleven echt gemeend willen 
danken !  
 
In illo :  In naam van onze lezers en ook  in eigen naam, ge-
meende dank Felix voor dit prachtig levens- en paracom-
mandoverhaal. Een reportage van meer dan 25 bladzijden is niet 

Met regelmaat haalde de Witte de 
pers, deze krantenknipsels worden 

dan uitgeknipt en zorgvuldig in 
een farde bewaart. 

Voor zij die denken dat “de Witte” het alleen in de lucht kon, hier 

het bewijs van tegendeel op de rotsen van Marche Les Dames 
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niks. Zo nodig, hadden het er nog meer 
kunnen zijn. De lezers van onze In illo, 
zeker alle oud-gedienden, hebben - lou-
ter door het lezen van deze reportage - 
gegarandeerd een stuk van hun eigen 
belevenissen kunnen herbeleven. De 
wijze waarop je, als eenvoudige arbei-
derszoon je levensweg hebt gevonden, 
en jouw militaire carrière hebt uitge-
bouwd, met daarin centraal het pure 
parachutisme, kan best als belichaming 
dienen voor de ons zo bekende para-
leuze: Who Dares Wins !  Onze Vrien-
denkring, waarin vooral de harde kern, 
wenst jouw zelf en jouw lieftallig Nieke 
nog heel wat jaren in de best mogelijke 
gezondheid. Daarenboven blijven wij 
telkens uitzien naar jouw regelmatige 
aanwezigheid in ons barke en onze andere samenkomsten… Do it…and…So long… Felix ! 
 
                                                 Bronnen : Archief van Felix zelf. 
                                                           Rode mutsen, Groene mutsen van Lt-Col E.Genot. 
                                                           Reportage “Black Devils” uit de Paracommando van ANPCV. 
                                                                                                      J.Verholen                                                                                                                                             

Op de foto met bezoekers te Schaffen, de Black De-
vils kennen hun PR waarde voor het Regiment Para 
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Dit verhaal, ongeveer 25 jaar geleden gebeurd, heeft een lange aanloop nodig om tot het begrip in de 
titel te komen. Een en ander is naar gewoonte wat aangedikt zoals elke goede ‘toogstorie’. 
Eerst de logistieke aanloop, het gaat vooral over de stormgordel en de infanterieschop. In de jaren ’70 
beschikken we over een stormgordel, we noemen hem de ‘3 Para gordel’, die eigenlijk een beetje 
‘home build’ is. In het museum hangt nog een exemplaar, ik kijk er altijd met wat ongeloof naar. De 
gordel, schouderhangers en reuzengrote patroontassen zijn van het Engelse type uit WW II, deze tas-
sen moeten dan ook altijd opgevuld worden met kousen, een handdoek en poetsgerief om ze wat 
toonbaar te houden. De veldfles en drinkbeker passen perfect in de solide veldfleshouder. Achteraan 

is het grondzeil met twee riempjes een beetje ongelukkig vastge-
snoerd op de gordel, men moet dit met elastieken versterken om te 
beletten dat het zeil op een slecht moment loskomt, meestal tijdens 
een speedmars ergens tussen km 10 en 12. De US schop met hou-
ten steel vervolledigd het geheel. Ik herinner me dat deze schop 
soms ondersteboven wordt gefit, uiteinde van de steel is dan met 
een riempje vastgemaakt op de kruising van de schouderriemen. 
Goed om te ‘speedmarsen’ slecht om te marcheren met rugzak, het 
systeem heeft dan ook zijn voor en tegenstanders. De Cie Comd 
was voor, de Cie tegen. Springen met het schopje was niet popu-
lair, men vindt dan ook allerlei fit-alternatieven uit om te vermij-
den onaangenaam met de steel van de schop in aanraking te komen 
bij de landing, in de sleeping rollen is de meest gebruikte oplos-
sing.  
Ergens eind jaren ’70, krijgen we een nieuw model gordel, de in-
fanteristen van het 1BE Korps gebruiken hem al enkele jaren, maar 
iemand heeft de kinderziekten niet goed opgevolgd. De stormgor-
del zag en goed uit maar heeft enkele onvolmaaktheden. Men kan 
de drinkbeker niet meer bij de veldfles steken, de houder is te eng. 
De sluiting van de patroontassen is niet handig, het systeem is te 
klein en de sluiting gaat op ongelegen momenten spontaan open, 
geen probleem op een schietstand maar tijdens tactische oefenin-
gen genre Otterburn gewoon slecht, het duurt niet lang of we be-
ginnen US patroontassen aan te kopen in de Stock Americain op 
zulk een grote schaal dat het bataljon na een tijd over gaat tot een 
massa aankoop voor iedereen, al heeft dit ook te maken met een 
voorziening voor granaten die op deze tassen is aangebracht. De 
achtertas is te klein en sluit niet goed af, ook hier zien we al vlug 
de US achtertas opduiken, wel op mindere schaal, deze tas is groot 
genoeg om een poncho met zijn ‘liner’ in te bergen, twee uitsteken-

de uitrustingstukken waarvan het ook veel te lang heeft geduurd eer het Belgisch Leger ze aanschaf-
te, ongeveer de lengte van een koude oorlog. Trouwens over de kwaliteit 
van de poncho valt ook veel te zeggen vooral in vergelijking met het US 
type. In het begin gebruiken we nog steeds de US schop, maar dan krij-
gen we het handige schopje dat in drie kan worden geplooid. En nu kom 
ik al dichter bij de ‘clou’ van het verhaal, we krijgen het schopje maar 
zonder de bijbehorende schophouder, we moeten het nog een tijdje met 
het model voor de US schop doen, dit type was vastgemaakt op de gor-
del met de US haak, niet het beste systeem. Het slingerde dus wat heen 
en weer en wederom wordt er gebruik gemaakt van elastieken om het 
wat vaster op de gordel te fitten. Later krijgen we een aangepast model 
dat met de US clips wordt vastgemaakt, maar toen was de koude oorlog 
al bijna voorbij. Mijn verhaal speelt zich af in de periode vóór de betere 
schophouder, die van het model met de haak dus. 
Wij hebben altijd het schopje bij, bij gelijk welke opdracht, zelfs in ver-

Een artikel dat kan ingedeeld worden in de reeks anekdotes. 

LACHEN MET PIJN 

US schop met houten 
steel 

Parachutist uit de jaren ‘70 
met 3 Para gordel, patroon-

tas naar behoren gevuld 
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sterking bij de Rijkswacht ten tijde van de Bende van Nijvel patrouilleren we in de steden met ons 
schopje aan de gordel. Het is verkeerd te denken dat para’s enkel offensieve operaties doen, een van 
onze voornaamste opdrachten ‘nemen en houden’ is een specifiek defensieve opdracht. Men verovert 
door een offensieve actie een objectief, (een brug) en men verdedigd deze tot de bevriende troepen 
zijn opgerukt. Een hardnekkig defensief want er is geen terugtrekken mogelijk, men bevindt zich im-
mers in vijandelijk gebied. Een schopje om een goede stelling te graven is dus even belangrijk als 
wapens en munitie.  
En dan nu eindelijk het verhaal, lachen met pijn.  
Er is een grote luchtvaartshow te Schaffen en onze Cie moet een massasprong uitvoeren. We sprin-
gen enkel met wapen en stormgordel. Vermits er veel publiek wordt verwacht is uniformiteit een pri-
oriteit. De CSM geeft dan ook richtlijnen, hij weet dat de stormgordels individueel zijn ‘verbeterd’ en 
benadrukt: “Enkel ABL materiaal en weg met de elastieken, tape’s en andere ABL-vreemde substan-
ties”. Na een controle vertrekken we naar Melsbroek en geven ons over in de betrouwbare handen 
van de despatchers. 
Ik spring buiten, heb een beetje twist, onttwist en doe een 360, moet uitspreiden en pas daarna kijk ik 
naar beneden, het plein vol volk, veel parking maar toch ook een behoorlijke strook gras om te lan-
den. Ik merk dat ik naar het publiek afdrijf en begin als een gek ‘te sleuren’ om in de strook te ko-
men. Ik krijg hierdoor weer nabijheid, moet dus terug uitspreiden en daarna terug sleuren om op de 
strook te komen. Dan loer ik naar de windvaan en zie die horizontaal staan, stevige wind dus, ik be-
sluit om aan afremmen te beginnen denken en hoop dat het volk wel ruimte zal maken voor de 80 
kilo parachutist die met een behoorlijke vaart uit de lucht op hen afkomt. Ik bepaal mijn afdrijving en 
deze is achterwaarts, de minst populaire afdrijving dus, ik scheer op het nippertje over de hoofden 
van het publiek, kom op het gras terecht, ‘boenk’ verschrikkelijk hard achterwaarts tegen dek, mijn 
schopje dat met de US haak aan mijn gordel bengelt plant zich recht in de grond en ik rol er over. Ik 
voel een enorme pijnscheut, en verga van de pijn, even vrees ik dat mijn rug zwaar is gehavend maar 
ik kan mijn benen bewegen weliswaar trappend van de pijn. Zelf geraak ik niet uit mijn harnas, men 

is vlug bij mij en enkele kameraden ontfitten me, een 
ambulance jeep komt me even later oppikken en ik 
wordt afgevoerd naar een infirmeriepost die daar is 
opgesteld, ook in het kader van de Show. Ambulan-
ces rijden af en aan, men legt me in een rij gekwets-
ten, rechts van mij ligt iemand met een open been-
breuk, zijn smoke broek opengescheurd, het bot 
steekt uit zijn been. Links van mij ligt er iemand met 
een zware hoofdwonde, de kas van zijn oog is inge-
drukt en het oog hangt er half uit. Ik vrees dat er zich 
een ramp heeft afgespeeld in mijn Cie. Maar dan 
merk ik, door de tranen van pijn, dat beide mannen 
een sigaretje aan het roken zijn en grapjes vertellen. 
Men heeft mij verdomme in de rij nepgekwetsten ge-

legd, die gegrimeerd zijn in het kader van een demo. Het is hier dat ik moet lachen met pijn. Oscar 
Braeckman een Medisch Onderofficier die deze post runt, passeert en ik roep: “Oscar ik ben echt ge-
kwetst kun je me helpen ik verga van de pijn”. Oscar ziet de ernst van de situatie onmiddellijk in, hij 
snauwt enkele bevelen en even later lig ik in een ambulance op weg naar het ziekenhuis van Diest, 
zware kneuzingen van mijn onderste ribben is de diagnose. En daar was ik echt niet de enige van de 
Cie die verzorging nodig had. Men zegt wel eens dat bij een demo over de veiligheidslimieten wordt 
gesprongen, ik weiger dit te geloven al denk ik wel dat het op de limiet was, de horizontale windvaan 
is nog op mijn netvlies gebrand. Maar het is natuurlijk vooral de schophouder die zonder elastieken 
maar wat aan de gordel bengelt, die de oorzaak is van mijn situatie. 
Of moet ik de CSM, die wat overdreven stipt de uniformiteit nastreeft gedeeltelijk de schuld geven, 
lang kan ik echter niet kwaad zijn op hem. De CSM namelijk, was ikzelf. 
            Pol Ooms 

Schop plooibaar in drie delen, hier met 
de goede schophouder 
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VOORDRACHTAVOND 

De kameraden van de sectie Genk van de Regionale Leopoldsburg organiseren een voordrachtavond 
ten voordele van onder andere de Medi Clowns.  
Onderwerp: Para Commando opdrachten in Kongo. 
Sprekers zijn Para Cdo Marc Steegmans, Bde Gen’s Van Baelen en Buze. 

Op 30 Oktober om 20h00 (deuren 19h00) inkom € 6 in VVK €5 
Plaats: Casino Waterschei, Andre Dumontlaan 2, 3600 GENK 
Kaarten bestellen via mail: vriendenkring_sectie_genk@hotmail.com  of telefonisch bij Steegmans 
Marc 0475/782885 
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Even voorstellen: Karel Servaes is geboren te Houthalen op 3 Jan ’46. 
Hij is Para Commando in het 1 Bn Para, 11 Cie in de lichting ’64, hij 
maakt ook deel uit van het Pl van de Lt Hardy. Hij neemt deel aan de 
Operaties Red en Black Dragon. Na zijn legerdienst is hij nog 4 jaar Pa-
ra Commando als beroeps. Hij is gehuwd sedert 1966 en woont nog 
steeds te Houthalen. Na zijn legerperiode werkt hij als lasser op de  
koolmijn. 
 
 
 

Mijn deelname aan de militaire operatie Stan & Paulis in november 1964 
 
Als 18 jarige, milicien bij de 11 Cie van het 1ste Bon Para nam ik deel aan de operatie Stan en Paulus. 
De voorbereiding op het vertrek was heel anders dan nu. In het weekend  voorafgaand aan het vertrek 
kreeg iedereen plots een vergunning van zaterdagmiddag tot maandagmorgen. Bij terugkomst in de 
kazerne op maandagmorgen was het informatiebord van de Cie volgeschreven met richtlijnen voor 
inlevering en afhalen van goederen, doch nergens was er sprake wat de eigenlijke bedoeling was. Wij 
zouden deelnemen aan een grote legeroefening. Telefoonverkeer was afgesloten. 
De dinsdag werden wij in alle geheimzinnigheid met camions vervoerd naar het vliegveld van Kleine 
Brogel waar wij werden gegroepeerd per vliegtuig. Wij werden ingescheept in de C 130 van het 
Amerikaanse Leger. Van zodra het vliegtuig was opgestegen gaf de vliegtuigoverste kennis van onze 
opdracht,  de Operatie Stan en Paulis met het bevrijden van landgenoten en andere burgers die in de 
handen van de rebellen waren. Voorafgaande aan de eigenlijke operatie zou er geland worden op het 
eiland Assencion tot nader bericht. Na enkele dagen vertrekken wij met bestemming Kamina. 
 
De operatie 
Op de basis Kamina  werden wij gebriefd over de te vervullen opdrachten in Stanleystad. In de nacht 
van 22 op 23 Nov 1964 wordt een eerste keer vanaf de basis Kamina opgestegen, doch de operatie 
wordt gecancelled. De volgende nacht is het de goede keer. In de vroege ochtend van 24 Nov worden 
wij gedropt boven het vliegveld van Stanleystad. Na de landing is de eerste opdracht, de startbaan te 
zuiveren van obstakels die hinderlijk waren voor de landing van de vliegtuigen. Na een harde en pijn-
lijke landing op de betonnen startbaan begonnen wij aan de eerste opdracht. Tijdens de landing hoor-
den wij al de geweerschoten van de rebellen. 
Na de eerste opdracht werd er verzameld om de optocht naar de stad te beginnen. Links en rechts van 
de baan stapte we in een colonne. Onderweg zijn er kleine vuurgevechten met de rebellen. De eerste 
gijzelaars worden opgemerkt in een gebouw met een glazen voorgevel. De gijzelaars zij blij als ze de 
para’s opmerken. De bevrijding is nabij. Zonder weerstand worden ze uit het gebouw gehaald. 
Bij het naderen van het Victoria hotel bemerken wij op een kruispunt een aantal doden en gekwetste 
gijzelaars die door de rebellen waren neergeschoten kleine baby’s in hun kinderwagen werden niet 
gespaard. Door bevrijde gijzelaars werden plaatsen aangewezen waar andere vluchtelingen zich ver-
scholen hadden. Het zoeken naar deze vluchtelingen in soms afgelegen delen van het centrum was 
niet zonder gevaar. Een van de vluchtelingen weigerde om ons te vergezellen en bleef liever in zijn  
schuilplaats zitten, hij was niet te overhalen. 
Na enkele uren was de opdracht in het centrum uit uitgevoerd en keerden wij terug naar het vlieg-
veld. 
Op het vliegveld werd nieuwe taken verdeeld en ging iedereen in stelling om het vliegveld te bewa-
ken. Tijdens de avond en de nacht werden de stellingen regelmatig onder vuur genomen door de re-
bellen met een wederzijds vuurgevecht tot gevolg. De enige dekking die er was, waren de olievaten. 
De volgende nacht werd er opnieuw ingescheept voor een volgende opdracht in Paulus in de vroege 
ochtend van 26 Nov 1964. Tijdens de landing die in een dichte mist gebeurde opende de rebellen 
weer een vuurgevecht. Na de landing die voor mij weer onzacht gebeurde werd er verzameld en on-

Na Robert Bellekens en Pierre Dedeyne, volgt hier het verhaal van Karel Servaes. Hij maakt ook deel 
uit van het Pl Hardy, maar staat niet op de sticklijst van Rik Wouters.  

ENERGA SCHUTTER TIJDENS RED DRAGON 
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middellijk weer richting centrum getrokken. De ac-
tie in Paulis was kort, in de ochtend van 27 novem-
ber werd er versneld teruggekeerd naar het vliegveld 
waar wij inscheepten in de vliegtuigen met draaien-
de motoren die ons terug naar de basis Kamina 
brachten. 
 
 
 
 
 
 
 
De voornaamste zaken die mij zijn bijgebleven wa-
ren: 
De blik en de blijdschap van de eerste vluchtelingen 

die bevrijd werden 

De eerste slachtoffers die op het kruispunt werden 

afgemaakt door de rebellen 

De gevaarlijke zoektocht naar verscholen vluchte-

lingen die dan nog weigerden om mee te komen. 

De jonge kind -rebellen die met pijl en boog of ma-

chinegeweren  door  de straten liepen. 

Een zinloze en niet ongevaarlijke opdracht die ik heb ervaren was dat wij met enkele personen 

in de brousse naast het vliegveld achtergelaten parachutes dienden op te halen. 

De steun en bezorgdheid van de kaderleden en kameraadschap en steun onder elkaar 

 Karel SERVAES 
  

Op het vliegveld van Stanleystad, in dekking 
achter olievaten. 

Limburgers 

Een Limburger gaat met zijn hond naar de dierenarts. Na het dier 
vluchtig te hebben onderzocht roept de arts de Limburger in zijn 
kantoor: 
A: Dit dier heeft maar 1 poot! 
L: Ich heeb die zooo gekreegen. 
A: en hij heeft maar 2 tanden. 
L: Ich heeb die zooo gekreegen. 
A: En zijn staart is af en hij is gecastreerd! 
L: Ich heeb die zooo gekreegen. 
A: Ik zal die hond moeten afmaken. 
L: Da's goe, en hij vertrekt. 
Een paar dagen later krijgt de dierenarts een telefoontje van de 
Limburger: "Zeg Dokter, is minne Hooond al af? 
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Algemeen: 
De Golden Spike gaat dit jaar voor de laatste maal door bij 1 Para te Diest. Er is al vroeger een datum 
gelanceerd die door omstandigheden is moeten veranderen. De wedstrijd gaat door op en rond de 
citadel, moet het gezegd dat het een mooi eerbetoon aan het Eerste Bataljon Para zou zijn indien er 
een massa veteranen deel moesten nemen.  
Ook mooi zou zijn, moesten we de Wisselbeker Kol CREVE COEUR nog een jaar in de VrKr kun-
nen behouden. 
 
Timing: 
0830 Opening secretariaat 
0945 Verzameling op het paradeplein van 1 Para 
1000 Voorstelling aan de Regt Comd 
1030 Start 
1200 Mogelijkheid tot middagmaal 
1430 Receptie en prijsuitrijking 
 
Allerlei: 
Inschrijven en receptie in de sporthal, kleedkamers en douches aan de garage ILTIS. 
Afstand voor de jongste deelnemer is 6400 m. Start en aankomst op de Citadel. Startsignaal is een 
kanonschot. Er zijn geen spike’s mogelijk op het parkoers. Elke deelnemer voorziet zich van veilig-
heidsspelden om de borstnummer te bevestigen. 
 
Intern VrKr 3 Para: 
Net als vorig jaar betaald de VrKr het middagmaal van zijn deelnemers, wel op voorhand inschrijven 
bij Pol Ooms (gegevens zie blz 2). 
We zullen drie trainingen organiseren op 18 en 25 Aug en op 1 Sep. Samenkomst aan de sportzaal 
om 13h30. Na de training is er mogelijkheid tot douche en is het clublokaal open voor debriefing. 

GOLDEN SPIKE 2010  op 9 Sep 

TUINFEEST OP 26 SEPTEMBER 

 

Wat?  Dit jaar geen klassieke BBQ, maar een  
                       reuzengrote Paëlla. 
 
Waar?  Aan het clublokaal 
 

Hoe?  Prijs is All Inn: eten en drinken, € 15 per  

                        persoon ( € 10 <12 jaar) 
 Inschrijven door storting vóór 15 september 
                       (Rekeningnummer op Blz 2 onderaan) 
 
Wanneer? Op 26 september 
  10h00: Bijeenkomst en apero  
  11h00 – 13h00: Paëlla 
  15h00: Einde All Inn 

Dieter Van der Spiegel, zal de reuzengrote Paëlla 
klaarmaken  afwezigen hebben ongelijk. 
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VAN HEPPEN NAAR KONGO Afl 22 

            
Wat vooraf ging… 
November 1964, in onze vroegere kolonie heerst chaos. Grote groepen rebellen die zich Simba’s 
(leeuwen) noemen en beweren onkwetsbaar te zijn, keren zich tegen het centrale gezag. Ze controle-
ren grote delen van Noord en Oost Congo en houden in Stanleystad (Kinsangani) een paar duizend 
blanken als gijzelaars vast. Een militaire colonne bestaande uit internationale vrijwilligers en enkele 
getrouwe Congolese eenheden vertrekken vanuit Kamina naar het Noorden. Deze colonne 
wordt:”Ommegang” gedoopt en staat onder bevel van de Belgische kolonel Vandewalle. 
Omdat de Simba’s dreigen alle blanken om te brengen als de Ommegang de stad durft aan te vallen 
besluiten Amerika en België de stad bij verrassing aan te vallen door een parachutage op de stad 
zelf. Amerika levert twaalf transporttoestellen C130, België 545 paracommando’s die op 17 novem-
ber vanuit Kleine-Brogel opstijgen en na een tussenlanding in Spanje op het eiland Ascension op 22 
november op de militaire basis van Kamina toekomen. 
Op 24 november 1964 bij dageraad droppen vijf C130 op een goede minuut tijd 340 paracomman-
do’s op het vliegveld van Stanleystad. Later volgen nog andere toestellen met versterking en voor 
evacuatie van burgers. De Simba’s zijn verrast maar hebben wel tijd om tientallen gijzelaars om te 
brengen. Honderden anderen worden bevrijd en verlaten de stad. 
De kleine groep despatchers waartoe ik behoor wordt na een paar incidenten teruggeroepen naar het 
vliegveld. 
 
Op het vliegveld heerst een enorme bedrijvigheid. Vertrekkende en aankomende toestellen, verslag-
gevers van overal ter wereld zwermen er rond. De soldaten van Mobutu zijn druk bezig met de ruwe 
behandeling van Simba’s die niet zij maar wij hebben gevangen. 
 Het wordt avond, we zijn moe van de weinige slaap, van de spannende enerverende uren en 
het is warm en broeierig. Dan doen plots grote groepen Simba’s een aanval op het einde van de piste. 
Onze gepantserde jeeps worden ter hulp geroepen en hun dubbele mitrailleusen zaaien dood en ver-
nieling in hun rangen, maar ze moeten zich terugtrekken als de handgranaten tegen hun wielen rollen. 
Luchtsteun wordt gevraagd en na een uur komen enkele T28 en B26 lichte bommenwerpers over. Ze 
steunen de Ommegang, komen van Kindu en worden door Cubaanse piloten bestuurd. Ze mitrailleren 
en bestoken met hun raketten de groene zone waar de Simba’s zich bevinden, het zijn dan ook hun 
laatste stuiptrekkingen. 
 De nacht valt maar het blijft rustig. Voordurend wordt er ergens geschoten en het is eigenaar-
dig, de straatlichten branden. Hierdoor zien we dan ook af en toe gestalten die gebukt de weg over-
steken, het zijn dieven die verlaten woningen komen plunderen. Een machinegeweer verscheurt de 
nacht en ‘s morgens vinden we dan ook enkelen die stelend het leven hebben verloren. Op de harde 
grond vallen we dan toch enkele uren in slaap. 
 
 In Stanleystad werd ook de Heppense missiezuster Charlotte Caerts bevrijd: “tante Lot” zoals 
de familie haar in Heppen noemde. Op het vliegveld vroeg ze aan een collega of er ook een Hep-
penaar tussen de para’s zat. Ik heb ze echter gemist, ze was al geëvacueerd toen ik terug op het vlieg-
veld toekwam. 
 Tante Lot heeft veel geluk gehad dat ze zich niet op de linkeroever van de Congostroom be-
vond. De stroom is er zeer breed en de linkeroever was niet het doel van onze interventie. s’Anderen-
daags deed de Ommegang er een gruwelijke ontdekking. Opeengehoopt lagen er een tiental zusters 
en paters door de Simba’s vermoord. Een lid van de Ommegang, een collega uit Schaffen, vertelde 
op welke beestachtige manier de zusters werden omgebracht. Details hierover durf ik niet te schrij-
ven en is ook niet passend. Slechts één pater ontsnapte en viel half waanzinnig in de armen van de 
Ommegang. 
Bevrijde missionarissen vertelden me dat niet hun eigen parochianen of kennissen de moordpartijen 
begingen maar gedrogeerde bendes van elders in hun land. En wat de bedoelingen waren bleek dui-
delijk uit de pamfletten die ze op de deuren van blanken vastpinden: 
 
NOUS TEURONS TOUS LES BLANCS 
(We zullen alle blanken doden). 
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NOUS MANGERONS LEUR COEUR 
(We zullen hun hart opeten). 
 
NOUS NOUS HABILLERONS DE LEUR PEAU 
(We zullen ons kleden met hun huid). 
 
 Ik wist van het bestaan van “tanta Lot” zonder haar gezien te hebben. Voor de oorlog 40-45 
speelden we als jonge tieners in de stoffige straten van Heppen samen met de broers, Mon, Louis en 
Jef Willems familie van tante Lot. Dan gebeurde  
het soms dat de drie niet mochten komen spelen want tante Lot kwam nog eens bij haar ouders die in 
de huidige Oudstrijdersstraat woonden. Het was een gebeurtenis in die tijd waar gans de familie 
moest aanwezig zijn 
 
 Charlotte Caerts werd op 08 april 1913 in Heppen geboren. Op 07 september 1934 trad ze toe 
tot de orde van de zusters Franciscanessen, missionarissen van Maria. Ze legde de eeuwige geloften 
af op 10 maart 1940 in Gooreind. Op 06 januari 1949 vertrok ze naar Stanleystad. Aanvankelijk hielp 
ze bij het bouwen van een drukkerij, ze was letterzetter. In 1950 begon ze onderwijs te geven. Toen 

één van haar leer-
lingen er het diploma 
van onderwijzeres 
behaalde en zelf 
voor de klas kwam 
te staan en meteen 
een loon verwierf, 
begonnen de negers 
te begrijpen dat on-
derwijs ook een zaak 
was voor meisjes. 
 En toen kwam 
de donkere periode 
van eind 1964, de 
opstand in Stanley-
stad. Ze vertelt zelf: 
“ op zekere morgen 
na de mis van zes 
uur werden alle zus-
ters opgepakt en een 
maand lang opgeslo-

ten. Alleen de Belgen werden aangehouden, andere missionarissen werden niet lastig gevallen, ook 
pater Poets zaliger van Lommel behoorde bij de gevangenen”. 
 
 Boeiend kan de zuster vertellen over haar bevrijding. Dankbaar is ze nog altijd voor de inzet 
van de Belgische para’s waartoe ook Heppenaar  Rik Wouters behoorde, die ging dus ginder ver een 
dorpsgenoot helpen bevrijden. De zuster herinnert zich nog heel goed hoe een zekere heer Vandevel-
de, die al dertig jaar in Congo verbleef, ‘s avonds om tien uur, op de plaats waar ze gevangen zaten 
en streng bewaakt door Simba’s, aankwam met een groep Vlaamse para’s. Met vijftien zusters wer-
den ze toen op een bier-camion geladen. Het werd een tocht van vier kilometer door de stad, bescho-
ten door rebellen, maar flink geëscorteerd door de para’s. 
 De zusters gingen aanvankelijk nog niet graag weg, want een missiepost verlaten is het laatst 
wat men doet. Een missionaris blijft ook in nood op zijn post zoals een kapitein op zijn schip, zegt ze. 
 Terug in België was ze een tijd ziek maar toch zou ze zich in Mechelen inzetten voor het 
“Kleintjesoord” waar kinderen verzorgd worden. In 1975 vertrok ze naar IJsland als hulp voor het 
plaatselijk katholiek onderwijs. In 1985 werd ze in Heppen gevierd voor haar 50 jaar kloosterjubile-
um. Op 19 maart van dat jaar keerde ze terug naar IJsland waar een grootse hulde wachtte geleid 
door de bisschop van het land. In 2001 kwam ze definitief terug naar België waar ze tot op heden in 
2008, ze is dan 95 jaar, in het klooster van Gooreind van een welverdiende rust geniet. 
 
 De dag na de parachutage wordt doorgebracht met het terug in orde brengen van materiaal, 
bewapening, munitie en voertuigen. Ook de Amerikaanse C130 vergt onderhoud en tankbeurt. Dan 

Religieuzen gaan te voet beschermd door para’s op weg naar het vliegveld 
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vernemen we van onze chef dat een nieuwe opdracht wacht: parachutage op het stadje Paulis (Isiro) 
een 300km. naar het Noorden. 
 
          Rik Wouters 
                (wordt vervolgd) 
 
 
 
 
 
 

DIVERSEN 

Goed lezen en dan nadenken. 
Hierna een raadsel, eigenlijk alleen bedoeld voor hoogbegaafden. Toch waag ik het te lanceren.   
Je rijdt in een auto, met constante snelheid, met aan je linkerhand een afgrond. Rechts van je rijdt een 
brandweerwagen, met dezelfde constante snelheid, waarvan het lijkt alsof hij je wil inhalen.  
Voor je rent een varken, nog groter dan jouw auto, ook met dezelfde constante snelheid.  
Vlak achter je vliegt een helikopter, vlak boven de grond, ook weer met dezelfde constante snelheid.  
De vraag:  
Hoe kun je stoppen, zonder dat er ongelukken gebeuren? Het antwoord bevindt zich onderaan ...maar 
wel eerst even zelf nadenken! 
 
Je vraagt aan de meneer van de paardenmolen of je er af mag!!! 

Openhouden lokaal.  
Ik pleit schuldig, ik slaag er maar niet in om de juiste openingsdatums in ons boekske neer te pennen. 
Het systeem is nochtans simpel, elke veertien dagen tussen 10h00 tot ongeveer 13h00 zijn we open. 
Waar maak ik de fout, juist sommige maanden hebben vijf zondagen. Hier komt de volgende poging, 
ik verwacht applaus mochten de datums dit keer juist zijn. 
19-29 augustus, 12-26 september, 10-24 oktober, 7-21 november, 5-19 december 
 
Tuinfeest 
Lees aandachtig op Blz 33, wacht niet te lang met inschrijven want wanneer jullie dit lezen is de 
maand augustus al flink gevorderd. 
 
Golden Spike 
Zal dit jaar voor de laatste maal doorgaan te Diest, ik hoop veel atleten te zien, maar hoop vooral dat 
er veel sympathisanten zullen zijn. Kwestie van een eerbetoon aan 1 Para. Lees ook Blz 33. 
 
Korpmaal 2010 
De juiste datum is nog niet bekend, we zullen tijdig een uitnodiging sturen per nieuwsbrief. Wat we 
al wel beslist hebben is dat we dit jaar het korpsmaal in de namiddag organiseren. Reden is dat leden 
die ver wonen op deze manier niet in het holst van de winternacht terug naar huis moeten rijden.  
 
Bevelsovergave in 3 Para 
Dit nieuws bereikte ons op de valreep. Lt Kol Stefaan Schoenmaekers zal het bevel van het bataljon 
op 10 november 2010 overgeven aan Lt Kol Vincent De Scheemaeker. Deze laatste is momenteel 
Korpsoverste van 1 Para, hij kent wel 3 Para zeer goed. We hebben hem gekend als pelotonscom-
mandant, compagniecommandant (15e Cie) en Offr S3 van 3 Para. Meer informatie in de nieuws-
brief. 



De prachtige foto’s op de achterzijde zijn uit het album van Jos Herremans geboren te He-
rentals en nu woonachtig te Antwerpen. Hij was commando van de sessie 1965/57, toen 

diende men nog achttien maanden. Hij kreeg zijn zuurverdiende groene 
muts in Okt 56. De laatste zes maanden bracht hij door in Afrika bij 3 
Para. Na een zeereis met de Kamina volgde een korte aanpassingsperi-
ode van drie dagen te Kitona, daarna werden ze overgevlogen naar Ka-
mina en zijn daar de rest van hun diensttijd gebleven. Hij nam er aan 
verschillende oefeningen deel waaronder de fameuze ‘Survie’. Ge-
sprongen werd er uit de Dakota, hij herinnert zich dat ze driemaal heb-
ben gesprongen tijdens hun  verblijf. Zijn Cie Comd was Cdt Bertrand 
en de CSM is Armand Philips Oud Korenvrijwilliger en lid van onze 
Vriendenkring. 
Na zijn legerdienst heeft hij verschillende jaren een café restaurant uit-
gebaat op de Markt te Geel en is vele jaren vrachtwagenchauffeur ge-
weest.  

FOTO OP SCHUTBLAD 

WIJ HETEN VAN HARTE WELKOM 

Bram Boonen   uit Kasterlee 

Benni De Keyser   uit Lede 

Harry De Rouck   uit Gavere - Vurste 

Jos Herremans   uit Antwerpen 

Pierre Kleykens   uit Beek - Bree 

David Maurien   uit Beerse 

Reinhold Michels   uit Zelem 

Willy Schoeters   uit Oud - Turnhout 

Maurice Simons   uit Tessenderlo 

Marc Steegmans  uit Zonhoven 

Modest Van Achte   uit Assenede-Bassevelde 

Christiaan Vanbuckhave   uit De Panne 

Karel Van Looy   uit Duffel 

Guido Van Mol   uit Muizen - Mechelen 

Walter Vercammen   uit Schoten 

Romain Verschooren   uit Turnhout 




