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    Beste Vrienden(innen) 
 
 
 
 2010 zit er op, we kunnen helaas niet zeggen dat het een 
goed parajaar was. Het verlies van 1 Para, het moederbataljon, ligt 
nog vers in het geheugen. Om het met de woorden van een ancien 
te zeggen, het is net alsof men zijn ouderlijk huis kwijt is.De Para 
Commando’s zijn niet langer een eenheid op zichzelf, ze vormen 
de ruggengraat van de Lichte Brigade en daar vinden we ook de 
Special Forces en een bataljon infanterie in terug Li Bn 12/12 Li 
met een HK in MEF. 
 
  
 De Vriendenkring kende een goed jaar, busreis was OK, 

het tuinfeest viel misschien wat laat op het jaar, echt warm was het niet maar het gezelschap en de 
paella maakten veel goed. Het Korpsmaal blijft een succes, de formule All-in is gewaardeerd en de 
namiddag als tijdstip is voor veel leden die van ver moeten komen, beter geschikt dan een koude win-
teravond. 
 
 
 Voor 3 Para  was het een drukke laatste trimester, meer hierover is te vinden in de rubriek 
‘Nieuws uit het Bataljon’, de 21 Cie en het peloton mortieren van 1 Para zijn intussen al druk aan het 
werk in Tielen. Op 10 november was er de bevelsovergave tussen Lt Kol Schoenmaekers en Lt Kol 
De Scheemaeker. De Vriendenkring dankt Lt Kol Schoenmaekers voor de steun die wij kregen en we 
wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie. Hij heeft laten weten dat we hem zeker zullen terug-
zien in de toekomst bij een van onze activiteiten. 
 
 
 Tijdens de laatste trimester is 3 Para twee van zijn monumenten verloren. Op 10 september 
overleed Padre De Lodder, een In Memoriam is te lezen verderop in dit blad. En terwijl ik dit artikel 
schrijf, krijg ik het droevige nieuws dat oud RSM Andre Soenen is overleden, een In Memoriam zal 
verschijnen in ons volgende blad. Langs deze weg betuigen wij onze deelneming aan de beide fami-
lies en wensen hen veel sterkte met het verlies van hun dierbaren. 
 
  
 In 2011 zullen wij werk maken van ons nieuw clublokaal, we zullen een busreis organiseren, 
een tuinfeest en natuurlijk een Korpsmaal. Ons lokaal blijft klokvast om de twee weken geopend op 
zondagochtend tussen 10h00 en 12h30. Ik vraag aandachtig de rubriek diversen te lezen, vooral de 
alinea over het lidgeld is belangrijk bij het begin van een nieuw jaar. Het bataljon staat voor twee 
opdrachten in Afhanistan tegelijkertijd, indien ze steun nodig hebben voor het organiseren van fami-
liedagen zullen wij daar zeker op ingaan.  
 
       Aan Allen, het Beste voor het Nieuwe Jaar. 
 
          Pol Ooms 

WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
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Droevig nieuws bereikte ons, Andre Soenen is over-
leden. Na Padre De Lodder het tweede monument 
dat 3 Para dit najaar verliest. 
Andre Soenen was RSM van 3 Para van 1962 tot 
1980 met een korte onderbreking in ‘69-’70. Alle 
ouderen kennen hem als een rechtvaardige maar 
strenge onderofficier die vooral respect afdwong als 
voorbeeld. Steeds perfect in kledij, steeds zijn fysie-
ke conditie onderhoudend. Maar hij was ook een 
man die bereikbaar was, men kon hem altijd aan-
spreken.  
Jongeren kennen zijn zoon Adjt majoor b.d. Kurt 
Soenen oud CSM van de 15 Cie. Wij wensen hem 
en zijn familieleden veel sterkte in deze moeilijke 
tijden. 
 
 
Een gepast ‘In Memoriam’ zal in ons volgend tijd-
schrift verschijnen, dit boekje was reeds samenge-
steld toen wij het droevige nieuws ontvingen. 

INHOUD 

DEFINITIEF AFSCHEID VAN ANDRE SOENEN 

RSM André Soenen tijdens een raid te Corsica 
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Er is heel wat gebeurd bij 3 Para tijdens de maanden Aug tot Nov in het jaar 2010. 
Laat ons het eerst over de herstructurering hebben en beginnen met goed nieuws. Er zal geen veran-
dering zijn in de benaming van het bataljon. Zowel voor 3 Para als 2 Cdo verandert er op dat gebied 
niets, ze behouden hun benaming, tradities en kentekens. De tradities van 1 Para zullen overgenomen 
worden door de Special Forces. Deze drie eenheden zullen samen met het Lt Bn 12/13 Li uit Spa de 
Lichte Brigade vormen met een Hoofdkwartier te Marche en Famenne.  
25 oktober is een belangrijke datum, de 21 Cie van 1 Para vervoegt Tielen, ze blijven als 21 Cie door 
het militaire leven gaan. Een gedeelte van het Pl Mor uit 1 Para komt eveneens over en versterkt het 
Pl Mor van 3 Para. De herstructurering is daarmee niet beëindigd want in het jaar 2011 komt er nog 
een Pl Scouts (verkenners) onder bevel van 3 Para, fysiek zullen die in Tielen zijn in het voorjaar 
2012. Ze zijn afkomstig van het Esk Gidsen momenteel nog gekazerneerd te Lombardsijde, het zul-
len niet de eerste troepen zijn die verhuizen van Lombardsijde naar Tielen, weten de ouderen onder 
ons. 
Maar er is ook minder goed nieuws, 3 Para (niet alleen 3 Para) verliest zijn Med detachement. De 
Medische Component heeft in het kader van zijn reorganisatie beslist te centraliseren. Voor mij onbe-
grijpelijk, hoe kan men nu een gevechteenheid zonder zijn infirmerie zetten. Een parachutist die een 
eenvoudige verzorging nodig heeft, genre blaar na een mars, moet nu in het burgerleven steun zoe-
ken. Eerste Hulp bij Ongevallen in en om het kwartier zal niet door getrainde ambulanciers van de 
Medische Component uitgevoerd worden. Om nog maar te zwijgen over de rompslomp van Medi-

sche dossiers, opvolging van steptesten, aanvragen van 
Medische steun bij sprongen, rotsklimmen, amfibische oe-
feningen. Voor elke oefening dient men nu versterking te 
vragen bij de Medische Component en geloof mij, niet alle 
ambulanciers van die Medische Component zijn geschikt 
om mee te draaien met een Para Commando eenheid. 
 
Overlopen we het programma van deze periode, augustus 
is de maand waar het gros van het Bn in verlof is. Toch 
zijn er parachutisten met een brevet commando onderrich-
ter (populair: ‘de rooi cordeletten’), die versterking geven 
aan het junior commando kamp te Marche les Dames.  
In september begint het normale programma terug. De St 
en Dst Cie voert een Cdo 1 uit, na een herziening van de 
basistechnieken te MLD, wordt het niveau opgetrokken 
naar de buitenmassieven van Freyr, Durnal (omgeving 
Spontin) en Yvoir (maasvallei tussen Namen en Dinant) er 
wordt geklommen, gerappeld en gedeatride. Te Beez is er 
een vaste Via Ferrata en wordt de brug over de Maas ge-
bruikt voor een durftest. Kers op de taart is een commando-

NIEUWS UIT HET BATALJON 

De durfpiste te Marche les Dames, mag niet ontbre-
ken tijdens een Cdo 1, de jaarlijks terugkerende her-

halingsoefening van de commando technieken. 
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parkoers uitgestippeld tussen Freyr en Pont a 
Lesse. Allerlei technieken worden uitgevoerd en 
de deelnemers hebben weer verhalen voor het 
nageslacht. 
De wacht aan de paleizen wordt uitgevoerd door 
de 17 Cie. Het Pl transmissie (de t-essen) hebben 
hun klassieke oefening Rex, een transmissie oe-
fening geleid door het hoofdkwartier van het 
Regiment. Het speelde zich af in de omgeving 
van Ursel (Oost Vlaanderen).  
Na de derde jobdag (17 September), en laatste 
van dit jaar, kunnen we een balans opmaken. 465 
bezoekers schreven zich in waarvan 307 effectie-
ve kandidaten. Naast de kandidaten die via de 
wervingsburelen waren ingeschreven, tekenden 
125 kandidaten na afloop van een van deze 
jobdagen hun kandidatuurstelling, zonder meer 
een groot succes. 
Oktober begint met een belangrijke klassieker. 
Active Trip de jaarlijkse evacuatieoefening met 
een klassiek scenario, bedoeling is een eventuele 
inzet in Afrika te trainen. We weten allemaal uit 
het verleden dat zulk een opdracht elk moment 
uit de lucht kan vallen. Het bataljon wordt ver-
sterkt met zowel de 13 Cie als de 21 Cie die dan 
nog deel uitmaken van 1 Para. Ditmaal is het 

vliegveld van vertrek Florennes. Blue Land (gesitueerd in Oost en West Vlaanderen) heeft proble-
men, opstandelingen bedreigen minderheden en het Hoger Echelon beslist tot een NEO (Non Com-
battant Evacuation Operation) 3 Para wordt ingezet op het vliegveld van Ursel en voert evacuaties 
uit, gespreid, onder meer over de steden: Deinze, Gent, Eeklo, Beernem en Damme. Burgerbevolking 
speelt figurant en deze laten zich met de klassieke problemen evacueren. Teveel aan bagage, huisdie-
ren, hoogzwangere vrouwen en enkele fictieve dronkaards maken het ‘onze jongens’ moeilijk. Oude-
ren in de rangen krijgen telkens een ‘Flash Back’ bij dit soort toestanden. 
Een sectie van de 22 Cie heeft iets speciaals, Cambrian Patrol een internationale infiltratieoefening 
per sectie georganiseerd door het Britse Leger. Plaats van het gebeuren Midden Wales een bergachti-
ge streek met veel bossen. Het geheel duurt 10 dagen met als hoofdmoot een 48 uur durende patrouil-
le. De oefening is fysiek zwaar en concentreert zich op leiderschap, teamwork, fysieke paraatheid en 
militaire vaardigheden en ‘patrolling’. Lt Bastiaens en zijn adjunct 1 Sgt Didden leiden hun mannen 
naar een derde plaats. 
De laatste week van oktober is er een sprongkamp te Pau, 17 Cie is piloot eenheid maar krijgt ver-
sterking mee van de St Cie. Een PI gaat over de weg in twee dagen naar Zuid Frankrijk en ze worden 
opgevangen in ‘de ETAP’ Ecole Troupes Aéroporté. De rest gaat langs de lucht. Het programma 
staat volledig in het teken van sprongtechnieken. Er wordt uit Belgische vliegtuigen gesprongen, vier 
sprongen zijn doorgegaan steeds met materiaal waarvan één nachtsprong, een succes. Slechts 3 ge-
kwetsten, zonder veel erg is ook een succes. Naar goede gewoonte kregen 50 parachutisten de gele-
genheid om te springen met de Fransen en kunnen zo de mooie Franse Wing op de borst spelden. 
Op 10 november is er bevelsovergave tussen Lt kol Stefaan Schoenmaekers en Lt Kol Vincent 
Descheemaeker, gevolgd door de tofste week van het jaar die van de Korpsmaaltijden.  
Het is nog niet gedaan in 2010 zal het bataljon nog mensen sturen naar Corsica maar in het kader van 
een FTX, spijtig genoeg niet voor een mars in moeilijk terrein, 22 Cie is de uitvoerder. De 17 Cie 
trekt naar Bertrix als steun voor een luchtmachtoefening. De 21 Cie gaat naar Phullendorf in in het 
Zwabenland (tegen de Boden See) als oefenvijand voor de NATO school van Special Forces. 
De 17 Cie zal een Survie oefening uitvoeren in de streek van Marche en Famenne, over al deze laat-
ste activiteiten meer nieuws in het volgend boekje. 
            Pol Ooms 

Durftest, sprong in de diepte vanaf de Maas-
brug te Beez, spectaculair! 
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BEVELSOVERGAVE IN 3 PARA 

Op 10 november 2010 is het feest in 3 Para, Lt Kol Schoenmaekers geeft het bevel van het bataljon 
over aan Lt Kol Descheemaeker. De plechtigheid op het paradeplein te Tielen is bijgewoond door 
veel genodigden en autoriteiten. Zo mocht het bataljon de minister van Landsverdediging Pieter De 
Crem en de CHOD Generaal Charles-Henri DELCOUR verwelkomen. Het was ook lang geleden dat 
we nog eens vier Cie’s op het paradeplein zagen staan, inderdaad de 21 Cie heeft 3 Para vervoegd en 
zal onder deze benaming blijven houden. 
Hieronder een korte loopbaan beschrijving van beide Lt Kolonels. 
 
Luitenant-kolonel Stefaan Schoenmaekers 
 

Ontsproten uit de 121 promotie Alle Wapens vervoegt hij in februari ’87 het 1 
Para waar hij in de 11 Cie achtereenvolgens de functie van Pl Comd en 2 Comd 
uitoefent.  
In het kader van de aanvulling en aflossing van onderrichters voor de 
toenmalige Groepering Basisinstructie wordt hij inj ’89 aangesteld als Cie 
Comd van een opleidingscompagnie in het toenmalige Opleidingscentrum 2 te 
Heverlee. 
Terug aangekomen in 1 Para in augustus ’91, neemt hij deel als Cie Comd van 
de 21 Cie aan de operatie BLUE BEAM (Zaïre ’91) en RESTORE HOPE 
(Somalië ’93). 
In mei ’93 doe hij mutatie naar het Trg C Cdo waar hij gedurende twee jaar 
Comd is van de Instructie Cie Para Cdo. 
Na de cursus hoofdofficier vervoegt hij in september ’96 de Staf van de Para 

Cdo Bde als adjunct van de personeelofficier. Tijdens deze periode neemt hij deel aan de operatie 
GREEN STREAM (Congo Brazzaville ’97). 
Na een interne mutatie wordt hij in juli ’97 adjunct van de Offr Ops van de St van de Para Cdo Bde. 
In september ’99 krijgt hij het voorrecht in 3 Para te mogen dienen als Offr Ops. In 2001 neemt hij in 
die hoedanigheid deel aan KFOR (BELUKOS V) in Kosovo. Teruggekeerd in België groeit hij door 
naar de functie van 2 Comd van 3 Para. 
In september 2004 gaat hij over naar het departement operatie en training waar hij in de divisie 
Operaties tewerkgesteld wordt in de ondersectie die verantwoordelijk is voor de opvolging van in 
Afrika ontplooide Belgische Detachementen. 
In november 2007 wordt hij Korpscommandant van 3 Para, onder zijn leiding voert het  bataljon 
OMLT 1 uit te Afghanistan, levert het bataljon tegelijkertijd manschappen voor BELKOS 30 te 
Kosovo. In 2010 maakt het Bn onder zijn leiding deel uit van NRF, de snelle reactie eenheid van de 
NAVO. 
Lt Kol Schoenmaekers is gehuwd met Greet en samen hebben ze vier kinderen. 
 
Luitenant-kolonel Vincent Descheemaeker 
 
Geboren te Kortrijk op 6 juni 1965 start Luitenant-kolonel Vincent Descheemaeker zijn loopbaan in 
1980 in de Koninklijke Cadettenschool. In de schoot van de 123ste promotie Alle Wapens doorloopt 
hij vervolgens de Koninklijke Militaire School. Na de vorming tot Onderluitenant en het behalen van 
het para- en commandobrevet komt hij in januari 1989 toe in 3 Para en wordt er pelotonscommandant 
in de 22 Cie en aansluitend 2 Comd van die Cie. Van 1991 tot 1994 doet hij dienst in het 
Trainingscentrum voor Commando’s waar hij achtereenvolgens 2 Comd  van de instructiecompagnie, 
Pl Comd  en 2 Comd  in de schoolcompagnie en sniperonderrichter Brigade Paracommando is. 
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Tussen 1994 en 1996 is hij Cie Comd  van de 15 Cie in 3 Para. Na een 
waarnemingsopdracht in Bosnië in het kader van de Europese Unie en na de 
cursus Majoor, is hij van 1999 tot 2001 adjunct S3 van de Brigade Para 
Commando in de specialiteiten planning, beheer en operaties. Hij wordt 
aangeduid om van 2001 tot 2003 officier operaties in 3 Para te zijn.  
De volgende 3 jaren brengt hij door op de Defensiestaf in Evere, in het 
stafgebied operaties en training, planning van evacuatieopdrachten. Tussen 
2006 en 2009 bekleedt hij de functie van G3-plan bij de multinationale staf 
van de Frans Duitse Brigade (BFA).  In het kader van de BFA neemt hij in 
2009 deel aan de NAVO operatie KFOR in Kosovo als chef van de cel G3 
“Contingency Operations” in de Multi Nationale Task Force Noord. 
Op 13 augustus 2009 wordt hij Korpsoverste van het 1 Bataljon 

Parachutisten te Diest. Met 1 Para neemt hij deel aan de operatie ISAF 21 in Afghanistan als 
Commandant van de “Force Protection Group” op de Internationale Luchthaven van Kaboel. 
Luitenant-kolonel Vincent Descheemaeker is gehuwd met Nele, ze hebben samen 4 kinderen. 
 

Lt Kol Vincent Descheemaeker (l) en Lt Kol Stefaan Schoenmaekers, voor 
een van de monumenten op het paradeplein te Tielen. 

Sprookje 
Heel lang geleden: een jongen vroeg aan een wondermooi meisje 'Wil je met me trouwen?'   
Het meisje zei, 'NEE !'   
En de jongen leefde gelukkig vanaf dit moment, reed met zijn motorfiets, ging vissen, jagen, 
speelde veel golf, dronk bier en scotch, had héél véél geld in de bank, liet de toiletdeksel 
naar boven staan én liet scheten wanneer hij wilde !  
 
Wat is het gevaarlijkste deel van een auto? 
De bestuurster 
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Zonder  licht….. naar  Marche - Les – Dames 
1964 – Maandagochtend: Een sergeant-onderrichter maakt 
zich klaar voor een nieuwe uitdaging. Vandaag begint er 
een nieuw commandokamp. 
Uit ervaring weet de sergeant dat de grote baas (vermits 
iedereen zijn naam kent, dient deze niet vermeld te worden) 
vandaag grote inspectie zal houden. En hij weet dat diezelf-
de grote baas de niet-afwijkende gewoonte heeft eerst zijn 
eigen troepen te schouwen, méér nog, zijn onderrichters 
zeer grondig zal inspecteren om de Cie-Training ordentelijk 
te kunnen voorstellen aan de nieuwe rekruten. 
De sergeant weet dat hij deze dag speciaal dient voor te be-
reiden. Hij weerstaat aan de onblusbare amoureuze avances 
van zijn overigens lieftallige wederhelft. Minstens een half 
uur vroeger dan naar gewoonte staat hij op om lang te kun-
nen douchen met afwisselend heet- en ijskoud water. Voor 
een extra scheerbeurt grijpt hij naar de klassieke methode, 
hiervoor heeft hij speciaal een nieuw Giletteke opzij liggen. 
Zijn tanden poetst hij tweemaal, ja…zeker tweemaal. Om 
extra voor de dag te komen leent hij stiekem eega’s deodo-
rant. 
Deze week begint de sergeant zeker in vers ondergoed. 
Hemd en broek hebben plooien als een pas geslepen mes. Na lang zoeken, weliswaar met de hulp van 
zijn steeds lieftallige echtgenote, vindt hij nog een paar spiksplinternieuwe ABL-kousen… Hij weet 
dat de grote baas bijna altijd linker- of rechtervoetcontrole beveelt bij de start van een nieuw com-
mandokamp. En…onderrichters blijven steeds alert en geven in alles het goede voorbeeld. Zijn klim-
schoenen weerspiegelen zelfs de motor van zijn brommerke. De sergeant is er klaar voor! 
Goedgeluimd en al fluitend – de sergeant houdt van zijn job – rijdt hij met zijn aftands bromfietske 
naar het Trainingscentrum. “ Aftands “…wablief? Eerlijk gekregen van zijne nonkel ja, dat wel. Het 
ding had al een respectabele ouderdom, akkoord, maar had het altijd prima gedaan. Nooit… en deze 
nooit mag gerust onderstreept worden, had zijn brommerke hem  in de steek gelaten! 
Op een paar kilometers van Marche-Les-Dames slaat het noodlot toe, de sergeant krijgt toch wel mo-
torpech zeker. Dat hem dat nu moet overkomen, juist vandaag, bij de start van een nieuw commando-
kamp. Zonder benzine misschien? Neen, absoluut uitgesloten. Slechts één keer was hem dat overko-

men, één keer maar, en…sergeanten stoten zich geen twee-
maal aan dezelfde steen! En dan juist vandaag bij de start 
van een nieuw commandokamp, nu iedereen op tijd MOET 
zijn...inspectie…weet je. En hij kent zo weinig van mecha-
niek. Rotsen beklimmen ja, dat is zijn job, en in die job is 
hij een crack. In Marche-Les-Dames beklimt hij met groot 
gemak den BOUDHA, le COUDE, la RECTILIGNE, le 
TOÎT d’HEYLEN, l’ACHNACARRY en alles wat er maar 
te beklimmen valt. En vraagt de Chef van de Wing Rotsen 
hem niet altijd als vrijwilliger om de FOCQUET te demon-
streren bij uitzonderlijk hoog bezoek?   
In Freyr deinst hij niet terug voor le PAPE, les TACHES 
ROUGE, le SPIGOLO, zelfs niet voor la TÊTE DU LION. 

VAN ONZE “In Illo ”- REPORTER 

Een waar gebeurd verhaal uit de ‘goeie ouwe tijd’, ons toegeleverd door onze ‘In Illo’ repor-
ter Jos Verholen, die in 1964/65 behoorde tot het peloton training te Marche Les Dames. Er 
zijn weinig histories uit de interne keuken van de commando onderrichters bekend, maar hier 
is er toch een. De foto’s met commentaar omkaderen de leefwereld van het Trg C Cdo. 

Jos rolt de klimkoorden op na een 

beklimming, let op de ‘klimkousen 

en bijbehorende klimschoenen’  

anno 1964. 

Jos op ‘den Boudha’, gelegen op de rechterflank van 

den Tarzan. Een klein pittig spoorke maar toch  met 

een vrij hoge moeilijkheidsgraad 
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En verleden week nog heeft hij er le TOÎT DU MONDE 
bedwongen. Zonder etriers, slechts met behulp van twee 
cordeletten, in de gauwte in mekaar gebokst met twee stuk-
ken uiteinden van een klimkoord… Ze mogen er allemaal 
wel eens achter komen ja, zeker weten!   
De sergeant realiseert zich onmiddellijk de ernst van de 
situatie en probeert al fietsend zijn brommerke terug op 
gang te krijgen. Zijn brommerke weigert. De sergeant pani-
keert niet en onderneemt een tweede poging…hij heeft als 
paracommando al ergere dingen meegemaakt.  
Een derde poging brengt evenmin soelaas…de start van het 
nieuwe commandokamp doemt op. Flitsen van een bijna-
zekere inspectie spoken door zijn hoofd. Niks is eeuwigdurend beseft hij realistisch. Ook niet het le-
ven van zijn brommerke dat hem al zo veel goeie diensten had bewezen. Maar dat dit onheil hem 
moest overkomen, en dan juist vandaag… 
Een kapitein-onderrichter, eveneens op weg naar het trainingscentrum nadert, herkent zijn onderge-
schikte en stopt zijn voiture. “Wat is sergeant, zonder naft gevalt ?” vraagt de kapitein. “Neen kapi-
tein, dat zeker niet”, antwoordt de sergeant met volle overtuiging. “Ah, dan is uw kaars waarskijnlijk 
uit?”, weet de kapitein. “Neen kapitein, een kapotte bougie, denk ik. “ aarzelt de sergeant. “Tiens”, 
vervolgt de kapitein, “En zonder likt uw velo-moteur zeker niet kan marcheer.” 
De sergeant durft niet repliceren. Hij kent zo weinig van mechaniek en drie sterren weten normaal 
meer dan drie strepen…’t Was duidelijk aan de moteur dat er iets haperde, “verdomme”, dacht hij. 
En daarbij, licht had hij niet eens nodig! “Wat gaat nu gij doen sergeant ?”, vraagt de kapitein duide-
lijk op een andere toon. “Ik zal nog eens proberen, kapitein”, antwoordt de sergeant hoopvol, 
“desnoods ga ik maar te voet verder, kapitein”. “Gij zult zeker toch koom in tijd aan de Centrum   
d’Entrainemant sergeant”, vraagt de kapitein ditmaal op ietwat paniekerige toon. “U weet sergeant, 
vandaag begint een nieuw camp-commando, ce matin n’est ce pas!” Blijkbaar niet helemaal gerust-
gesteld vertrekt de kapitein met volle gas. Was hij gestopt uit medelijden voor de sergeant? Kende hij 
méér van mechaniek dan de sergeant en wilde hij een handje toesteken, of stopte hij toch maar enkel 
uit bezorgdheid omtrent het al dan niet op tijd komen van al zijn manschappen? 
Bijna klokslag acht uur nadert de sergeant in speedmarch-stijl het paradeplein, brommerke aan de 
hand… De nieuwe rekruten zijn reeds door hun bulderende pelotonsoversten disciplinair en correct 
opgesteld. Ook de onderrichters staan keurig klaar om naar 
het ereplein te marcheren, de kapitein op kop. In één enkele 
oogopslag overschouwt de sergeant zijn penibele situatie. 
Zonder verwijl neemt hij een beslissing: hij gooit zijn brom-
merke tegen de omheining van het ereplein, kruipt vliegens-
vlug door de draadafspanning en door de beukenhaag, en in 
een alles gevende eindspurt vervoegt hij plichtsgetrouw het 
peloton onderrichters. Para-commando’s zijn altijd in condi-
tie en…onderrichters geven altijd en overal het goede voor-
beeld.  
Seconden later komt de grote baas aangemarcheerd. Kaars-
recht, kop omhoog en met strenge militaire blik recht voor 
zich uit turende. Orde, tucht en gezag uitstralende: identiek 
aan alle vorige keren.  
De sergeant staat stokstijf, kin en borst hoog opgetrokken. 
Enkele druppels parelen zijn voorhoofd. Zijn hemd vertoont 
slechts enkele donkere vlekken. De plooien in zijn broek 
vertonen maar enkele minuscule kreuken. Zijn zwarte klim-
schoenen spiegelen nog steeds. Zijn ademritme bewijst zijn 
recuperatie en onberispelijke algemene conditie. Ontegen-
sprekelijk de paracommandospirit weet je, of toch…  de te 

Jos tijdens een beklimming in het Focquet-massief.  

De Focquet is geopend door Andre Focquet een Re-

serve OOffr en bekend alpinist. Hij is meegesleurd 

door een lawine tijdens een tocht in Groenland.  

De Boudha is eveneens door hem geopend. 

Jos beklimt de ‘Strumpf”, een 

spoor dat hij opende samen met    

1 Sgt Warre Verbruggen.  
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verwachten inspectie…? 
’s Anderendaags komt de sergeant op een damesfiets… Kwestieus brommerke hebben wij nooit meer 
gezien!                                                                                                                                  
                                                                                                                                         J.Verholen 

ENERGA SCHUTTER TIJDENS RED DRAGON 

Rechtzetting: In ons vorig boekje schreef Karel Servaes over zijn belevenissen tijdens Red en Black 
Dragon. Bij het deel ‘Even Voorstellen’ is het misgelopen, zonder dat er doden zijn gevallen welis-
waar. Maar de waarheid heeft zijn rechten en daarom vindt men hieronder een verbeterde versie.  
Nogmaals bedankt Karel voor het artikel en met onze verontschuldigingen. 

 

Even voorstellen: Karel Servaes is geboren te Houthalen op 3 Jan ’46. 
Hij was 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 en 1SM Rik Groot-
jans. Hij neemt deel aan de Operaties Red en Black Dragon. Na zijn 
legerdienst bleef hij tot februari 1969 als beroepsmilitair gekazerneerd 
op de Citadel in Diest en stapte dan over naar de gemeentepolitie van 
Diest .In 1966 huwde hij in Diest. 

DODENMARS VAN BORNEM 
 
Iedereen heeft 
al wel eens 
gehoord van 
deze mars, 
misschien wel 
de bekendste 
lange afstands-
mars in onze 
contreien. Hij 
wordt elk jaar 
ingericht in de 
maand augus-
tus en de orga-
nisatie mag 
rekenen op deelname van onze leden. Ze zijn niet aan hun 

proefstuk, maar toch, men moet het maar doen. Proficiat mannen en veel succes gewenst volgend 
jaar. 

Aankomst van Roger Maes, hij is een van 
de deelnemers die al lopend de tocht 
maken. Het is dus nog donker wanneer 
hij aankomt 

Staf Govaerts, doet er wat langer over maar 100 
km is al stappend even ver als al lopend.  Pet af. 

Reden voor echtscheiding 
 
Vrederechter: "U hebt in tien jaar niet tegen uw vrouw gesproken? Hoe verklaart u dag?" 
Cliënt: "Ik ben beleefd: ik wou haar niet onderbreken". 
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Op  aanvraag van onze voorzitter hierbij een verhaaltje uit de oude doos, niet uit het warme Afrika 
maar eentje uit het koude noorden: Noorwegen. We gaan spreken over de eerste maanden van het 
jaar 1978. Waarschijnlijk komt de vraag er na de vernieuwde interesse over dat land door de recente 
ontplooiing van het  IRC in het hoge noorden of de toekomstige oefening aldaar van de NATO Res-
ponse Force (NRF) met deelname van een eenheid ParaCdo. Een eerste vaststelling is dat de streek 
en het leven in koud weer nu veel meer gekend is door onze soldaten en zelfs het grote publiek. In de 
TV serie ‘71 graden noord’ heb ik mijn promotiemakker Flor Koninkx bewonderd en zelfs benijd 
toen hij ginder tussen twee grieten in zijn tentje in de sneeuw lag. Chapeau Flor, als vijftiger moet je 
het maar doen! In een recente uitgave van de Stille Morgen was ik  aangenaam verrast te zien dat een 
voltallige Cie had deelgenomen aan de jaarlijkse KoudWeerTraining (KWT) van de Nederlandse 
Mariniers in Noorwegen. Voor ik aan mijn verhaaltje begin moet ik er toch op wijzen dat spelen in 
de sneeuw hier (vochtig) gevaarlijker is dan ginder (droog). Daartegenover vindt je hier onmiddellijk 
een plaats om te recupereren en daar niet. 
Eind ’77 was ik PlComd in de 12Cie van het 2BnCdo toen mijn CieComd mij voorstelde (het was 

geen bevel) deel te nemen aan de volgende KWT van de NL Mari-
niers in Noorwegen. Het betrof een periode van drie maand waar 
overleg met de vrouw toch over nodig was. Toen ik toestemde wist 
ik dat ik aan mijn eerste lange uitstap zou beginnen, maar niet dat er 
nog veel zouden volgen. Voor het thuisfront was het dus ook een 
eerste en nuttige training. Na de aanwijzing ging het snel en de 
week voor kerstmis was er een integratie/info sessie voorzien bij de 
Mariniers in Doorn. Wel moest ik al mijn bagage voor inscheping 
meebrengen. Ja maar…wat? Gelukkig had ik een voorganger, (de 
eerste van wat een lange rij zou worden van eerst officieren later 
gevolgd door onderofficieren en manschappen) die de KWT bij de 
NL Marns gevolgd had en het brevet/kenteken van het ‘Hijgend 
Hert’ bekomen had. Het contact was per telefoon en bondig: van de 
theorie niets aantrekken, ze zullen je het wel leren, alle uitrusting 
zal je overhandigd worden, gebruik je ABL kaki onderlijfjes, de 
linnen broek en de TC64 vest waarvan je de nylonlaag uit het rug-
stuk snijdt, die Hollanders zijn rare kornuiten  maar meer ga ik je er 
niet over vertellen. En dat was het. 
Verder was er niemand in het Regt ParaCdo die mij kon helpen. 
KWT stond niet op het programma. De voorklimmers van Marche 
Les Dames gingen toen noch niet geregeld naar Chamonix  om aan 
sneeuwklimmen te doen, dus daar was ook niets te rapen. Op de 
Staf in Everberg ging ik mijn marsbevel en eventuele consignes 

halen. Budgettair was het eenvoudig: je betaalt niets en je krijgt niets. Bij de S2 zag ik een dikke far-
de van getypte bladzijden over Wintertraining gemaakt door een Offr van het TrgC Cdo na een stage 
bij de Canadezen. Ik mocht het inkijken maar niet meenemen. Het boek was toch veel te zwaar om 
mee te nemen en eigenlijk zouden die Hollanders het mij toch wel vertellen. In Everberg vernam ik 
ook dat  3 Para samen met een Pl ATK in de zomer van 1964 een ontplooiing met de Kamina naar 
Noord Noorwegen hadden gedaan in het kader van een AMF Oefening. We hebben enkel maar een 

In ons vorig boekje viel te lezen dat het Regiment Para Commando zijn jaarlijks groot schietkamp in 
Noorwegen heeft laten doorgaan. Trouwe lezers van ‘Nieuws uit het Bataljon’ weten dat bijna elk 
jaar parachutisten onder de vleugels van de Nederlandse Mariniers kunnen deelnemen aan een win-
terperiode in Noorwegen. Men kijkt in het Regiment hier niet meer van op, maar ooit was dat anders.  
Lt Kol Jean Pierre Goutsmit, is een van de eerste Para Commando’s die met de NL mariniers het 
winterkamp meemaakte ergens eind jaren zeventig. Hij diende toen in het 2 Cdo, bij de 12 Cie, toen 
nog Nederlandstalig. Later, januari 1983, komt hij als Cie Comd met deze Cie naar 3 Para, vanaf 
dan is het 2 Cdo Franstalig en 3 Para Nederlandstalig.  
J.P. Goutsmit is later Korpsoverste van 3 Para van feb 96 tot feb 98. Hij houdt nauw contact met het 
bataljon en tijdens een van die dagen heb ik hem gevraagd een artikel te schrijven over de ‘koud we-
der training’. We zullen het publiceren in twee afleveringen, bedankt Kolonel. 

HET HIJGEND HERT 

Lt Goutsmit in 1978, met 

een UZI machinepistool als 

persoonlijk wapen 
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engagement in die zone voor de zomer maanden werd er  gezegd. Uit de annalen blijkt dat ze sneller 
terug ingescheept waren dan ontscheept. Diezelfde annalen beweren dat het zelfs met de mouwen 
van de smokevest naar omlaag , een deken tweede keus en een fles levertraan de man in surplus, niet 
te doen was. Een gebeurtenis die zeker verder historisch onderzoek vraagt om meer te weten! 
 
Doorn is een leuk stadje met een mooie Mariniers kazerne. De Mariniers waren toen één Bn sterk en 
daarbij nog een speciale interventie eenheid  (vb. interventie bij de kaping van de Mollukers trein). 
Een van de Cie’s  was toegekend aan het UK 45 Cdo onder de naam Whisky Coy (de vier Coy’s van 

45 Cdo dragen als naam de laatste letters van het alfabet, meer 
is er achter de naam niet te zoeken). 
Ik werd dus ondergebracht in de W-Coy en aan de baas en 
collega’s voorgesteld. En toen begonnen  de briefings. 
UK45Cdo en andere UK Cdo’s hebben hun jaarlijkse KWT in 
Noorwegen onder de naam Clockwork. In volle Koude Oor-
log’s periode was het belang van de defensie in Noorwegen 
toegenomen door de recente oliewinning in de Noordzee. 
Comd  W-Coy  was een majoor, had een OCC (opvolgend Cie 
Comd) een Cie Staf (SecMor, QM, Maint, Med) en drie Fus 
Peletons. Elke Marinier in de W-Coy werd voorzien om drie 

opeenvolgende jaren aan KWT te doen. De 
drie Pl waren dus verschillend in anciënniteit 
en ervaring. Ik werd aangesteld als PlComd 
van de nieuwelingen (novices). Mariniers 
waren toen al beroepssoldaten en ook voor 
mij elite te noemen. De geest en de werking 
deed Engels aan. De afstand tussen de offi-
cieren en onderdanen was groot en moeilijk 
te vatten voor een ParaCdo. De CieComd heb 
ik de eerste twee maand in Noorwegen enkel 
gezien tijdens VIP dagen of recepties. De 
klus werd geklaard door zijn OCC, die het 
moest bewijzen. Bij de tuchtstraffen waren 
geldboetes voorzien. Ik was nog niet in 
Noorwegen en kreeg al koude rillingen bij 
het aanhoren van zo’n straf. De jongens wa-
ren fit en specialisten in hun vak. Er waren 

rode cordelettes bij, duikers, paragebrevetteerden, enz…. Twee van mijn SecComdten waren  Korpo-
raal (van die echte professionals), de derde een jonge Sgt (met familienaam Vos). Mijn PlAdj was 
een oudere SgtMaj die als PTI in een opleidingcentrum werkte, maar voor zijn bevorderingsdossier 
nog de KWT miste. 
De periode in Noorwegen zou netjes in drie gedeeld worden: een maand basisopleiding 
(heropfrissing/verbetering voor de anciens), een maand Cie Trg en een maand manoeuvers eerst met 
UK45Cdo, daarna met de NO Bde Noord om te eindigen als tegenpartij voor de AMF(L). 
Op 2 januari 1978, na de feestdagen in familieverband, was het appel in Doorn en vandaar met bus-
sen en camions naar Den Helder om in te schepen in het NL Marine Steunschip De Poolster. Een 
pracht  van een schip  waarmee ik mijn cruise naar de Noorse fjorden zou meemaken. Geen RoRo 
zoals zijn opvolgers de Amsterdam en de Rotterdam, maar alle voertuigen en materiaal waren al in 
de vorige dagen geladen. Er was slaapgelegenheid voor gans de Cie en ik werd een kajuit met een 
stapelbed voor mijzelf toegekend. Het marine en marinierstaaltje van plaatsen en activiteiten had ik 
al in Doorn voor een deel onder de knie, de rest moest ik snel aan boord aanleren. Met uitzondering 
van de Commandant werden alle marine officieren met ‘Mijnheer’ aangesproken. Dat was ook al 
gemakkelijk. De reis naar Narvik  zou drie dagen duren. De eerste nacht werden we ingehaald door 
een storm uit het zuidwesten. Geen oog dichtgedaan, mijzelf in spreidstand in dat bedje opgespannen 
om er niet uit te vliegen en mijn koffer die naar alle kanten van de kajuit slingerde. Ontbijt ‘s mor-
gens in de Officiers Lounge, de storm was al voorbij maar het schip slingerde nog goed. De tafeltjes 
waren voorzien van latjes omrond, je bord spek en ei moest met een hand vastgehouden worden. Een 
Mijnheer aan tafel wist mij te vertellen dat de Commandant gans de nacht in de brug op zijn bok was 
blijven zitten. Wazda voor iets? We zijn die nacht in volle storm  door de olievelden en tussen de 
platformen van de Ecofisk gevaren. Tijdens die reis heb ik het leven van een scheepskapitein leren 

Lokalisatie van de gemeente 

Doorn in de provincie Utrecht, 

centraal in Nederland. 

Ingang van de  

Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn 
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kennen en waarderen. Hij leeft alleen, eet al-
leen en het is zijn  Eerste- Officier die hem uit-
nodigt om in de bar een glas te komen drinken 
of om ’s avonds mee naar de film te kijken. De 
derde dag was het zover, en men had mij ver-
wittigd om reeds vanaf dageraad het schouw-
spel te aanzien: het binnenvaren van de fjorden 
die ons naar Narvik zou leiden. Een schip dat 
niet te snel voer op een spiegelvlak water tus-
sen twee muren van besneeuwde bergen die 

van vorm en met de opkomende zon van belichting veranderden. En achter elke bocht een nieuw ta-
fereel! Prachtig. Enkele weken later zou ik hetzelfde schouwspel terug kunnen bewonderen,maar dan 
vanaf boven op een berg. Een paar uur later zette ik voet aan wal op Noorse grond in de haven van 
Narvik. Narvik is een klein stadje met een havenbassin van drie kaaimuren aan het einde van een 
fjord. In de lessen krijgsgeschiedenis van professor Charles was de Slag om Narvik in het begin van 
WOII zeker aan bod gekomen, maar niet scherp meer in mijn geheugen zodat ik terug wat opzoek-
werk deed vooraf mijn vertrek. In het jaar 40 en wel juist een maand voordat Hitler bij ons binnenviel 
heeft hij met de operatie Weserubung nog vlug Denemarken en Noorwegen veroverd. Denemarken 
werd zonder slag of stoot bezet en  voor de verdediging van Noorwegen kwamen de Britten ietsje te 
laat. In het zuiden bij Trondheim waren ze aan land kunnen komen, maar te zwak. Dan maar in het 
hogere Narvik proberen in sterkte, maar dat lukte niet. Toen eind Mei Noren, Fransen en Polen toch 
voet in Narvik konden zetten was de situatie dusdanig dat ze alleen maar terug konden inschepen 
naar Engeland. De voorgangers van 45Cdo waren in die tijd hier ook al te velde. Een motivatie meer 
om aan een Clockwork mee te doen. 
Het basiskamp van de W-Coy voor zijn eerste twee maanden 
lag op een uur en half rijden ten Noordwesten van Narvik en 
aan het water. Het was  een verzameling van nette houten cha-
letjes en grotere dienstgebouwen zoals refter, keuken, verga-
derzaal… die in de zomer dienst deden als vakantieverblijf 
voor de een of andere organisatie. Wat onbrak en zeker niet 
voorzien was in het concept was een garage voor onze weinige 
landrovers, unimogs en Volvo snowcars. Maar deze stonden 
netjes opgelijnd op straat. Overal in het rond was het puur na-
tuur en geen ander huisje te bespeuren. Ik deelde mijn kamer 
met een tweede officier in uitwisseling, een kapitein van de 
US Marines die verantwoordelijk was voor de sectie Mor 81 
van de Cie. 
De basisopleiding duurde een maand met onderwerpen als 
kledij en uitrusting, voeding, mobiliteit, tent-routine, meteo en 
EHBO. De bedoeling was dat de leerling na een maand geen 
fouten meer zou maken tegen het leven in de arctic zowel bij 
dag als bij nacht. De standaard van leven was dat van de Noorse soldaat: zich in groep per ski ver-
plaatsen, te velde overnachten en gevechtsklaar zijn. De Noren hebben jaren lang duizenden van hun 
miliciens volgens eenzelfde stramien opgeleid. Het is de toenmalige Noorse filosofie die in de oplei-
ding en de keuze van de uitrusting werd gevolgd.   
COLD is het memotechnisch woordje dat je kledij bepaald. Clean, O (ben ik vergeten), Layers en 
Dry. 
Het principe van het warm te hebben in de kou is zeer eenvoudig. Je zorgt dat je inwendige kachel op 
37 graden blijft door te eten en te drinken, te bewegen en je aangepast te kleden. Slaag je erin van de 
lucht tegen je body vast te houden en op dezelfde temperatuur van je body te houden, dan ben je za-
lig. Maar de spelbrekers zijn vocht en koude wind. In het noorden van Noorwegen is het droge kou, 
zeker in de winter. Dus geen regen, maar de sneeuw kan soms bijna nat zijn en als je met de sneeuw 
op je pull in de tent komt zal ze… smelten. Ik kan mij niet meer herinneren of we een regenjas 
(onwaarschijnlijk qua gewicht) of een poncho hadden. Wat ik nog altijd bezit is mijn sneeuwborstel-
tje om mij droog te houden. Moeilijker is het om het interne vocht (zweet) te mijden. Hier is de leu-

1978. HR.MS. Poolster A835, vaart de 

Noorse fjorden binnen, aan boord één 

Belg: Luitenant JP Goutsmit 
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ze: voorzien en kledij aanpassen. Het onderlijfje moet het zweet opvangen. Verander op tijd van on-
dergoed, als het niet meer CLEAN is helpt het niet. Mijn ABL T-shirts waren uitstekend. Boven de T
-shirt beginnen we met de isolators of de lagen. Beter twee Noorse hemden aandoen dan een dikke 
Noorse pull. Zoals aangeraden door mijn voorganger was onze TC64 vest (aangepast) een ideale 
wind beschermer, gemakkelijk te luchten door zijn rits en zeer praktisch met zijn vele en grote zak-
ken. Die zouden al snel gevuld worden met kleine mondvoorraad, sneeuwborsteltje, skikrabber en 
wax, kompas, kaart en schrijfgerief, EHBO doosje enz… en mijn wollen kraag! Een Belgisch uitrus-
tingstuk  dat ideaal was om de nek af te sluiten en eventueel om de mond te beschermen. En gemak-
kelijk aan en uit. 
In de W-Coy was niet alle uitrusting van de Noren. Ze hadden  al gekozen om de Noorse bergan met 
lendensteun (bij ons toen ook in gebruik) te vervangen door een Engelse bergan van 60 liter van het 
type Milet. Zeer gelijkend op wat de ParaCdo nu heeft. Ook de slaapzak was een eigen aankoop. De-
ze was warm, had een lange rits bovenaan en een versterkte onderzijde, maar was ook…zwaar. 
Onderrichters waren in renfort voor deze maand basisopleiding uit Doorn meegekomen. De theorie 
van de basisopleiding werd in een verwarmd lokaal van het complex gegeven. Zo kwam ik voor het 
eerst in contact met een UK Arctic Ration in een leslokaal. Het zal mij dagelijks het dubbele aan ca-
lorieën geven van mijn maaltijden thuis. Er waren slechts vier menu’s. Kip met rijst en curry, scha-
penvlees, rundvlees en varkensvlees. Zo’n zeventig van die pakjes zal  ik tijdens mijn verblijf veror-
beren. ’s Morgens de havermout met chocopoeder, tijdens de dag de hoeveelheid snoep, de zoete en 
de gezouten koekjes met een doosje beleg (kaas, sardienen of koude aap) en ’s avonds de soep, de 
hoofdmaaltijd en het blikje dessert. De hoofdmaaltijden waren onder vorm van gedroogde korrels 
verpakt en moesten met water (= gesmolten sneeuw) op temperatuur gebracht worden. Per twee man 
beschikten we over een optimus kacheltje. De andere gebruiker transporteerde een reservoir met 0’75 
liter brandstof. Mijn drank voor de periode zal warme thee worden, zonder poedermelk en met sui-
ker. Ook mijn thermosfles was met warme thee gevuld. 
De mobiliteit van de W-Coy was op basis van de Noorse ski. Een brede houten ski langer dan de per-
soon, de schoen met de tip vast en de hiel naar voor gebonden door een ijzeren veer. De zool van de 
Noorse ski wordt ingesmeerd met was (wax) om zowel het glijden als het stijgen te bevorderen. Deze 
op het eerste zicht tegenstrijdigheid heeft dan ook een uurtje uitleg in klas gevraagd en veel uren 
praktijk vooraleer dit mysterie onder de knie hadden. Eerst de ski en dan de sneeuw voor we over 
‘waxen’ zullen spreken. Een goede Noorse ski is onder de voet lichtjes naar boven gebogen en raakt 
zonder belasting de grond niet. Door alternatief met een voet te duwen (de kick) en de andere voet 
naar voor te glijden (de glide) gaat men in de sneeuw vooruit. Het sneeuwvlokje bestaat uit puntige 
kristallen als het vers is. Ouderdom en zachtere temperaturen breken en vlakken deze kristallen af. 
Conclusie: om te waxen wrijf je de top en het eind van je ski altijd in met een harde was om te glij-
den en onder de voet een zachtere was om zich in de sneeuwkristallen vast te zetten. De veranderen-
de meteo geeft natuurlijk  een waaier van mogelijke combinaties om de ideale ski te hebben. Voor 
jansoldaat en ook voor mij werd het eenvoudig gehouden. Tijdens de weekend pauze werden onze 
ski’s netjes (ttz gelijkmatig) ingewreven met een harde was voor -5 graden. Voor het begin van de 
beweging werd een iets zachtere was onder het voetdeel gesmeerd met de kennis dat wanneer er nog 
geen genoeg grip is en dus terugglijd, je een nog zachtere was op de bestaande laag kunt aanbrengen. 
Samen met de ski’s en zijn bindingen heb je nog een paar skistokken (poles) op maat (tot onder de 
oksels) en die van aluminium waren gemaakt. Zowel de ski als de pole zullen nog van dienst zijn bij 
het maken van onze tent. Elk lid van de W-Coy beschikte over een tentzeil met de vorm maar wel 
wat groter dan deze van onze M56. Dus met twee kon je al een tentje hebben. De meest praktische en 
ruimste tent werd gemaakt met acht zeilen. En wat een toeval dat dit ook de personeelssterkte van 
een sectie was. 

De procedure voorzag dat je liefst tussen de bomen 
je tent bouwde, niet alleen voor de camouflage maar 
ook voor het gemak om het zeil aan iets vast te han-
gen. Lukte dat niet (en was het maar voor een nacht) 
dan kon je ski dienst doen als boom want aan de 
punt van je ski was een ijzeren oogje waar je een 
touw kon aan vast binden. Ook de pole werd dan 
gebruikt om hoogte te geven aan de spantouwen. 
Was de sneeuw niet dieper dan een meter dan moest 
die uitgegraven worden en als muurtje opgestapeld 
worden langs de wind zijde. Op de bevroren grond 

werden takken als isolatie gelegd 
Ski training 
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en daarop onze matjes. Het knopen van de zeilen in de kou was tijdrovend zodat allerhande truckjes 
bedacht werden. De groepen die over een pulk (slee) beschikten waren blij van hun tent daarmee te 
kunnen transporteren. Die oplossing was maar van korte duur want eenmaal we alle zware bewape-
ning en munitie moesten meenemen, was er voor de tent geen plaats meer in de pulk. Bij ons in de 
groep werd de tent in stukken van twee vastgeknoopte zeilen meegenomen. 
Onze eerste dagen en weken werden dus gevuld met skilopen (en vallen), tentje zetten en potje ko-
ken. Eerst bij dag, daarna bij nacht. Eerst dichtbij en daarna wat verder. Eigenlijk sliepen we van de 
derde week al meer buiten dan in onze chalet. De tentroutine bepaald nu eenmaal dat je in een tent 
minder slaapt dan in je bed. In elke tent moest er een wacht worden geïnstalleerd om te zien of de 
kaars nog brandde. Als je tent ondergesneeuwd wordt door wind of sneeuwval bestaat het risico dat 
er geen zuurstof meer is,daarom werd voor het slapengaan in de tent een kaars aangestoken en deze 
werd bewaakt. Als Luitenant stond ik niet op de wachtrol…maar moest ik wel tweemaal in de nacht 
uit mijn sleeping om de tentroutine te controleren in mijn peloton. Gelukkig waren de nachten lang. 
Om vier uur in de namiddag werd het duister en de zon kwam maar op om negen uur ’s morgens. 
De eerste twee maanden werd de werkweek op zaterdagmiddag beëindigd na een skiloop van de Cie 
over een afstand van 12 tot 15Km. Daarna een lekkere douche, 
ieder zette zich in burger en was vrij  
tot zondagavond 24 uur! De kerels trokken alle richtingen  uit, 
je had er die in Zweden of verder in Noorwegen gingen skiën 
en après-skiën, er zijn er zelfs die een ‘op en af’ naar huis in 
Nederland versierden. En op klokslag 24 uur was iedereen pre-
sent! Professioneel! Het kader had niet altijd die grote vrijheid 
want briefen en debriefen maakte ook deel uit van het werk. 
Tegen 24 uur hadden de Pelotons Adjuncten al het nodige afge-
haald om ’s morgens de dag of weektaak te kunnen aanvatten. 
Mijn eerste weekend heb ik Narvik doorgebracht om de stad te 
zien en om vast te stellen dat alles er peper duur was. Een pint 
koste driemaal zoveel als bij ons. Om te beletten dat de Noren 
niet te veel zouden drinken werd ons verteld. Toch heb ik er 
zaken gekocht om mijn uitrusting (na een week ervaring) te 
verbeteren. Een sneeuwborsteltje met handvat en in plastiek (de 
gekregen schoenborstel voldeed niet), een groene nylonzak als 
transportzak voor mijn sleeping, wanten in nylon (de wollen 
handschoenen droogden niet) en een viertal tenders (veel ge-
makkelijker dan te kl.. met twee meter touw). 
         
  Wordt Vervolgd 
         
   J.P Goutsmid 

Op het eerste gezicht gemakke-

lijk maar dit kan pas na veel er-

varing, als er eentje valt dan …. 
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De Golden Spike ging dit 
jaar voor de laatste maal 
door bij 1 Para te Diest. 
Een speciale editie dus, 
en volledig volgens de 
rijke traditie van het 
moederbataljon is de 
wedstrijd perfect georga-
niseerd. Ontvangst, in-
schrijvingen, kleedka-
mers, douches, middag-
maal en prijsuitreiking 
nergens haperde er iets. 
Het mooie parcours was 
aangekondigd als vrij 
zwaar, deze belofte is 
gehouden maar zonder 
overdrijven, het parcours 
was vooral afwisselend 
en er is optimaal gebruik 
gemaakt van het stuk 
groen rond de citadel. 
Een citadel ligt tactisch 
gezien op een hoogte en 
dat hebben we wel gewe-
ten. 14 atleten van onze 
VrKr waren present, de 
beker Creve Coeur staat 
dankzij de plaatsen 3,4 
en 6 van respectievelijk 
Gust Nijs, Richard Van 

Aerden en Jos Van De Water terug 
voor een jaar in ons lokaal. De indivi-
duele winnaar is net als vorig jaar M. 
Verlegh van de regionale Antwerpen. 
F. Schrijnen met bouwjaar 1927 van de 
regionale Luik is de oudste deelnemer, 
proficiat.  
Er waren 341 deelnemers, eerste van 
de nog actieve militairen is Kol Lupcin 
op de 15e plaats, hij werkt nu bij ACOS 
Ops &Trg. De Beker Golden Spike 
gaat naar Trg C Para en dat is al sinds  
jaaaaaaren het geval. 
We weten nog niet waar en wanneer de 
wedstrijd in 2011 doorgaat maar we 
nemen ons nu al voor de beker Creve 
Coeur voor de derde maal op rij naar 
Tielen te ‘lopen’. 
Bedankt aan alle deelnemers en sympa-
thisanten. 
    Pol 

GOLDEN Spike 9 Sep 2010 

Plaats Naam Geb. 
 

Tijd X= 1ste van 
zijn jaar 

3 NYS A  30 19:39 x 

4 VAN AERDEN R  42 19:47 x 

6 VAN DE WATER J  46 20:09 x 

19 GEURTS J  43 22:51  

25 VANDERSTRAETEN V  46  24:05  

26 MAES R  53 24:18  

41 TIERENTYN E  42 25:26  

71  MOERMAN G  42 27:05  

73 VAN NESTE P  47  27:24 x 

87 GILLEBERT H  44  27:54 x 

103 VANDAEL L  37  28:17  

104 VRANKEN F  47  28:30  

199 OOMS L  52  32:24  

203 CLAES J  54  32:41  

278 GIELIS R  56 36:41  

Trots met de beker Creve Coeur terug in de rangen. 
Staand vlnr, Lt Kol Schoenmaekers, Gerard Moerman, Rik Tieren-
teyn, Richard Van Aerden, Rik Gillebert, Pol Ooms, Kol Dr Van 
Neste, Roger Maes, Freddie Vrancken, Jos Van De Water, Julius 
Geurts, Johan Claes  
Zittend, Lode Van Dael  
Ontbreken op de foto: Gust Nijs, Vic Vanderstraeten, en R. Gielis 
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Pol Ooms en Rik Gillebert, twee gepensioneerde anciens van 3 Para, maken in 2009 een pelgrims-
tocht van Turnhout naar Santiago de Compostela, Pol heeft een dagboek bijgehouden. We zijn intus-
sen 16 dagen onderweg en bevinden ons te Reims waar we een rustdag houden.  

17 April, dag 15. Naar Trepail tussen de wijngaarden. 

Na twee dagen rust terug op pad. We volgen de GR langs het kanaal Marne-Aisne, mooie wandeling. 
Zo missen we de voorsteden en industriewijken van Reims, het duurt een uurtje eer we Reims achter 
ons hebben gelaten. Juist voor Sillery verlaten we het kanaal en in het dorp kopen we middagmaal. 

We vinden hier ook Justin terug, zonder 
Theo (lees 6 april, dag 4), volgens Justin 
had hij genoeg van Frans brood, hij heeft 
zijn (mooie) staf in twee gebroken en is met 
zijn hoed, schelpen en rugzak teruggekeerd 
naar Nederland. Er is natuurlijk een verschil 
tussen mooie plannen maken en ze daarna 
uitvoeren. Justin doet nu alleen verder, maar 
hij loopt wat verloren omdat Theo de kaar-
ten en reisgidsen mee heeft naar huis. We 
geven Justin de raad getrouw de GR marke-
ringen te volgen en wensen hem ‘Buon Ca-
mino’ want zonder Theo loopt hij nog snel-
ler. 
We bezoeken ook een Frans militair kerk-
hof van WWI, gesneuvelden van de Slag 
aan de Marne, maar op een militair kerkhof 
is er geen water te vinden (toch niet te Sil-
lery). We gaan verder, kruisen de E17 en 
staan plotseling tussen de wijngaarden van 
de Champagne*. Via Verzenay en Verzy, 

twee bekende Champagnedorpen betreden we het ‘Forét de Montagne de Reims’. In het begin is het 
een mooi bosparkoers maar op een gegeven moment splits de GR zich zonder duidelijke pijlen (we 
noemen voor het gemak wegbewijzering ‘balisage’** zoals bij de para’s) en we maken onvrijwillig 
de verkeerde keuze. Ritten oud commando onderrichter die bij de para’s dikwijls gebaliseerd heeft 
tijdens meerdaagse marsen, o.a. te Corsica, maakt zich boos op de (onbekende) makers van deze bali-
sage. Hij gaat er terecht van uit dat indien men baliseerd het ook goed, duidelijk en zonder interpreta-
tie moet zijn. Anders baliseerd men beter niet, dan zal men er ook niet op vertrouwen. Enfin, we zit-
ten plotseling midden in een groot bos, eigenlijk een woud, volledig verkeerd en enkel in bezit van 
een Michelin wegenkaart en een klein kompasje. Het begint natuurlijk ook wat te regenen, want be-
halve St Jacobus marcheert Mur-
phy*** ook mee. Ik zet me neer, 
bestudeer de kaart, en een beetje 
dankzij mijn ervaring in het oriën-
tatielopen komen we er uit. Het 
moet niet altijd gemakkelijk gaan 
het is per slot van rekening een 
bedevaart. 
Te Trépail is er een mevrouw die 

POL EN RIK NAAR JAAK  deel 5 

Bij het verlaten van Reims, Ritten langs het Marne-
Aisne kanaal, we zullen drie dagen langs dit kanaal 

Mevr Viviane Jacqueminet met Pol 
en Justin voor de poort van haar 
wijnhuis. Een vriendelijke dame 
die misschien al honderden pel-
grims onderdak heeft geboden 

zonder iets in de plaats te vragen. 
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Pelgrims onderdak biedt. Viviane Jacqueminet een praatvaar, heeft samen met haar zoon een wijn-
gaard, voor haar plezier vangt ze Pelgrims op. Ze heeft slaapplaatsen waar in het plukseizoen arbei-
ders logeren en die door Pelgrims kunnen gebruikt worden. We zijn terug onder dak en deze nacht op 
een bed, Justin is er ook. Bij het avondmaal legt Viviane heel het champagneproces op accurate wijze 
uit, we luisteren geboeid naar wat ze te vertellen heeft maar het is teveel om op te schrijven.  
In haar gouden boek heeft een Pelgrim haar de Moeder Theresa van de Camino genoemd, hij heeft 
misschien wat overdreven maar ergens is ze dat wel een beetje. 
Gegevens: Start 07.45, aankomst 16.00. Afstand 25 km, totaal 325 km. AM: Grijs, droog. PM: Grijs, 
fris en regenachtig. Overnachting bij een particulier (APD). Volgweg: Eerst langs het jaagpad van 
een kanaal, dan op en neer door wijngaarden en op het laatst door een bos. 
 

*De Champagne is de meest noordelijke wijnstreek van Frankrijk, en staat bekend om zijn wij-
nen die als enige ter wereld de naam champagne mogen dragen. De Champagne bestaat uit twee re-
gio's. De noordelijke regio ligt rondom de driehoek Reims, Epernay en Chalon en Champagne. De 
zuidelijke regio ligt ten zuiden van Chalôn sur Marne en wordt begrensd door Bar sur Aube en Bar 
sur Seine.  

**Balisage: Para uitdrukking voor  bewegwijzer ing aangebracht met een bepaald doel of voor  
een bepaalde volgweg, men gebruikt op voorhand afgesproken tekens, vb. rood wit lint. Iemand die 
balisage aanbrengt is een baliseur die aan het baliseren is, simpel. 

***Murphy: de wet van Murphy luid als volgt: als er  iets verkeerd kan gaan zal het verkeerd 
gaan. Een individu mag Murphy echter alleen aanhalen wanneer er iets buiten zijn wil fout gaat, in 
principe wordt Murphy er niet ‘bijgesleurt’ om zijn eigen fouten te maskeren, of te vergoelijken. 

18 April, dag 16. Naar Recy langs het Marne kanaal. 

Vandaag komen Charlie en Juul een dag meestappen, ze zijn volgens afspraak stipt op tijd. Het is een 
mooie afwisseling, tijdens het stappen vragen ze ons de kleren van het lijf. Ritten en ik spreken tij-
dens het lopen bijna niet met elkaar, een gewoonte uit het leger waar het meestal verboden was te 
spreken tijdens lange infiltraties*. Maar het is geen onaangename stilte, we hebben er gewoon geen 
behoefte aan veel te spreken tijdens het ‘kappen’.  
We vertrekken langs een ‘departemental’ naar Ambonnay, dan naar Isse waar we het kanaal terug-
vinden, en koffie drinken onder een brug want het is lichtjes aan het regenen. Er komt een wandelaar 
aan, een Belg maar geen Pelgrim, hij is onderweg naar het Centraal Massief. Maar wat een toeval, hij 
is ook een oudgediende van het Regiment 
Para Commando. Staan we daar met vijf 
anciens ergens aan een kanaal in Frank-
rijk koffie te drinken onder een brug, en 
voor de rest is er geen levende ziel te be-
speuren.  
Te Condé sur Marne zien we voor het 
eerst de rivier Marne, maar steken ze nog 
niet over. De Marne en het Marne kanaal 
lopen naast elkaar, wij volgen het jaag-
pad van het kanaal eigenlijk tussen ka-
naal en rivier. We willen fourageren in 
Juvigny, door het praten met Charlie en 
Juul, zijn we het dorp, dat wat van het 
kanaal af ligt voorbij, (dat is waarschijn-
lijk een van de redenen waarom er in het 
leger niet gesproken wordt tijdens het 
kappen). We gaan dan maar door naar 
Recy, maar er is geen winkel** meer, enkele jaren geleden gesloten. De lijst van RP51 is hier aan 
aanpassing toe, Ritten kan zich hier boos over maken, geef je een lijst dan moet hij in orde zijn, an-
ders geef je beter niets. Ergens heeft hij gelijk want nu zitten we in de problemen. Onderweg komen 
we Justin voor de laatste maal tegen, hij is nog vol goede moed en volgt de GR nauwgezet, we weten 
niet of hij tot in Santiago is gestapt, we hebben meermaals naar hem geïnformeerd zonder resultaat. 
Het is slecht weer en onze km’s zitten er op, we vinden na wat rondvragen een schuilplaats voor de 
nacht in het voorportaal van een kerk, eigenlijk een voorgebouw. Als rechterbuur hebben we de straat 
en als linkerbuur het kerkhof, ik weet niet meer wie het grapje gelanceerd heeft dat we stille linkerbu-

Juul, Ritten, Pol en Charly. Vier ex para commando’s te 
Trepail, het is trouwens echt commando weer. 
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ren hebben. Er is natuurlijk wel water, en er is 
ook een bakker in het dorp. 
We maken het ons gezellig, we gaan na wat 

we nog te eten en te drinken hebben, en niet te geloven wat Juul allemaal uit zijn bergham haalt. Va-
cuüm gerechten van het Hof van Cleve, wijn, een borrel. Ook Charlie heeft wat extra’s bij en we zijn 
intussen vergeten dat de winkel gesloten is. Bedankt St Jacobus, maar vooral bedankt Juul en Charlie. 
Het wordt een gezellige avond, want overdag klappen we misschien niet veel, maar ‘s avonds halen 
we dat wel in. 
Gegevens: Start 09.30, aankomst 16.30. Afstand 25 km, totaal 350 km. AM: Grijs, motregen. PM: 
Regen. Overnachting een voorgebouw van een kerk. Volgweg: Jaagpad van een kanaal. 
 
*Infiltratie: term die gebruikt wordt om in vijandelijk ter rein, vb. na een parachutesprong ach-
ter de linies, onopgemerkt te vorderen naar een bepaald doel. 
**Winkels op het platteland in Frankrijk. Een echt probleem voor  een Pelgr im is dat niet elk 
dorp in Frankrijk een bakker of winkel heeft, ze zijn veelal opgeslokt door de grootwarenhuizen in de 
steden. Dit is ook een probleem voor oudere mensen, en daarvan wonen er nogal wat in de kleine 
dorpjes. Dit wordt opgelost door rijdende winkels (waarvan wij niet weten, waar en wanneer ze pas-
seren), of door vrijwilligers die per beurtrol naar de stad rijden. Tweede probleem is dat op zondag-
namiddag alles sluit, maandagochtend er veel winkels sluiten, en dat er in deze periode veel feestda-
gen zijn. Pasen, Tweede Paasdag, Pinksteren, Tweede Pinksterdag,1 Mei, 8 Mei (in Frankrijk nog 
steeds een feestdag) en Hemelvaartsdag. Het is dus plannen en op voorhand aankopen doen, en er 
soms twee dagen mee ‘rondzeulen’. 

19 April, dag 17. Naar Pogny ook langs het Marnekanaal. 

Na een droge nacht, wat de meteo betreft, staan we vroeg op. We gaan, nog steeds in het gezelschap 
van Juul en Charlie, langs de grote weg naar Chalon en Champagne een vrij grote stad. We fourage-
ren in een ‘Leader Price’ de goedkoopste winkel in Frankrijk, meestal terug te vinden in de voorste-
den. De Fransen noemen dit soort voorsteden ‘banlieues’, en ze hebben een kwalijke reputatie, denk 
maar aan het ‘vuurke stook’ met iemand anders zijn auto van enkele jaren geleden. In Chalons is hier 
niet veel van te merken. 
We nemen afscheid van Juul en Charlie (hieronder volgt hun verhaal van deze dag*) en stappen ver-
der, terug langs het Marne kanaal. Veel valt over deze dag niet te zeggen, we stappen langs het ka-
naal, houden een grote middagrust en komen in gesprek met Belgen uit Brugge. Het zijn ook 
‘jacquaires’, zo noemt men in Frankrijk Pelgrims die naar Santiago trekken. De Bruggelingen hebben 
enkele jaren geleden de Camino Frances gelopen, en wachten op hun pensioen om de grote tocht van 
thuis uit te kunnen doen.  
Te Pogny, op deze plaats raken de rivier en het kanaal elkaar bijna, en ertussen is het ideaal om wild 
te kamperen. Het is zondag en we gaan ervan uit dat de Gendarmerie wat anders te doen heeft dan 
wildkamperende Pelgrims op te pakken. Het is intussen schitterend weer, en ik doe mijn was in de 
Marne. Enig minpunt, mijn opblaasbaar matje is ergens lek, het gaatje is zo klein dat ik het niet kan 
vinden. 
Gegevens: Start 07.45, aankomst 15.30. Afstand 25 km, totaal 375km. AM: Mooi. PM: Zeer mooi. 
Overnachting: in onze tent, wild kamperen. Volgweg: Jaagpad van een kanaal. 
 
*Juul en Charlie hebben over deze dag een artikel geschreven voor het TROL maandblad, hier volgt 
het: 
Van onze reporters ter plaatse. 
Trol is een club van straffe gasten (en gastinnen) maar ook van straffe stoten. Pol Ooms – nog maar 
pas met pensioen – is er thans met eentje bezig...  Hij kreeg van zijn Marie-Louise voor drie en een 
halve maand nacht- en weekendvergunning en trok op 3 april de deur achter zich dicht voor een trek-

Koffiepauze onder een brug van het Marne 
kanaal, Pol en Juul (l) kijken naar de camera 
terwijl Rik een praatje maakt met een voor-

bijganger, het blijkt een Belg te zijn uit    
Charleroi ook een ancien van het Regiment 

Para Commando.  
Hij is op weg naar het  Centraal Massief. 
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tocht samen met zijn buurman “Ritte”. Neen, niet naar Scherpenheuvel  (da’s voor watjes) maar di-
rect het grote werk: de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela, een voettocht van ca. 2500 km.  
Bedoeling is gemiddeld ongeveer 25 km per dag af te leggen, in totaal zo’n 100 stapdagen dus. Met 
pak en zak uiteraard, want niet overal zijn er “gites” of “refugios” zodat soms al eens gebivakkeerd 
moet worden. 
Op 18 april 2009 zijn wij een dagje gaan meestappen. Afgesproken om 9 uur aan de kerk van het 
dorpje Trépail  in de champagnestreek, een “dagmars” voorbij Reims. De eerste uren wandelden we 
nog tussen de wijnranken over licht glooiende wegen, daarna langs kanalen in de vallei van de Mar-
ne. Het was een wat miezerige dag, maar het gezelschap en de mooie omgeving maakten alles goed. 
Na een zestal uren stappen langs “de camino” kwamen we in het dorpje Recy, waar Pol en Ritte hun 
pelgrimverhaal aan een dorpeling vertelden. Zonder de “credentials” te laten zien, mochten we in 
een belendend lokaal van de kerk slapen. Geen grote luxe, maar we waren al blij met een dak boven 
ons hoofd. We sliepen op de grond met zicht op de pannen zo’n 10 meter hoger. De ene deur met 
open houten traliewerk gaf uit op straat, de andere deur rechtstreeks op het kerkhof. Rust verze-
kerd?! Water halen en je wassen aan een kraantje op een kerkhof is al iets anders dan het comfort 
van een hotel of een camping, maar we hoorden niemand klagen. Julien zijn “Hof van Cleve au bain 
marie” werd door iedereen gesmaakt. Na een lekker slaapmutsje werden er ’s nachts een paar bo-

men verticaal doorgezaagd. 
De dag nadien zijn we nog een eindje met 
de pelgrims meegewandeld. We namen van 
elkaar afscheid in Châlons-en-Champagne. 
Pol en Ritte hadden nog zo’n 2.150 km 
voor de boeg (in feite nog 100 km meer, 
want de uiteindelijke eindbestemming is 
Finisterre aan de Atlantische oceaan).  
Een dikke 30 km en drie blijnen verder 
kwamen we terug bij onze auto. Genoeg om 
te beseffen dat Pol en zijn maat aan een 
exploot bezig zijn waar zeer veel wilskracht 
voor nodig is. Wij zijn er rotsvast van over-
tuigd dat Pol en Ritte in hun onderneming 
zullen slagen. Waarom dat lees je in de 
eerste zin van dit artikel. 

The journey, not the arrival matters 
Julien & Charly 

20 April, dag18. Naar Vitry le Francois afscheid van het kanaal. 

We slapen wat langer in ons tentje te Pogny, want vandaag maar 20 km te stappen. Dit is de laatste 
dag lopen langs het Marne kanaal, en ergens wordt het tijd dat we nog eens wat andere panorama’s te 
zien krijgen. Lopen langs een kanaal heeft voordelen, geen reliëf, verkeersvrij. Maar het jaagpad van 
het Marne kanaal kon, wat betreft uitzicht, even goed het jaagpad van het Kempisch kanaal zijn. 
Te La Chausse sur Marne kopen we brood, te Soulanges proberen we te bellen maar het is een toestel 

zonder kaart (het is hier dat de ‘Maire’ 
ons tevergeefs tracht te helpen). Dan maar 
verder naar Couvrot, daar nemen we mid-
dagmaal en laten alles drogen. Ik neem 
contact met een pelgrimsopvang te Vitry 
le Francois, krijg een vrouwenstem aan de 
lijn die me een adres geeft. De stem klinkt 
jong, we weten behalve het telefoonnum-
mer niets over dit logement, en zijn een 
beetje nieuwsgierig. 

Voor ons tijdelijk verblijf te Recy, een voorportaal van 
een kerk. Droog en dankzij het gezelschap ook gezellig 

Wild kamperen langs het Marne kanaal, 
Pol voor de tentjes.  

Bemerk de poncho die beide tentjes 
overspant en waaronder we ons            

materiaal droog kunnen opbergen. 
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Juist voor we de stad binnen gaan zien we een technisch staaltje, de Soulx een zijrivier van de Marne, 
stroomt onder het kanaal door. Het kanaal gaat eigenlijk met een brug over deze rivier die hier toch 
zo een 30 m breed is. Ons verblijf blijkt een afdeling te zijn van de Zusters van Barmhartigheid, en 
de mooie jonge stem is van een kloosterzuster die ons vriendelijk ontvangt en ons naar onze kamer 
brengt. 
We hebben wat tijd en maken een wandelingetje door de mooie stad en gaan winkelen in de buiten-
wijken (Leader Price), en maken een goede maaltijd op ons kamertje. Later op de avond komt er nog 
een Pelgrim toe, het is een Nederlander uit Maastricht, Gilbert Soeters de stadsarcheoloog van Maas-
tricht, hij is lid van het Vlaams genootschap en wenst als Limburger niet aangesproken te worden als 
Hollander. Hij is te Reims vertrokken en gaat net als wij via Vezelay naar Santiago. We zullen hem 
later nog tegenkomen. 
Gegevens: Start 08.15, aankomst 15.30. Afstand 20 km, totaal 395km. AM: Zeer mooi. PM: Zeer 
mooi, zeer warm. Overnachting: in een klooster. Volgweg: Jaagpad van een kanaal.  
             Pol Ooms 

Rik op de brug van het Marne kanaal, over de rivier 
Soulx , die ruim twintig meter lager onder het kanaal 

doorstroomt. Een sterk hydro technisch staaltje. 

MAN BIJT HOND 
Misschien volgt u ook de belevenissen van Arnout Hauben. Elke dinsdag en vrijdag kan men hem 
bezig zien tijdens Man Bijt Hond. Gewapend met een camera  en microfoon stapt hij naar Santiago. 
Een schitterende reeks. Het is hem, vooral te doen om de ontmoetingen onderweg, hij bezit de gave 
in enkele minuten een mooi portret van iemand te maken die hij tegenkomt. Hij volgt ook groten-
deels onze volgweg wat het voor Rik en mij extra boeiend maakt.  
Maar, tijdens de eerste week van november heb ik hem op iets betrapt. Op 2 november bevindt hij 
zich te Chalons en Champagne en komt in gesprek met een jonge vrouw die met haar paard de tocht 
heeft gemaakt. Op 5 november spreekt hij met een moslim die deel uitmaakt van een begrafenison-
derneming, gefilmd voor de deur van een kerk. En nu komt het, het is de kerk te Recy waar wij in het 
voorportaal hebben geslapen op dag 16. De aandachtige lezer heeft het al door, Arnoud heeft de twee 
reportages in volgorde omgedraaid, Chalons komt na Recy. Het blijkt dat hij een week of drie stapt 
en dan even terugkeert om de reportages te monteren, zeer normaal zou ik zeggen.  
We blijven met veel interesse de tocht volgen, ik moet hem nu al feliciteren met zijn ‘camino’. 
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DEFINITIEF AFSCHEID VAN PADRE DE LODDER 

Padre Paul De Lodder is geboren op 21 april 1932, hij wordt tot Priester gewijd op 31 mei 1958 te 
Brugge en is daar overleden op 10 september 2010. 

Een kort overzicht van zijn militair leven. Hij vervoegd het 2 Bn Commando in 1958 op de citadel 
van Namen, in 1959 vertrekt hij met het 2 Cdo naar Leopoldstad en gaat later van dat jaar over naar 
het 4 Cdo in Ruanda. In 1962 is hij met 3 Para te Lombardsijde en zal 26 jaar in dit bataljon blijven. 
Daarna wordt Padre De Lodder Opperaalmoezenier van de Krijgsmacht, hij is ook erelid van het 
ANPCV. 

 

De Padre overleden, niet onverwacht maar het is toch een vreemd gevoel.  

Deze man die er vroeger altijd was, is er nu voorgoed niet meer. Een Padre 
als hij is nu moeilijk voor te stellen, hij werkte in 3 Para in de tijd van de 
dienstplichtigen, de miliciens, maar natuurlijk was hij er ook voor het vast 
kader. Ik kan het weten, ik ben beide geweest. 

Wij waren met velen, een bataljon rekruteerde in één klap manschappen 
voor vier Cie’s. Wij waren jong op enkele uitzonderingen na allemaal 18 
jaar, de adolescentie net ontgroeit maar nog niet echt volwassen. Wij wer-
den stevig aangepakt door het kader, wij wisten wel dat het er bij de para’s 
op deze manier aan toe ging, maar van horen zeggen is toch anders dan het 
zelf meemaken. De Padre is de enige man in Lombardsijde met een rode 
muts op het hoofd die vriendelijk is voor ons, alle anderen brullen, drillen, 
schreeuwen en geven voortdurend opmerkingen. Ik spreek over de eerste 
weken, daarna wordt het meer opbouwend en ondersteunend.  

Van bij de eerste dagen is de Padre een vertrouwd beeld. Hij bezoekt ons 
op de kamers, de deur vliegt dan open zonder kloppen, het deurgat wordt 
opgevuld door de grote man die hij was, en hij begroet ons steevast met 
“dag lelijkaards”, wat voor de meeste onder ons ook klopte, iemand die 
hiertegen protesteerde kreeg een kameraadschappelijk tikje tegen zijn bol. 
We bewoonden een kamer met een man of tien en ieder van ons had het 
gevoel zijn aandacht getrokken te hebben. Hij luisterde dan naar onze ver-
halen, informeerde waar we vandaan kwamen en probeerde op een ludieke 
manier ons dialect na te bootsen, zijn Aantwaarps was om te gillen. Of we 
zagen hem in de kantine, waar hij tafeltennis met ons speelde, hij was daar 
een norm in. Om iemand zijn ping pong waarde in te schatten werden ter-
men gebruikt als, ‘hij is goed, hij heeft één set van de Padre gewonnen’, de 
classificatie ‘hij is heel goed, hij heeft ooit van de Padre gewonnen’ was 
slechts voor enkele onder ons weggelegd. Tijdens de sportweek zat de 
Padre steevast bij de laatste vier van het tornooi. Maar in de kantine aan-

vaarde hij nooit een van de aangeboden pinten, waarschijnlijk wilde hij zo de lat gelijk houden voor 
iedereen, het zou trouwens onmogelijk zijn al die pinten te drinken, teveel is teveel. 

Vermits we allen samen aan de opleiding begonnen, legden we allemaal de mutstesten af in dezelfde 
week, verspreid over enkele dagen liep peloton na peloton zijn 16 km speedmars. De Padre loopt dan 
mee met het eerste peloton, als er iemand in moeilijkheden komt moedigt hij hem aan, hij neemt het 
geweer over, dit niet altijd naar de zin van het vast kader, maar hij kan het niet laten, soms loopt hij 
met drie man 100 m achter het peloton, de Lee Enfields op onmogelijk manieren rond zijn groot li-
chaam gegord, de mannen hebben zijn gordel vast en zo sleurt hij ze naar de meet. Dan staat hij daar 
bij aankomst met de wapens en geeft die dan aan de eerste de beste van het vast kader die hij ziet, 
deze sukkelaar mag dan op zoek naar de eigenaar, want de Padre loopt intussen terug naar een ander 
peloton en helpt weer enkele jongens op tijd binnen te raken. Ik weet niet hoeveel parachutisten hij 
op deze manier aan hun muts heeft geholpen, maar moesten ze allemaal naar de mis gaan, de kerken 
zouden wat voller zijn. 

Hij springt met ons mee uit vliegtuigen, hij stapt met ons mee tijdens marsen, hij bezoekt ons aan het 
kampvuur, een pint niet maar een beker zelfgemaakte koffie kunnen we wel altijd aan hem kwijt, hij 
wint op die manier eerst ons respect en daarna ons vertrouwen. We weten dat we bij hem terecht kun-
nen als we problemen hebben, als we onrechtvaardig behandeld worden, als het soms de spuigaten 



22 

uitloopt met ‘extra’ oefeningen. Maar we weten ook 
dat we niet moeten komen zeveren, hij kent zijn pap-
penheimers. We noemen hem Padre, niemand van 
ons kende zijn familienaam, laat staan zijn voor-
naam (ik weet pas enkele jaren dat hij Paul noemde, 
toen ik secretaris werd van de Vriendenkring), hij 
was priester maar voor ons was hij meer een om-
budsman, een vertrouwenspersoon, iemand die ons 
begreep, die met ons meeleefde. 

Na mijn legerdienst word ik eerst beroepssoldaat en 
later onderofficier, de Padre is nu meer herder, hij 
doopt onze kinderen en helpt ons afscheid te nemen 
van onze dochter. Als ik te kort na het overlijden op 
oefening moet stuurt hij me naar huis, jouw plaats is 
nu bij je vrouw zegt hij, niemand die hier iets tegen 
inbrengt. Maar hij kan ook corrigerend werken, on-
dervind ikzelf als ik onbedoeld een blunder maak 
(lees dit verhaal hierna) maar hij kan dit overbren-
gen op een manier die ik nooit meer vergeet, zodat 
ik uit het voorval een levensles trek. 

 

Ergens eind de jaren ’80, ik heb het gevoel dat nie-
mand precies nog weet wanneer, wordt hij de Opperaalmoezenier van de Krijgsmacht. Waarom nie-
mand dit exact weet komt doordat hij nog regelmatig opduikt in het bataljon en zijn verschijning een 
vertrouwd beeld is. Toch is hij een man die nooit op de voorgrond treed, zelfs niet als Opperaalmoe-
zenier, hier moest ik aan denken toen men in het bataljon vroeg of ik geen mooie foto had van de 
Padre. Ik begin te zoeken en vindt veel foto’s terug waar hij opstaat, maar nooit alleen en nooit op de 

voorgrond. Het bidprentje van de Padre heeft een 
mooie tekst, de foto is op latere leeftijd getrokken 
en is niet mooi, ik herinner me hem het liefst met 
enkele geweren rond zijn lijf en met kandidaat 
parachutisten aan zijn gordel hangend, roepend en 
aanmoedigend op de Blauwe Baan te Lom-
bardsijde enkele honderden meter verwijderd van 
hun rode muts. 

 

Als ik RSM wordt komt hij mij met tranen in de 
ogen feliciteren, zo blij is hij voor mij, hij schudt 
me de hand en zegt “proficiat lelijkaard” sommige 
dingen veranderen nooit. 

Padre, het is een eer je gekend te hebben. 

       
  Pol Ooms 

 

De Padre, hier tijdens een misdienst ergens op ter-
rein. Een motorkap van een Minerva  is het altaar. 

De Padre, hier al wat ouder tijdens een rustpauze 
ergens te Corsica 
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Aan deze anekdote moest ik terugdenken toen ik het nieuws van het overlijden van Padre De Lodder 
vernam, hij heeft me ooit eens terecht op de vingers getikt, de feiten zijn verjaard en ook weer niet zo 
ernstig dat er gevaar was voor levenslange trauma’s. Zoals steeds is een en ander wat aangedikt, 
vooral in het eerste deel, al zullen sommige mensen zeggen dat ‘het’ er nog straffer aan toe ging. 

Het is het jaar 1978, ik ben net sergeant benoemd en kom terecht in mijn oude Cie, de 22e. Samen 
met Dany Scheerlinck en John Vanherle leiden we een peloton op. Het is een van de laatste pelotons 
die hun opleiding in het bataljon krijgen, Wartet draait dan nog niet op volle toeren. En voor alle dui-
delijkheid: het is NIET het peloton van Prins Philip, dat was in 1983.  
 
Zoals het de gewoonte is, worden de rekruten de eerste dagen hard aangepakt, verzamelen op 10 tel-
len, kledij wisselen in twee minuten, alles in looppas, pompen, opdrukken en elk uur bij elke verza-
meling een inspectie waarbij het nooit goed is, altijd opmerkingen die dan weer pompen en opdruk-
ken als gevolg hebben. Iedereen herkent dit tafereel. 
Het is niet de gewoonte kandidaat parachutisten met hun voornaam aan te spreken, maar deze man 
heeft het zelf uitgelokt. Tijdens een van de inspecties, John neemt het eerste, ik het tweede en Dany 
het derde gelid, sta ik voor een soldaat zoals van een ‘drill sergeant’ verwacht wordt. Mijn neus 10 
cm van de zijne, mijn ogen priemend in de zijne, en ik dreun een reeks klassieke opmerkingen af ge-
bruik makend van het systeem ‘van onder naar boven’. Rand van de schoenen niet gepoetst, omslag 
linkerpijp langer dan de rechter, vlek op het koper van de gordel, knop bovenzak van het hemdvest 
staat open, twee haartjes van de baard niet meegeschoren, rand van de muts niet horizontaal en kente-
ken niet pal boven het linkeroog. Ik dreun het lijstje af alsof elke overtreding het bestaan van het Bel-
gisch leger in gevaar brengt. Ik zie aan de lichaamstaal van de man voor mij dat het indruk op hem 
maakt en besluit met ijzig langzaam te vragen: “Naam?”, op een toon die nog meer de nadruk legt op 
de ‘fouten’. Ik verwacht net als iedereen het klassieke “Kandidaat parachutist Van P…, sergeant” en 
dat uit volle borst gebruld als antwoord. In plaats daarvan klinkt er met een hoog falsetstemmetje: 
“Erik”. Ik zie Dany wegduiken in de veiligheid van de achterzijde van het peloton, zijn buik vasthou-
dend en een hand voor de mond om niemand zijn lachkramp te laten horen. Ik sta perplex, het enige 
wat ik kan doen is zo snel mogelijk weggaan en achter de hoek van de blok weg te duiken om daar in 
een lachbui uit te barsten, ik krijg er snel het gezelschap van John en Dany en daar, buiten het zicht 
van het peloton, herstellen we onze waardigheid. Maar de man in kwestie wordt van dan af aange-
sproken met Erik, maar alsof het een bijnaam is en geen voornaam. 
 
En nu de feiten. Ik begeleid het peloton op de hindernisbaan, bedoeling is elke hindernis in techniek 
meerdere malen uit te voeren maar niet tegen tijd. Het gaat goed maar enkele mannen hebben het 
moeilijk op de Finse tafel en met de leeuwenkuil, de klassieke struikelblokken. Ook Erik, hij doet 
zijn best en kan soms wel en soms niet uit de kuil. Hij wordt wat moe en dan gaat het echt niet meer, 
ik moedig hem aan, zijn kameraden moedigen hem aan maar het gaat niet, hij wordt boos en reageert 
zich af op de wand van de kuil. De enige die dat voelt is hijzelf natuurlijk. Als reactie hier op, laat ik 
hem in de kuil zitten, verzamel het peloton en keer terug naar het kwartier, en neem mezelf voor bin-
nen een half uurtje eens te gaan kijken moest hij nog niet terug zijn. Maar ik ben die dag alleen met 
het peloton, allerlei dingen vragen mijn aandacht en al vlug zijn er een paar uur verstreken tot de Kpl 
met weekdienst mij komt vinden en zegt: “Sergeant, U moet bij de Padre komen”.  
Mijn hart begint te kloppen, het schiet door mijn hoofd dat er thuis iets gebeurd is, maar dan zou de 
Padre zelf wel gekomen zijn. Ik klop op de open deur, de Padre zit achter zijn bureel, zegt niets maar 
maakt een wijzende beweging met zijn hoofd richting stoel. Ik ga zitten, stilte, hij draait weg en 
steekt een van zijn sigaartjes op. Nog steeds stilte en naar mijn gevoel één uur later, hij kijkt nog 
steeds weg, zegt hij: “Deze middag na het eten ga ik een wandelingetje maken”, stilte en een trekje 
aan zijn sigaar, ik weet nog steeds niet wat ik daar zit te doen. “Ik wandel richting hindernispiste”, 
stilte, trekje en ik begrijp er steeds minder van. “Ik kom in de omgeving van de leeuwenkuil en hoor 
een vreemd geluid uit de put komen”, stilte, trekje en dan kijkt hij me pas aan. Ik begin te zweten, 
den Erik schiet het door mijn hoofd, den Erik zat nog in die kuil en ik wil mijn mond openen om ik 
weet niet wat te zeggen, maar hij gebaard me te zwijgen. Hij trekt nog eens aan zijn sigaartje, “ik 
nader de kuil en hoor iemand wenen” zegt hij, “ik vraag wat hij daar in de kuil zit te doen, en hij ant-
woord mij dat hij moest blijven zitten tot Sgt Ooms hem komt halen”.  
Dan kijkt de Padre me ernstig aan en zegt: “je moet duidelijke richtlijnen geven, dan was hij na enke-

ERIK IN DE LEEUWENKUIL 
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DIVERSEN 

le minuten terug, en je moet bij elke verzameling je mensen tellen al is dat twintig keer op een dag”. 
Hij gebaard naar de deur, ik heb nog steeds mijn mond niet open gedaan en vraag “is hij zelf uit de 
put geraakt Padre?”. Hij trekt nog eens aan zijn intussen zeer kort sigaartje en zegt “als je erbij was 
gebleven had je het geweten”. 
 
Erik, is nooit para geworden, de leeuwenkuil had hij na een tijd onder de knie maar de portiek heeft 
hij nooit kunnen leren. Hij was wel een fijne vent, hij heeft zijn legerdienst in Tielen afgewerkt in de 
keuken, ik zag hem bijna dagelijks, hij heeft me nooit iets kwalijk genomen.  
Behalve Erik, de Padre en ikzelf heeft nooit iemand geweten van dit voorval, tot nu natuurlijk. 
           Pol Ooms 

Algemene Vergadering 
Volgens de statuten van het ANPCV moet elke regionale jaarlijkse verkiezingen organiseren voor het 
samenstellen van een Regionaal Bestuur. Daarom organiseert de Vriendenkring 3 Para op 16 Jan 
2011 een Algemene Vergadering waarop alle leden zijn uitgenodigd en waarop een nieuw Bestuur 
zal gekozen of herkozen worden.  
Kandidaturen voor een Bestuursfunctie dienen overgemaakt aan onze secretaris Robert De Trogh 
(adresgegevens Blz 2) voor 03 Jan 2011. De namen van de kandidaat bestuursleden zullen worden 
uitgehangen aan het bord info in ons lokaal. 
Plaats: Kantine Parachutisten van 3 Para, ingang lang hoofdpoort, parking op paradeplein. 
Programma en timing:  1000 Hr: Bijeenkomst 
    1015 Hr:  Openen van de Vergadering  
                         Einde vergadering: Nieuwjaarstoespraak gevolgd door drink 
    1400 Hr:  Einde bijeenkomst   
 
Lidgeld 
Een nieuw jaar beginnen wil ook zeggen lidgeld hernieuwen. We stellen vast dat de klassieke over-
schrijvingsformulieren nog weinig worden gebruikt, daarom voegen we er geen aan toe, dat spaart 
bomen. Wij vragen beleefd het lidgeld te hernieuwen voor einde maart. Toch even opsommen wat de 
mogelijkheden zijn:  
1. U bent Para Commando:  

a. U betaalt € 17 en U is dan tegelijkertijd lid bij het ANPCV. U ontvangt driemaal per jaar het 
tijdschrift ‘Para Commando’ van het ANPCV en ons tijdschrift ‘In Illo Tempore’ 

b. U bent reeds lid van het ANPCV bij een andere Regionale, dan betaalt U € 8,5 en ontvangt ons 
tijdschrift ‘In Illo Tempore’. 

2. U hebt niet gediend als Para Commando maar wenst uit sympathie lid te worden dan bent U van 
harte welkom. Het ANPCV heeft echter duidelijke richtlijnen voor sympathisanten en wij zijn 
verplicht ons naar deze richtlijnen te schikken. Wij vertrouwen er op dat ieder eerlijk zijn positie 
bepaald en de juiste keuze maakt tussen deze twee mogelijkheden:  

a. U wenst ook lid te zijn van de Nationale Vriendenkring ANPCV, dan betaalt U € 30. U ont-
vangt driemaal per jaar het tijdschrift ‘Para Commando’ van het ANPCV en ons tijdschrift 
‘In Illo Tempore’ 

b. U wenst enkel lid te zijn bij ons dan betaalt U € 8,5 en ontvangt ons tijdschrift ‘In Illo Tempo-
re’. 

Ons rekeningnummer is nog steeds de:  
Fortis Bankrekening: 001-3182607-16 
IBAN: BE72 0013 1826 0716 
 
Openen lokaal 
Ook in 2011 wordt ons lokaal om de twee weken geopend op zondagochtend tussen 10h00 en 13h00. 
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Op volgende data: 2 Januari, 16 januari (zie ‘algemene vergadering hierboven), 30 januari. Op 6 en 
20 februari. Op 6 en 20 maart, en op 3 en 17 april. 
 

ANPCV Medailles 
 
Orde van de A.N.P.C.V. verdienste 
Deze orde wordt ingesteld om de verdienste te erkennen van nationale en regionale beheerders en 
leden. Zij is onder verdeeld in: 

· Bronzen medaille in de orde van het A.N.P.C.V. verdienste. 
· Zilveren medaille in de orde van het A.N.P.C.V. verdienste. 
· Gouden medaille in de orde van het A.N.P.C.V. verdienste. 

Zij kunnen verleend worden met palm. 
 
Toekenningvoorwaarden 
Bronzen medaille: 
Houder zijn van het A brevet paracommando. Met eer gediend hebben in een eenheid van de para en 
commando formaties. Gedurende tien jaar actief lid geweest zijn van het A.N.P.C.V. Van onberispe-
lijk gedrag zijn. Leden die vijftien dienstjaren tellen en de andere voorwaarden vervullen, bekomen 
een palm op het lint van de medaille. 
 
Zilveren Medaille: 
Zelfde voorwaarden als de bronzen medaille uitgezonderd dat het aantal actieve dienstjaren op twin-
tig bepaald wordt. Als nationaal of regionaal beheerder in een der functies bepaald in 4.2, vijf manda-
ten van een jaar waargenomen hebben. Leden die vijfentwintig dienstjaren tellen en de andere voor-
waarden vervullen, bekomen een palm op het lint van de medaille  
 
Gouden medaille: 
Als nationaal of regionaal beheerder, tien eenjarige mandaten in een der functies vermeld in 4.2 
waargenomen hebben. Kan verleend worden aan leden die een exploot of een heldendaad volbracht 
hebben. 
 
Indienen der voorstellen tot toekenning van een medaille. 
Leden doen hun aanvraag via Pol Ooms (gegevens zie Blz 2) voor 16 januari (dag van Algemene 
Vergadering). Een getuigschrift van ‘Goed gedrag en zeden is noodzakelijk’. Voor aanvraag van een 
medaille voor verdienste, wordt het formulier “ voorstel tot toekenning” ingevuld samen met het ge-
tuigschrift van ”goed gedrag en zeden” gezonden naar het secretariaat van ANPCV voor 1 februari. 
Prijs van een medaille is 12 euro. 
 
 
 
 
 

Brandweerkar  
 
Een brandweerman staat buiten bij de brandweerkazerne te sleutelen aan de motor van een pomp. 
Opeens hoort hij achter zich een lief stemmetje dat zegt: "Dag meneer de brandweer".  
Hij draait zich om en ziet een klein meisje van een jaar of zes, dat in een bolderwagen zit. De bolder-
wagen is omgebouwd tot een brandweerwagen, compleet met ladder en brandslangen. De wagen 
wordt getrokken door een hond en een kat. 
Complimentjes makend over wat hij ziet loopt hij rondom de bolderbrandweerwagen. De hond is met 
een riem aan zijn halsband voor de kar gespannen. De kat, het blijkt een kater, zit vast aan de kar via 
een touwtje om zijn testikels. 
Een beetje verbaasd zegt de brandweerman tegen het lieve wicht: "Ik wil me er niet mee bemoeien, 
maar volgens mij trekt die kater de kar beter als je hem ook aan een halsband vastmaakt".  
"Dat weet ik," zegt het meisje, "maar dan heb ik geen sirene!" 
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Even voorstellen, Johan (Modest) Van Achte 
Johan (Modest)  Van Achte is geboren op 22 september 1945 te  Assenede (Oost-Vlaanderen). Hij 
vervoegd 3 Para met de lichting 1964, maar gaat op eigen vraag naar de Schoolcompagnie als 
KROO. Hij wordt Sgt in maart 1965 en doet met de Schoolcompagnie zijn brevet Para en vervoegd 

Voorwoord aan het artikel: De para’s in het land van ‘Duizend en één nacht’ 
 
3 Para maakt momenteel deel uit van NRF (NATO RESPONCE 
FORCE) een snelle reactie eenheid die bestaat uit eenheden van 
de verschillende NAVO landen. In de tijd van de koude oorlog 
bestond er ook een dergelijke eenheid de AMF (ACE ‘Allied 
Command Europe’ MOBILE FORCES). De eenheid is van bri-
gade sterkte met als ruggengraat drie infanteriebataljons, meestal 
parachutisten. België levert steeds een bataljon van het Regiment, 
het is dan het bataljon waarvan de manschappen aan hun laatste 
vijf maanden dienst toe zijn, ik spreek nu over de jaren 60 en 70.  
AMF is een zeer mobiele eenheid die kan ingezet worden op de 
flanken van de NAVO, vb: Turkije, Griekenland, Noorwegen. Of 
op strategisch gevoelige plaatsen als de Sont te Denemarken 
(toegang tot de Baltische Zee) of de Bosporus te Turkije (toegang 
tot de Zwarte Zee). Met regelmaat zijn er grootschalige oefenin-
gen die plaats vinden in deze theaters.  
Zo een oefening heeft een vast stramien, eerst een ‘Deployment’ 
per vliegtuig, schip, trein of langs de baan. Men komt dan terecht 
in een reusachtig internationaal bivak en dan volgt een cross training. Dit is een uitwisseling van 
manschappen tussen de eenheden om elkaars bewapening en technieken te leren kennen, meestal be-
sloten met een wedstrijd. Hier wonnen wij meestal de speedmars en verloren daarna het schieten.  
Intussen is een één Cie per Bn, de Key Coy (sleutelcompagnie), die reeds op het terrein is en 
‘Showing the Flag’ uitvoert. Men moet de impact hiervan niet onderschatten. De aanwezigheid van 
Belgische, Duitse, Britse en Amerikaanse troepen in Oost Turkije op enkele km van de Russische 
grens (nu Armenië) was in die jaren niet vanzelfsprekend het symboliseerde de wil van de NAVO om 
bondgenoten ter hulp te komen en niet alleen in Centraal Europa, waar toen het zwaartepunt van de 
NAVO inzet lag.  
Daarna volgde een FTX van een kleine week, scenario kan zo verlopen: De vijand overschrijdt de 
grens, AMF in samenwerking met lokale strijdkrachten brengen hem tot staan en dan volgt een te-
genaanval met gebruik van helikopters. 
Na de FTX, wordt er verbroederd met de bondgenoten en begint de ‘Redeployment’ richting vader-
land. 
Een bijkomend aspect van de AMF zijn de uitwisselingen, ook buiten de AMF oefeningen trainen de 
deelnemende eenheden met elkaar. In de loop van de jaren komen wij op deze manier in bijna alle 
NAVO landen, aan deze uitwisselingen waar dikwijls het para brevet van dat land wordt behaald 
draag ik de beste herinneringen. Maar ze zijn ook leerrijk, een kleine anekdote als voorbeeld, toen 
begin jaren ‘70 het Belgisch leger de Blindicide vervangt door de LAW, en in de Infanterieschool te 
Arlon dit wapen wordt aangeleerd moest de onderrichter vaststellen dat zijn para commandoleer-
lingen reeds enkele jaren daarvoor met dit wapen hadden geschoten bij de Amerikanen, sterker ze 
hadden de afgeschoten LAW mee gekregen en hun kinderen speelden er thuis ‘oorlogje mee’. 
Hier volgt een artikel over een van de eerste AMF oefeningen waaraan 3 Para heeft deelgenomen, het 
is geschreven door een reserve onderofficier, men moet het lezen in zijn tijdsgeest. Voor de schrijver 
zelf had deze oefening een droevige afloop. 
Bedankt Johan Van Achte, 
           Pol Ooms 

De para’s in het land van ‘Duizend en één nacht 
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even later de 17 Cie van Kapt Wils waar hij sectie commandant wordt in Pl C. 
en Commando. Met zijn peloton gaat hij naar het commando kamp in juni.  
We laten hemzelf aan het woord om zijn ‘leven na de paras’ te omschrij-
ven:Na mijn15 maanden  legerdienst ben ik onmiddellijk gaan werken op het 
staalbedrijf N.V.Sidmar (nu Arcelor-Mittal) als laborant en heb mij opgewerkt 
tot ploegmeestergast in het laboratorium. Na 20 jaar vol-continu arbeid heb ik 
4 jaar in het 2-ploegenstelsel gewerkt en ben dan syndikaal afgevaardigde 
geworden bij de LBC op Sidmar tot op het einde van mijn 37-jarige loopbaan 
in 2003. Van de 6000 werknemers die daar toen werkten was er maar 1 die de 
voornaam “Modest”  had. Gedurende 9 jaar was ik verbonden als arbeids-
rechter in sociale zaken aan de Arbeidsrechtbank van Gent.  Als hobby heb ik 
muziek gestudeerd aan de Stedelijke Muziekacademie te Eeklo en behaalde na 

7 jaar studies mijn diploma “Laureaat saxofoon-tenor”. Ik speelde bij de Koninklijke Harmonie Sint-
Cecilia van Bassevelde en was daar meer dan 25 jaar actief.  Als gastmuzikant speelde ik in diverse 
muziekmaatschappijen in de omtrek.  Ook was ik verbonden aan het saxofoonkwartet “Aurora” als 
bariton-saxofonist. We speelden Jazz, blues en klassieke muziek.  Ik ben gehuwd in 1968 en heb 2 
flinke zonen nl. Rik en Tom. Binnenkort vieren wij ons 42-jarig huwelijksjubileum. 
 
In oktober 1965 werd aan het 3de Bataljon Para-Commando’s te Lombardsijde opdracht gegeven deel 
te nemen aan de grootste Nato-oefening van deze tijd nl. “Eastern Express”. 
Op de derde november grootscheepse verhuizing uit Melsbroek met een DC-6 toestel (Belgisch Le-

ger), bestemming Turkije. Wat een luxe, ver-
geleken met de oude getrouwe “Flying Box-
car”! Om 13u15 stipt stond het toestel op de 
startbaan en nog geen twee minuten later vlo-
gen wij het onbekende tegemoet. Wij geno-
ten van een prachtig zicht op de Ardennen, 
de Alpen met hun sneeuwwitte spitsen en de 
rotskam Italië. Om 18u35 eerste tussenlan-
ding in Brindisi (Z-Italië), even de tijd om de 
benen te strekken en dan de langste en verve-
lendste vlucht naar Turkije. Vijf lange uren 
schommelen tussen droom en slaap. Rond 
1u30 waren wij ter bestemming. 
Hoe koud: brr! “-veertien graden!” zei men. 
Daar stonden wij in lichte kledij op het vlieg-
veld Diyarbakir! Het condenswater van de 
motoren was één en al ijs. Vrachtwagens van 

het Turkse leger voerden de verkleumde dapperen naar het nabije tentenkamp. Wij werden met 5 
man in een indianentent gestoken en vooraleer wij konden liggen was het 3 uur. Koude en warmte 
werkten hand in hand om ons toch maar van slaap te beroven. Gewekt door het felle licht ontkwamen 
we niet aan de eerste indruk van de omgeving: de stad Diyarbakir scherp afgetekend tegen de blauwe 
lucht, op de voorgrond een prachtig minaret. En dan de bruine grond, gescheurd door grote droogte. 
Achter ons bergen, tegen de hellingen het tentenkamp van Amerikanen, Engelsen, Italianen, Duitsers 
en Turken. 
In minder dan geen tijd brachten de Amerikanen met hun reusachtige C-130- toestellen tanks, voer-
tuigen en manschappen aan. 
De 15de Wing van de Belgische luchtmacht mogen 
wij zeker niet vergeten want zij vervulde in 6 da-
gen 53 opdrachten en bracht meer dan 600 para’s 
naar Turkije. 
De eerste dag op vreemde bodem moesten wij ons 
installeren in een sas-tent, naar voorschriften ge-
lijnd op bepaalde afstanden. Om een stuk rotsblok 
of put mocht men zelfs zijn tent niet verschuiven. 
Wij kregen wel een houweel om de betonharde 
grond te effenen. Met de grond scheurde ook de 
maag. ’s Middags kregen wij ons rantsoen en ont-
smet water in blikjes. Koffie of soep, het smaakte 

De DC 6, in gebruik als passagiersvliegtuig. Voorloper 
van de Boeing 727 en de latere Airbus A310. In dienst 

tot halfweg de jaren ‘70. 

Diyarbakir ligt in Oost Turjie (Anatoliê) aan de 
rivier de Tigris, ten noorden van Syrië 
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al naar farmaceutische produkten. Wij maakten het eten klaar tussen de stenen. Nu en dan stak een 
slang de kop op. Mijn collega (sgt. Merlevede) heeft zelfs een schorpioen kunnen vangen en op sterk 
water gezet. 
De alomgekende soldatenkoek verving het brood. Als men honger heeft smaakt alles. Het menu: wa-
ter met soep, soldatenkoeken, cornedbeaf, peas and beans, en als dessert soldatenkoeken met prui-
menpasta en thee. ’s Middags om 16u30 (Belgische tijd 15u30) werd het reeds donker en we hunker-
den naar slaap maar wij hadden de koude over het hoofd gezien. Twee truien en een trainingsvest 
volstonden niet om ons te verwarmen. Voor de morgengroet deed het nieuws de ronde: sergeant ge-
beten door schorpioen. Dat verscherpte onze waakzaamheid! 
Om 8 uur was het verzameling geblazen voor de ganse compagnie. De stoere para’s trainden zich 
rond het kamp al roepend en tierend. Kwestie van prestige! Om 9u hadden we onze eerste uitstap 
naar Diyarbakir. De stad bevindt zich in het zuidoosten van Turkije en telt 80.000 inwoners. Twee 
maanden reeds was de zone rond de stad, ja zelfs de ganse stad totaal gesloten voor toeristen. Men 
gaf als reden op: niet bezienswaardig! Wij wisten beter: Koerdenopstanden, de aanwezigheid van de 
Amerikaanse U-2 en raketbasissen. Men had ons gewaarschuwd voor specialisten-zakkenrollers, en 
attent gemaakt op het verbod gesluierde vrouwen te fotograferen. “Moderne gebouwen” en het stand-
beeld van Ata-Turk (grondlegger van het moderne Turkije) noemde men fotogeniek. 
Toen we de stad naderden rook het erger dan een vuilnisbelt. Tussen huisjes, gebouwd uit ruwe steen 
en bruine leemgrond, stoeiden kleine kinderen in veelkleurige kledij. Nu en dan zagen wij een vrouw 
haastig de sluier voor het aangezicht trekken, nog voor we de kans kregen om maar even te lonken. 
De mannen, in broeken met heel wijde pijpen, droegen een pet uit de jaren 14-18. In de stad kon men 

op de koppen lopen. 
Eerst bezochten wij een bank waar men gretig 
ons geld aanvaardde. Dieper de stad in werden 
wij tegengehouden door kinderen die bedelend 
de handen uitstaken. Ze werden door ouderen 
afgeranseld, want het volk was verwittigd door 
de Turkse legeroverheid dat er niet mocht gebe-
deld worden. 
De mensen stonden ons van kop tot teen aan te 
staren. Nooit Westerse kledij gezien? De kin-
deren rukten ons bijna de kentekens van het 
uniform. 
Wij bezochten steegjes van nauwelijks ander-
halve meter breedte, en dat in een verpestende 
stank. Rond het middaguur zag ik een kleine 
jongen ongekuiste ingewanden met “smaak” 
binnenspelen. Het vlees bij de slager hing zo 
maar buiten in de zon bij een temperatuur van 
35 à 40°C. Het werd vaak betast, weinig ge-
kocht. Vliegen en walgelijke geuren waren ge-
meengoed. (Ondertussen zoeken geleerden in 
laboratoria van de hoofdstad naar de oorzaken 
van de besmetting!!!). Naast de winkel was de 
slagerij, een donker kamertje dat uitgaf op de 
straat. De slager stond met de voeten in water en 
bloed, tussen koppen en ingewanden. Dat be-
nam mij alle eetlust. 
Bij een bezoek aan de plaatselijke kazerne was 
onze luitenant getuige van een lijfkastijding: op 
de binnenplaats werd een soldaat afgeknuppeld. 
Ook een paar bezienswaardigheden dienen ver-
meld. In 349 na Christus liet Keizer Konstantijn 
een vijf kilometer lange verdedigingsmuur bou-
wen rond de stad. Dit bouwwerk, met zijn 72 
torens, is het grootste en oudste in Azië na de 
Chinese muur. Op bepaalde plaatsen zijn hon-
derden scherven van Romeins aardewerk als 
bouwmaterie gebruikt. 
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In de nauwe straten ontmoette men overal Belgische “rode mutsen” beladen met tapijten, Turkse pan-
toffels (babouches), koper- zelfs goud- en zilverwerk, allemaal handwerk en spotgoedkoop. Sommige 
para’s reden in Turkse primitieve taxi’s door de stad voor 1 lirus (5 fr.): een paard voor een kar met 
slingerende wielen. Opvallend was dat vrouwen het zware werk verrichtten. 
Op het middaguur blies de muezzin op een hoorn van op de moskee en vele mensen in de straten 
wierpen zich op de grond, het gezicht naar Mekka. Daarna ging iedereen terug aan het werk. De man-
nen poetsten de schoenen, de kinderen maakten meesterwerken van rokken, tapijten enz… en de 
vrouwen kwamen terug van de markt met tapijten en matten op hun gekromde ruggen. 
’s Middags gingen de meeste mannen bidden in de tempel. Als vreemdeling was die plaats voor ons 
taboe. Zij stelden hun schoenen aan de ingang, wasten de voeten en begonnen te roepen: “Allah…” 
Terug in het kamp zaten we verstomd de chaos van zonderlingheden en ellende te bedenken. 
In de namiddag hebben wij een voetbalmatch gespeeld tegen de Duitsers op een betonveld: de uitslag 
1 – 1. ’s Anderendaags speelden wij tegen de Engelsen en wonnen met 2 – 1. Daartussen hielden wij 
onze eerste nachtoefeningen. Wij waren (peloton C) de proefkonijnen. Kaartlezen met 12 man: 4 on-

derofficieren – korporaal en soldaten. Elke 
onderofficier kreeg een PRC-10-radiotoestel, 
dat rechtstreeks in verbinding stond met de 
compagnie-commandant, die in jeep pa-
trouilleerde. De korporaals en soldaten kre-
gen een PRC-6-toestel. Onderweg verloor 
Sgt. Merlevede zijn radio door de vele 
schokken. Terug op zoek ! Omdat de hoorn 
defect was volgde later straf: uitgangsver-
bod. Men had ons voordien al verwittigd 
zover mogelijk van de kleine dorpjes te ma-
noeuvreren en weinig lawaai te maken, daar 
de mensen zeer schuw zijn en bij het minste 
verdachte gerucht durven schieten. Familie-
veten worden hier nog uitgevochten met de 
wapens ! 
Ik kan u verzekeren dat kaartlezen in een 
woestijnstreek niet meevalt. Hoeveel kilome-
ter zijn we nu afgeweken? De tocht ging 
over zandheuvels, velden en steenhopen, 
onder de blote hemel bij een temperatuur van 

-10°C. Honden jankten: we naderden een dorpje. Om de 10 minuten dienden contacten te worden 
genomen met de verschillende groepen. Zo vernamen we dat onze chef in moeilijkheden verkeerde. 
Hij was met een groepje gestraften op patrouille naar de ruïnes van “de goede Sjeik”, waar de man-
nen hun namen moesten gaan uitwissen. Op de terugweg waren zij te dicht bij een dorp genaderd. De 
ene hond blafte de andere wakker. Achter die honden – net Sint-Bernards- kwam een Turk aanren-
nen. De chef riep: Belgica, Belgica, maar de Turk antwoordde met 15 geweerschoten. Onze para’s 
met ongeladen geweer en bajonet zochten dekking. Niemand gekwetst ! Zij kwamen er met de schrik 
vanaf. Nadien kregen we oefenmunitie mee op patrouille ! 
Op  het verbroederingsfeest met Amerikanen en Duitsers werd druk geruild en gedronken. Het Bel-
gisch bier had veel succes bij de Amerikanen en wij aanvaardden gretig hun Havanahsigaren en van 
de Duitsers hun Schnaps. Op het appel van 22u speelde één van onze mannen op de trompet het alom 
gekende “Il Silencio”… in de barre koude.  
De volgende dag eerste grote uitstap, die voor mij de laatste zou zijn. Wij gingen naar de tapijtenstad 
Urfa. Onderweg staken we bussen voorbij met volk op het dak en volk vastgeklampt aan de ladders 
van de bus. Urfa overtreft Diyarbakir in pracht en in ellende. Er zwommen duizenden heilige karpers 
in de vijvers en op de arduinen rand lag een man te sterven van de honger. Toen ik een vrouw foto-
grafeerde met een kleine jongen op de arm, was men er als de kippen bij om naar de grote toren te 
wijzen, ook die heb ik dan maar gefotografeerd. Onze verbazing schommelde tussen sublieme hoog-
ten en gemene diepten: de publieke w.c., alles behalve zindelijk, en de Oosterse muziek met haar 
exotische charme; tapijten voor een spotprijs en goedkoop koperwerk; tulbanden bij de vleet en fel 
gekleurde napjes en dan weer de wraakroepende armoede even buiten de stad, waar mensen in uitge-
houwen rotsholten woonden. Twee meisjes van 16 jaar binnenshuis lachten ons vriendelijk toe, doch 
de vader begon ze af te ranselen, alsof het een misdaad gold. Op straat enkel oude vrouwen en zeer 
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jonge meisjes. Ik fotografeerde een kameeldrijver met zijn kudde. De man was zo fier dat hij wel een 
paar cm groeide. 
Toen kwam de beruchte terugreis. Wij hadden al gemerkt dat de chauffeur niet al te best stuurde. Als 
hij overschakelde van derde naar vierde, ging dat gepaard met een hels gekraak. Verder reed hij meer 
dan 80 km p.u. op de kronkelende woestijnwegen. Hoe meer onze luitenant aandrong op vertraging, 

hoe meer gas hij gaf. Het regende nu. Onze 
chauffeur ging voor de zoveelste keer een duel 
aan met een voorrijdende bus. Wij bereikten het 
eerst de top, maar slingerden van het woeste 
geweld heen en weer bij de afdaling. Aan de 
voet van de berg lag een smal bruggetje. Ons 
gevaarte waggelde vier keer links en rechts 
en… botste met de rechterflank tegen de rand 
van de brug. Ik zat gans vooraan en had ’n 
voorgevoel van het onvermijdelijke… De bus 
reed op 2 wielen, kantelde traag en dook op het 
einde van de brug naar het ravijn toe. Opeens 
een schok… De bus hing met de achterste wie-
len aan de reling. De chauffeur , de begeleider 
en ik werden buitengeslingerd. Ik vloog door de 
voorste ruit, maakte een salto, plofte 6 m dieper 
tussen de rotsen, naast de bedding. Boven mij 
hing de bus! Ik strompelde de berm op en hielp 
de geklemde bevrijden. Er was absoluut geen 
paniek, maar wel de wrede aanblik van vele 
hoofden door de ruiten. 
Gelukkig toeval, er volgde een bus met Duitse 
ziekendienders. Zij waren er als de kippen bij 
om de eerste zorgen toe te dienen. Er waren 4 
ernstig en 24 licht gekwetsten. Het was 15u30, 
het begon te donkeren en ’t regende. Ik voelde 

veel pijn aan de rechter enkel en kon moeilijk gaan. 
Het werd een reuze opstropping van mensen en wagens. Een autobestuurder die met zijn tankwagen 
de bus in het ravijn wilde duwen raakte zo opgewonden dat 2 Turkse soldaten hem uit de cabine trok-
ken en met geladen geweer tot kalmte brachten. 
Zo gebeurde het ongeluk 
Onze luitenant gaf mij bevel zo vlug mogelijk met een particulier voertuig in het dichtbijgelegen 
dorp op ongeveer 100 km telefoonverbinding met het kamp tot stand te brengen. Na een goed uur 
rijden zette een Turk mij af aan het politiekantoor van Siverek. De agenten stonden als verstomd. 
Hadden zij nog nooit een westers sergeant gezien? Van die Turkse commissaris, die niets begreep, 
sleepte ik mij met een agent naar een luitenant die 
Engels en Duits sprak. Die bracht mij naar een tele-
fooncentrale. Het duurde een vol half uur vooraleer 
ik aansluiting kreeg. Dan het wachtwoord, het  ver-
haal van het ongeluk met de Belgische para’s, de 
dringende roep om een ziekenwagen en om vracht-
wagens. Toppunt: men geloofde mij niet. Toen 
kreeg ik een Turk, dan een Duitser, en eindelijk 
majoor Seghers aan de lijn. Na 1u10 minuten tele-
foneren had ik eindelijk gehoor gevonden. Men 
zou onmiddellijk wagens en whisky sturen. 
De karavaan kwam aan 4 uur na het ongeluk. Op 
de terugweg met de ergst gewonden slipte ook de 
ambulance bij een inhaalmanoeuvre, kwam in een 
sloot terecht, maar kon nadien toch verder.  
Dit gebeurde op 7 november 1965 een zondag nog 

Urfa, het vroegere Edessa gesticht door Alexander 
de Grote. Hiet een foto van de Halil Rahmanmoskee 

met zijn karpers 

Foto van de bus hangend boven de diepte, dit had veel erger 
kunnen aflopen, al heeft het Johan zijn levensloop bepaald. 
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Krantenknipsel uit 
die tijd, stemming-
makerij was dus de 
pers toen ook niet 
onbekend ( ontpop-
pen zich als …) 

Taxichauffeur. 
De passagier op de achterbank van een taxi 
buigt voorover en tikt de chauffeur op de 
schouder om hem een vraag te stellen. De 
chauffeur schreeuwt het uit, verliest de con-
trole over het stuur, vermijdt juist een passe-
rende autobus en stopt op het voetpad op en-
kele centimeters van een winkelraam!  
Na enkele ogenblikken van volledige stilte 
zegt de chauffeur met bevende stem: "het 
spijt me, maar je hebt me de stuipen op het 
lijf gejaagd".  
De passagier verontschuldigt zich en zegt dat 
hij werkelijk niet kon voorzien dat een lichte schouderaanraking zulke gevolgen kon hebben.  
De chauffeur antwoordt: "Je moet je niet verontschuldigen, het is helemaal mijn fout. Het is 
vandaag mijn eerste dag als taxichauffeur... tot gisteren heb ik 25 jaar met een lijkwagen ge-
reden." 

wel ! De wereldvermaarde Belgische para’s werden onmiddellijk opgenomen in het veldhospitaal 
van de Duitsers en ’s morgens om 10 uur kreeg mijn enkel een gipsverband. De pleister was amper 
droog of wij moesten ons klaar maken voor de terugtocht naar België. 
Om 15u.50 werden wij opgewacht door een speciaal DC-6 toestel van Sabena en nog geen kwartier 
later verlieten wij het land van “Duizend-en-één-nacht”. Adieu Turkije ! Adieu verwrongen koperen 
schalen en kruiken, de souvenirs… In het vliegtuig werden wij met ons viertal gediend als prinsen, 
zelfs de piloot kwam een babbeltje slaan tijdens de vlucht. 
 Te Melsbroek brachten 2 ambulancewagens ons naar het militair hospitaal van Brussel. Ik heb er 
lang gelegen en zag dikwijls in mijn nachtelijke dromen de bus dreigend boven het hoofd hangen… 
 
N.B. In oktober 1965 heb ik contact genomen met de legerleiding van Goedsenhoven om mij in te 
schrijven als leerling helikopterpiloot. Na het ongeval heb ik mijn droom niet kunnen waar maken.  
Op zondag 14 november 1965 mocht ik het militair hospitaal in Brussel verlaten en had toen nog 73 
dagen legerdienst te vervullen. Na veelvuldige onderzoeken en behandelingen werd ik voor 10% mi-
litair invalide van het leger verklaard.  
 
          Sgt Modest Van Achte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 Wat vooraf ging… 
Congo november 1964, in onze vroegere kolonie heerst chaos. Grote groepen rebellen die zich Sim-
ba’s (leeuwen) noemen en door hun tovenaars bewerkt, beweren onkwetsbaar te zijn, keren zich te-
gen de nationale regering. 
Om de rebellie te bedwingen stuurt de Congolese regering een militaire colonne vanuit Kamina 
noordwaarts richting Stanleystad (Kisangani) zenuwcentrum van de opstand. De colonne bestaat uit 
internationale vrijwilligers en enkele getrouwe Congolese eenheden, ondersteund door een paar B26 
lichte bombardementstoestellen bestuurd door Cubaanse piloten. De colonne wordt: “Ommegang” 
gedoopt, is omkaderd door Belgische officieren en onderofficieren en wordt geleid door kolonel Van-
dewalle. 
In Stanleystad worden enkele duizenden blanken, vooral Belgen en Amerikanen, door de Simba’s 
samengebracht, opgesloten en met de dood bedreigd als de Ommegang de stad durft aan te vallen. 
Om een bloedbad te vermijden beslissen Congo, België en Amerika de stad bij verrassing in te ne-
men.   
Op 24 november 1964, bij dageraad, droppen vijf Amerikaanse C130 toestellen op een goede minuut 
tijd 340 Belgische paracommando’s op het vliegveld van Stanleystad, gevolgd door meerdere toestel-
len met versterking en evacuatie. Meerdere blanken worden op het laatste moment gedood, alle an-
deren worden met militaire en burgervliegtuigen naar Kamina of Leopoldstad overgevlogen. 
Deze operatie wordt: “Red Dragon” gedoopt. 
Volgens allerlei binnengekomen berichten worden nog enkele honderden blanken door Simba’s ge-
gijzeld in het stadje Paulis (Isiro) een 400km. Noordoost van Stanleystad. De Congolese en Belgische 
regering geven toestemming om in te grijpen. De parachutage op Paulis krijgt de code naam “Black 
Dragon”. 
De toestand vóór de tussenkomst van de Belgische paracommando’s 
 

Kaart van Kongo 
met de hedendaagse plaatsna-
men. 
Met een pijl en nummer worden 
de drie belangrijkste plaatsen in 
de Operatie Red en Black Dra-
gon aangeduid. 
 
1: Kamina 
2. Stanleystad nu Kisangani 
3: Paulus nu Isiro 

3 

2 

1 

VAN HEPPEN NAAR KONGO Afl 23 
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 Het stadje is gelegen op ongeveer vierhonderd km. N-O van Stanleystad en telde bij de onaf-
hankelijkheid in 1960 ongeveer 12.000 inwoners. Het werd genoemd naar de Belgische kolonel Pau-
lis die de promotor was van de aanleg van de spoorweg in het Uele 
gebied. Bij onze tussenkomst heb ik er het klein laag monumentje nog 
gezien met de tekst: Au colonel Paulis promoteur du chemin de fer de 
l’Uele 1875-1933. Onder het bewind van president Mobutu kreeg het 
zijn originele naam ISIRO terug. 
 In en rond Paulis voerden de Simba’s hun schrikbewind uit, alle 
Belgen en Amerikanen werden verzameld, opgesloten, vernederd en 
mishandeld. Sommigen werden op een afschuwelijke manier gedood. 
Ook de missionarissen ontsnapten niet aan mishandelingen en moesten 
soms de meest vernederende behandelingen ondergaan; zich uitkleden, 
verplicht zingen en dansen ter ere van de vroeger vermoorde eerste 
minister Lumunba. Sommige blanken werden danig afgeranseld dat ze 
het niet overleefden, een Belgische pater werd met lansen afgemaakt. 
 Maar ook Congolezen zelf ontsnapten niet aan de wreedheden 
van de Simba’s en vooral zij die in dienst waren van de Congolese re-
gering: zij met “col et cravatte”. Na de sprong in Paulis vertelde ons 
een Duits ingenieur van de brouwerij aldaar, hoe deze Congolezen, 
nadat hun neus, oren en tong was afgesneden, ze door de hoofdstraat 
gejaagd werden en door het gepeupel in stukken werden gehakt. Er 
werd mensenvlees gegeten. 
 Op de hoogte van onze tussenkomst in Stanleystad werden de 
gemoederen van de Simba’s nog meer opgehitst. Als straf werden op 
24 november tien blanken dood geknuppeld. Een Amerikaans zende-
ling werd onder de ogen van zijn vrouw en kinderen met glasscherven 
bewerkt en met ijzeren staven dood geslagen. s’Anderendaags onder-
gingen nog zeven mensen hetzelfde lot. 
 Op 26 november iets voor zes uur ‘s morgens horen de gevange-
nen het geronk van de eerste vier laag overscherende C130 toestellen. 
De para’s komen dan toch naar Paulis zoals ze elke dag gehoopt had-
den.  
 
De parachutage op Paulus 
 
 Het is 25 november ‘s avonds als we opdracht krijgen de man-
nen klaar te maken voor de parachutage op Paulus. De valschermen 
worden uitgedeeld en ik krijg de vluchtfiche van de compagnie waarop, graad en stamnummer zijn 
ingevuld. Ik ben despatcher van de portstick van vliegtuig nummer vier met als piloot kapitein 
Lawson. Ik begin met het opnemen van de nummers. De mannen zijn rustig, gelaten, wat moe van de 
voorbije stresserende dagen en het gebrek aan slaap. Iedereen moet zijn valscherm aanpassen, riemen 
moeten verlengd of verkort worden, elastieken aangespannen. Tot het de beurt is aan een jong Waal-
se sergeant. Die zit nog altijd bewegingsloos op de grond zijn beide valschermen nog ingepakt. Ik 
bekijk hem ongelovig, hij schudt het hoofd heen en weer en zucht luid en aanhoudend. Beleefd maar 
kregelig maak ik hem de opmerking dat als ik bij iedereen zoveel tijd nodig had ik binnen het uur 
nog niet klaar was. Gedwee begint hij uit te pakken. Ik vermoed dat hij geestelijk “op” is en het zal 
niet het laatste incident met hem zijn. 
Zoals de vluchtfiche duidelijk maakt is de plaatsing in het vliegtuig afhankelijk van de functie en de 
opdracht na de landing. In elk van de vier vliegtuigen zitten de manschappen van eenzelfde onderdeel 
op dezelfde plaats zodat bij de landing elk onderdeel, sectie of peloton, ongeveer op dezelfde plek 
landt en alzo enigszins georganiseerd is. Zo zal achter een colli mortier 60mm., de bemanning volgen 
om op de grond dicht bij hun stuk te landen. Ook de “stafleden” zijn over de vier vliegtuigen ver-
deeld zodat bij verlies van een toestel de bevelvoering niet volledig wegvalt. Deze verdeling wordt 
fractionering genoemd. 

Samen met drie despathers zijn we verantwoordelijk voor de veilige afloop van de sprong. De 
dropping zal op het vliegveld van Paulis gebeuren, de piste van gestampte rode aarde is echter maar 
900 meter lang en 80 meter breed, te kort dus om gans het vliegtuig in één ruk te droppen. Het zullen 
dus sticks (rijen) van 15 gelijktijdig aan elke kant zijn die springen. De vier vliegtuigen zullen dus 
drie overvluchten moeten maken: twee voor de manschappen en één derde voor de vier despatchers 

Albert Paulis (1875-1933) 
geboren te Luik, is een van 
die militairen die dank zij het 
leger fortuin wist te maken. 
Hij nam deel aan de cam-
pagne in Bahr-El-Ghazal. 
Gedurende de Eerste We-
reldoorlog haalde hij de 
graad van kolonel. Isiro, in 
Uélé (Oostprovincie), werd 
ter zijner ere herdoopt in 
Paulis.  



34 

en eventuele colli’s. 
Na de inname van het vlieg-
veld zullen andere C130 vol-
gen met versterking, vier ge-
pantserde jeeps en voor evacu-
atie van burgers. We beseffen 
allen dat deze dropping meer 
gevaar inhoudt dan deze op 
Stanleystad. De Simba’s zijn 
op de hoogte van wat gebeurt 
is, velen van hen zijn naar Pau-
lis gevlucht. Het verrassingsef-

fect is weg, ze verwachten ons. Daarbij komt nog dat de piste kort is, smal en omzoomd met struik-
gewas en hoge bomen. De dropping zal dus uiterst precies moeten gebeuren. 

Het is 26 november 1964 om 00:30u. s’nachts als iedereen wakker geroepen wordt, voor zover dat 
nog nodig is want iedereen slaapt zomaar wat ergens gans gekleed tegen de grond. Een stuk brood, 
een harde soldatenkoek en een slok lauw water is het ontbijt. De manschappen doen hun valschermen 
aan, rugzak en wapen worden aan het harnas bevestigd, het reservevalscherm als laatste aangehaakt. 
We inspecteren iedere man zorgvuldig. Het moet zo ongeveer 00:30u. zijn als zonder veel drukte, 
zonder luide bevelen 248 man zwijgzaam in lange rijen, zwaar bepakt als bultige grijs-groene kevers 
zich naar de wachtende vliegtuigen begeven. 

De vier C130 staan naast elkaar, kleine hulpmotoren pruttelen en het stinkt naar kerosine. Ieder-
een hijst zich moeizaam naar binnen, bezet zijn krappe plaats en doet de veiligheidsgordels om. Eén 
voor één starten de vier motoren en het duurt nog wat eer de toestellen in beweging komen en naar de 
startbaan taxiën. Nog eenmaal worden de motoren tot het uiterste getest en dan volgt de snok van het 
vertrek. Langzaam verheft het grote beest zich van de grond en boort zich in de zwoele, donkere tro-
pennacht. Een nacht vol vraagtekens.  Sommige mannen praten met elkaar maar de meesten zitten 
met gesloten ogen in diepe gedachten verzonken en dan komt ook bij mij die naargeestige gedachte 
op: komen we allen hieruit heelhuids terug? 
 De dropping zal gebeuren op een hoogte van 200m., in normale omstandigheden is dat 400m., 
maar dit moet om niet te lang met open valscherm tijdens de daling als schietschijf te dienen. Het zo 
laag springen, kan een probleem vormen voor iemand met een abnormale opening en ook voor hen 
die met aflaatbaar materiaal springen is de tijd bijzonder kort. 

De vlucht zal amper twee uur duren en het begint buiten te klaren als de boordmekanieker uit de 
cockpit komt en zijn twee handen met opengespreide vingers toont: nog 10 minuten! We roepen het 
bevel “prepare for action” (in België worden alle bevelen in het vliegtuig in het Engels gegeven om-
dat er meestal een mengeling van Vlamingen en Walen in zitten). De helmen worden stevig opgezet 
en ik help diegenen die met aflaatbaar materiaal springen. We wachten nu op het volgend teken van 
de boordmekanieker en die toont even later 5 vingers. De bevelen volgen nu snel op: stand up, hook 
up, checq equipment. Iedereen staat recht, de banken worden tegen de zijkant vastgemaakt, iedereen 
haakt zijn staticline, die het valscherm zal openrukken aan de vaste kabel. Ik wring me tussen de op-
eengepakte rijen om de aanhaking en het aflaatbaar materiaal na te zien, als ik tot mijn grote verba-
zing nog één man zie die is blijven zitten. Het is de jonge sergeant waarmee ik al twijfels had bij het 
opnemen van de nummers de avond voordien. Hij zat daar weer geslagen en hoofdschuddend te 
zuchten. Een plotse woede steeg in me op, greep hem met beide hangriemen, sleurde hem recht en 
riep vloekend dat hij hier het voorbeeld moest geven. Gewillig liet hij zich doen. Ondertussen had de 
boordmekanieker de beide springdeuren geopend en een golf van frisse lucht stroomde binnen. Ik 
stond aan de deur en keek naar buiten en toen was mijn eerste gedachte: hier springen we niet! Er 
hing een dikke mistlaag over het gebied, hier en daar stak de kruin van een hoge boom er doorheen. 

Bij zulk een weersgesteldheid heeft de piloot geen vertezicht en zal het doel niet of te laat opmer-
ken. De twee B26 bommenwerpers van de Ommegang die vlak voor onze sprong moesten overvlie-
gen hadden vanwege de mist het stadje Paulis niet gevonden. Maar de C130 van de leader kolonel 
Gradwell had het CARP systeem aan boord (Computer Air Release Point) waarmee hij  
zonder het te zien toch de eerste man op de juiste plek kon droppen. En zo kwam toch de opgestoken 
vinger van de boordmekanieker en dat betekende nog één minuut. 

Een van de C130 van de USAF 
die deelnam aan Red en Black 

Dragon.  
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Ik sleurde de zware colli met een 
mortier 60mm. tot aan de deur want 

die moest eerst buiten. We bevelen “action station”. De eerste 
15 man aan beide kanten schuifelen naar de deur. Ik staar naar 
de twee lampjes op het zijpaneel. Het rode lichtje brandt en met 
twee roepen we “stand in the door”. Ik schuif de colli tot aan de 
rand maar houd hem stevig vast, het zou een ramp zijn moest 
hij een kilometer te vroeg buiten tuimelen. Af en toe wiegt ons 
toestel hevig wanneer het in de slipstream van de voorganger 
komt. Ik voel ook hoe het plots vertraagt en dan weet ik dat het 
komt. De zenuwen staan gespannen en dan flitst het groene 

lampje aan. Met een korte duw tuimelt de colli buiten, 15 man volgen en duiken in de diepte, in enke-
le seconden zijn ze verdwenen. We trekken de staticlines binnen en ik sleur de volgende colli naar de 
deur. Het vliegtuig maakt een scherpe bocht en soms worden we heen en weer geslingerd zodat we 
ons aan de zijkant moesten vasthouden. Eenzelfde scenario volgt voor de tweede stick. De vier vlieg-
tuigen moeten nu een derde overvlucht maken voor de vier despathers en nog enkele colli’s. Eerst 
moeten we ons valscherm losmaken, de rugzak en het wapen aanhangen, het harnas sluiten, reserve-
valscherm aanhaken en riemen aanspannen. Terwijl we aldus haastig bezig zijn is er plots een droge 
knak en terzelfder tijd een stofwolkje in de vloer en het plafond: een kogel dwars door de cargo. We 
bekijken elkaar begrijpend maar doen verder. Het moet niet zo moeilijk zijn om zulk laag en traag 
vliegende reuzenvogel als de C130 te treffen. Alle vier vliegtuigen werden geraakt, een sergeant 
kreeg een kogel in de borst op het ogenblik dat hij buiten sprong, de reservelader in zijn borstzak had 
de kogel wat afgeremd zodat een long geraakt werd maar niet doorboord. 
Het rode lampje brandt weer en ik stel me in de deur wachtend op groen. Het flitst aan maar ik spring 
nog niet, anders val ik in het begin van de piste en moet ik te ver lopen naar mijn verzamelpunt. Ik 
wacht vijf seconden en wip buiten. Ik weet wat volgt: botsing tegen de slipstream, de helm die bijna 
van het hoofd gerukt wordt, even dooreen geschud worden en dan het heerlijk zweven onder die gro-
te koepel. Ik ben weer verbaasd hoe laag ik hang maar ik zie ook dat ik op het gras ga landen. De 
landing is zacht. Vlug mijn valscherm afdoen opzij trekken, wapen klaar maken, de rugzak opnemen 
en mijn verzamelpunt aan de controletoren bereiken. 
Pas dan hoor ik vlakbij, in het struikgewas, geroep en getier. Ik besef ook snel dat het niet onze man-
nen zijn maar Simba’s. Ik loop snel naar de andere kant van de piste en ik ga liggen achter mijn rug-
zak samen met een collega, nu hebben we toch een schietveld van een tachtig meter. Een Simba rent 
uit de struiken naar één van de laatst gelande despatchers maar een machinegeweer lost een bui, ik 
zie de spoorkogel dwars door de Simba vliegen, de man valt als een blok. Het luid geroep en getier 
doen vermoeden dat een grote groep Simba’s daar verzameld is en elkaar aan het opjutten zijn. Ik leg 
mijn twee handgranaten naast me en wacht af. Dan komt plots een soldaat achter ons door gerend, ik 
zie dat hij een tromblon op zijn geweer heeft, die kan dus handgranaten zo een 150 meter ver afschie-
ten. Ik houd hem staande en vraag of hij de gepaste granaten bij heeft. Hij knikt. Ik wijs hem naar de 
plaats waar het ophitsend gejoel vandaan komt. Er wordt geen woord meer gezegd, de jonge man 
knielt, opent zijn wapen en steekt er de speciale afvuurpatroon in, klapt zijn wapen dicht, van achter 
zijn vest tovert hij de handgranaat te voorschijn waarop het korte verlengstuk al is opgeschroefd, 
schuift ze op de tromblon en trekt de veiligheidskap af, geknield plant hij de kolf in de  
grond, geeft het wapen de nodige helling en trekt af. Met een doffe knal vertrekt het ding licht zwie-
pend, terwijl het laatste veiligheidslint wordt afgeworpen. Nog even zien we het als een klein zwart 
bolletje hoog in de lucht en dan wachten we af, hopend. Het gejoel in het struikgewas gaat crescendo, 
maar dan is er een ontploffing, snoeihard. Het moet er middenin geweest zijn want alle geluid is plots 
verstomd. Ik heb de jonge milicien bewonderd, hoe professioneel hij tewerk ging zonder dat één 

woord gezegd werd. We nemen alle drie onze spullen en haasten 
ons ieder naar zijn verzamelpunt. En terwijl ik zo verder ren be-
merk ik pas op welke idyllische plek we geland zijn. De rode 
landingsbaan met al het groen er rond en in de verte de wit-
te bungalows op regelmatige afstand in een licht glooiend dal 
terwijl de laatste mistlagen door de opkomende zon worden op-

Mortier 60mm in batterij 

Voorbeeld van het afvuren van een geweergranaat, men bepaald de 
dracht door de hoek  van het wapen met de grond, de richting door 

over het wapen naar het doel te kijken. Niet simpel zeker niet, onder de 
extreme omstandigheden waar Rik over schrijft. 
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geslorpt. Idyllische plek, ware het niet dat geknetter van lichte wapens en ontploffingen verderop. 
 

  Rik Wouters 
                (wordt vervolgd) 
 
 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
          
 
 
 
 
 
 

KORPSMAAL 
Het jaarlijkse Korpsmaal, een gewaardeerde 
klassieker, ging dit jaar door op 27 november in 
de namiddag. De bedoeling van deze bijeen-
komst zijn nog altijd dezelfde, oude kameraden 
die elkaar nog eens terugvinden in aangename 
omstandigheden.  
De Korpsoverste kon niet aanwezig zijn en het 
bataljon werd vertegenwoordigd door de RSM 
Paul Van de Wal en de Korpskorporaal Werner 
Eriksson.  
Na de openingspeech van Pol Ooms, hief de 
RSM het glas voor de Heildronk op de Koning. 
Staff Sergeant Fonne Dierckx van de 
‘Aantwaarpse Gorden Highlanders’ gaf dan een 
recital op de “Pipes’.  Na de klassieke tomaten-
soep met ballekens volgt een koud buffet met 
uitgelezen wijnen. Een ploeg koks van het ba-
taljon, verzorgden deze maaltijd op vrijwillige basis. 115 deelnemers zagen en proefden dat het goed 
was.  
Het klassiek 21-spel is nog steeds een groot succes, al zullen we volgend jaar de formule wat aanpas-
sen, om een klaardere kijk op de prijsverdeling te hebben. Leden mogen weten dat we dit spel nodig 
hebben om het Korpsmaal in zijn huidige formule betaalbaar te houden. 

Wij danken de Korpsoverste en alle parachutisten van 
3 Para dat we nog maar eens welkom waren in hun 
thuisbasis.       
    Pol Ooms 

Parachutisten van Pl B, 22 Cie, 1968.  
Staand vlnr: Jos Heyns, Jo Peeters, Charles Lacroix, Fer-
nand Madou, Gontrand Callewaert, Jan Sterckx. 
Zittend vlnr: Marcel Helsen, Fons Mattheussen. 

De ruggengraat van de 22 Cie eind jaren ‘60. Vlnr: Gorre 
Callewaert, Ritten Gillebert,  Ferre Madou, Rik Stabel, Trif 
Tierenteyn, Jan Raemen en Jos van De Water. 



WIJ HETEN VAN HARTE WELKOM 

Bekaert  Bernard uit Vichte 

Belloy  Charles uit Reet 

Bollaert  John uit Sint - Niklaas 

Ceunen  Patrice uit Brugge 

Dauwen  Denis uit Geel 

De Brauwer  Klaus uit Sluiskil ( NED) 

De Paepe  Freddy uit Kasterlee - Lichtaart 

De Smet - De Wit uit Kapelle op den Bos 

Engels  Hein uit Genk 

Goovaerts  René uit Hoogstraten 

Goyvaerts  Paul uit Schilde 

Gumula  Freddy uit Genk 

Houttave  Gilbert uit Laarne 

Janssen  Gottfried uit Brecht 

Meulenberghs  Willy uit Berchem - Antwerpen 

Morlion  Freddy uit Westende 

Naeyaert  Paul uit Izegem 

Van Roosbroeck  Francis uit Aartselaar 

Van Staeyen  Gaston uit Noorderwijk - Herentals 

Van Tuyn  Alfons uit Broechem 

Vereycken  Jos uit Betekom 

De meeste mensen van de Vr Kr zijn, hoe kan het anders, ietsje ouder dan de doorsnee para-
chutist. Dat ‘ietsje ouder’ wordt na een tijd ‘veel ouder’ en daarom de raadgevingen op de 
laatste pagina. Ze zijn ons bezorgd door Generaal b.d. Rik Depoorter, oud Korpscomman-
dant en oud Regt Comd. Hij heeft ze gekregen van een Parachutist die samen met hem deel 
uitmaakte van het eerste detachement para-commandos in Afrika 1953.  
Ik ben er zeker van dat de tekst nog niet voor beide Heren bestemd is, maar zoals de titel 
zegt: 

‘Be Prepared’ 
Dank U voor het artikel Generaal. 
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