
Mot du président, 
 
Chers amis, 
 
L’année 2008 se termine et je vous souhaite, à vous et votre famille, de bonnes fêtes, une nouvelle 
année prospère et surtout une très bonne santé. 
 
Comme chaque année nous déplorons la perte de quelques bons copains, d’anciens, des amis avec 
qui nous avons pu partager de bons moments. Je pense que même avec les fêtes de fin d’année il va 
de soi que nous avons une petite pensée pour eux. 
 
Notre Régionale Brabant est, à nouveau, devenue la plus grande régionale ANPCV en nombre 
d’affiliés, et je profite de l’occasion pour remercier mon équipe pour l’excellent travail effectué durant 
cette année écoulée. C’est en grande partie dû à leurs dévouements et engagements que le 
« Brabant » remonte, petit à petit, la pente. 
 
Notre programme 2008 vous a-t’il plu ? Pris sur notre lancée, nous vous avons concocté un nouveau 
programme pour 2009 qui, je l’espère, vous satisfera encore plus. Nos sportifs ont fait merveille cette 
année en raflant presque tous les prix au « Golden Spike 2008 ».  
Bravo Messieurs. 
 
Il faut bien savoir, chers membres, que les fleurs sont souvent accompagnées de « pots » et après 
tous ces compliments que je viens de vous envoyer, en voici un !! 
Notre Régionale organise pas mal d’activités durant l’année, nous avons maintenant 451 membres 
inscrits au Brabant et malgré notre programme diversifié nous avons à peine pu rassembler 40, voire 
50 membres ???? (sauf pour un BBQ !!). Ce qui veut dire qu’au Brabant il y en a 1 sur 10 qui bouge ?? 
Ce qui veut aussi dire qu’il y en a 400 qui payent une cotisation uniquement pour avoir une carte de 
membre ?? ou pour recevoir le « Briefing » ?? 
 
Alors, chers amis, membres du Brabant, le programme que nous faisons n’est pas pour nous, c’est 
pour vous. Venez nous rejoindre lors d’une activité, je vous attends et aimerais faire connaissance 
avec ces 400!!!!!!!!!! 
 
Gérard Houben 
 
 
 
 
 
 
AVIS A NOS MEMBRES 
 
 
Les demandes d’obtention d’une Médaille du Mérite ANPCV doivent êtres adressée à 
notre Secrétaire  JJ Vandevelde par écrit et ceci au plus tard pour le 15 janvier 2009 
 
 
Secrétariat Régionale Brabant 
Av Georges Henri 122B 
1200 Bruxelles 
 
 
(Voir les modalités dans cette revue) 



 
 
 
 
Woord van de Voorzitter  
 
 
Beste vrienden,  
 
Het jaar 2008 loopt op zijn einde en ik wens U en Uw famillie prettige feesten, een voorspoedig nieuwjaar 
en vooral een goede gezondheid.  
 
Zoals elk jaar betreuren wij het verlies van enkele goede vrienden, anciens, vrienden met wie wij goede 
momenten hebben gedeeld. Ik denk dat zelf met de feesten van het einde jaar in het verschiet wij 
vanzelfsprekend een kleine gedachte voor hen hebben.  
 
Onze Regionale Brabant is opnieuw de grootste regionale vereniging geworden van de ANCPV in aantal, ik 
profiteer van de gelegenheid om gans de ploeg te bedanken voor het uitstekend werk dat geleverd is het 
voorbije jaar. Het is dank zij hun grote inzet en groot hart dat « Brabant » met kleine schreden uit het dal 
kruipt.  
 
Was het programma 2008 naar jullie zin? In volle vlucht hebben wij een nieuw progamma voor 2009 
bedisseld die jullie, hoop ik tenstelligste, jullie nog meer zal behagen. Onze sportlui hebben dit jaar 
prachtig gepresteerd en hebben bijna alle prijzen behaald in de « Golden Spike 2008 ». Bravo mijne heren 
 
Weet beste leden dat na de bloemen de bloempotten vliegen en na alle lof die ik jullie heb toegezonden, 
ziehier een bloempot!!!!!!!  
Onze Regionale organiseert menige aktiviteiten gedurende het jaar en we hebben de grootste moeite om 
40 tot 50 leden te kunnen verenigen????? (behalve voor de BBQ). Dit wil zeggen dat er maar 1 op 10 
aktief is???  
Dit wil ook zeggen dat er 400 een bijdrage betalen en dit enkel om een lidkaart te bezitten??? of om een 
« Briefing » te krijgen?????  
 
Zo, beste vrienden, leden van de Brabantse, het programma dat wij vooropstellen is niet voor ons, dit 
programma is voor jullie. Kom ons vervoegen tijdens een van onze aktiviteiten, ik verwacht jullie en zou 
graag kennis maken met deze 400!!!!!!!!!  
 
Gerard Houben 
 
 

 
 
 
 

BERICHT AAN ONZE LEDEN 
 

 
De aanvragen voor het bekomen van een Ereteken der Verdienste ANPCV dienen schriftelijk opgestuurd te 
worden naar onze Secretaris JJ Vandevelde, ten laatste op 15 januari 2009 
 

Secretariaat Regionale Brabant 
Georges Henrilaan 122B 

1200 Brussel 
 
 

(zie de voorschriften in dit tijdschrift) 



 

                 
    REGIONALE BRABANT 2009 

 
 

 
17/1/2009 Soirée choucroute – Zuurkoolavond 
 
07/2/2009 Assemblée Générale – Alg. Ledenvergadering Brabant 
 
11/4/2009 Visite-bezoek Fort Eben-Emael 
 
17/5/2009 La Gleize (Bataille des Ardennes – Ardennenoffensief) 
 
12/6/2009 Voyage-Reis Normandie (3 jours-3 dagen) 
 
21/7/2009 Défilé Bruxelles– Optocht Brussel 
 
08/8/2009 BBQ Brabant 
 
06/9/2009 Plaine-Sapin Somme-Leuze 
 
04/10/2009 Duatlon (Run§Bike) 
 
01/11/2009 Domburg Walcheren 
 
11/11/2009 Defilé Bruxelles – Optocht Brussel 
 
21/11/2009 Bal Régionale Brabant 
 
05/12/2009 St Nicolas – St Niklaas 
 
 
 
 

15 WING  MELSBROEK FALL-INN  CHATELAIN 
13/01/2009 15/01/2009 
10/02/2009 19/02/2009 
10/03/2009 19/03/2009 
14/04/2009 16/04/2009 
12/05/2009 Assencion – O H Hemelvaart 
09/06/2009 18/06/2009 
14/07/2009  -  Châtelain-Kastelein 16/07/2009 
11/08/2009  -  Châtelain-Kastelein 20/08/2009 
08/09/2009 17/09/2009 
13/10/2009 15/10/2009 
Pas de repas – Geen eetmaal 19/11/2009 
08/12/2009 17/12/2009 
 



CONVOCATION 
 

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REGIONALE BRABANT 
 

SAMEDI 7 FEVRIER 2009 A 10H30 
 

Maison des Ailes 
Rue Montoyer 1 à 1000 Bruxelles 

 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du PV de l’ AG de février 2008 
2. Mot du Président 
3. Rapport du Secrétaire, année 2008 
4. Rapport du Trésorier, situation financière 2008 
5. Rapport des Commissaires aux comptes 
6. Décharge aux Commissaires aux comptes et aux Administrateurs 
7. Nomination de deux Vérificateurs aux comptes pour 2009 
8. Elections  
9. Interpellations 

                           Programme 2009 
 
Sont autorisés à assister et à voter à l’AG, les membres effectifs et en ordre de 
cotisation 2008 
Chaque membre présent pourra voter en son nom et au nom de maximum deux 
membres absents dont il possède les procurations dûment remplies et signées par 
les deux parties. Les procurations seront soumises au contrôle, à l’entrée. 
 
 
 

Pour les membres qui désirent manger avec nous après l’Ass Gén. 
 

Menu 
Pâté de marcassin d’Ardennes et sa garniture de chasse 

Rôti de contre-filet de bœuf, sauce béarnaise 
Bavarois à la passion 

Café 
Vin : ¼ de vin sélection maison 

 
 

P.A.F 30 € P.P. à verser sur le compte ANPCV Brabant 
733-5005000-24 

 
Au plus tard le 2 février 2009 

 
In charge : Guy Tuyls Tel : 02 705 51 91   GSM : 0477 34 32 52 



A.G REGIONALE BRABANT 
 

PROCURATION 
 
Je soussigné 
(nom+prénom)……………………………………………………………….. 
Membre effectif et en ordre de cotisation 2008 de la Régionale Brabant 
donne pouvoir, par la présente à : 
 
Mr…………………………………………………………………………………………… 
 
Pour me représenter et voter en mon nom lors de l’Ass Gén. statutaire de 
la Régionale Brabant, qui se tiendra le samedi 7 février2008 à la Maison 
des Ailes, Rue Montoyer 1 à 1000 Bruxelles 
 

Ajoutez, écrit à la main, les mentions suivantes/ 
 
Bon pour :       Accepte le présent pouvoir : 
 
……………………………..     …………………………………… 
 
Signature du mandant     Signature du mandataire 
 
 
 

A.G REGIONALE BRABANT 
 

PROCURATION 
 
Je soussigné 
(nom+prénom)……………………………………………………………….. 
 
Membre effectif et en ordre de cotisation 2008 de la Régionale Brabant 
donne pouvoir à 
 
Mr…………………………………………………………………………………………… 
 
Pour me représenter et voter en mon nom lors de l’Ass Gén. statutaire de 
la Régionale Brabant, qui se tiendra le samedi 7 février2008 à la Maison 
des Ailes, Rue Montoyer 1 à 1000 Bruxelles 
 

Ajoutez, écrit à la main, les mentions suivantes/ 
 
Bon pour :       Accepte le présent pouvoir : 
 
……………………………..     …………………………………… 
 
 
Signature du mandant     Signature du mandataire 



UITNODIGING 
 

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING REGIONALE BRABANT 
 

ZATERDAG 7 FEBRUARI 2009 OM 10h30 
 

Huis der Vleugels 
Montoyerstraat 1 te 1000 Brussel 

 
DAGORDER 
 

1. Goedkeuring van het verslag van de A.V. van februari 2008 
2. Woord van de Voorzitter 
3. Verslag van de Secretaris, jaarverslag 2008 
4. Verslag van de Penningmeester, financieel verslag 2008 
5. Verslag van de Commissarissenrekenplichtigen 
6. Ontlasting van de Commissarissenrekenplichtigen en Beheerders 
7. Aanstelling van twee Commissarissenrekenplichtigen voor 2009 
8. Verkiezing 
9. Interpellaties 

 
                                     Programma 2009 
 
Zijn toegelaten om bij te wonen en om te stemmen bij de AV, de effectieve leden in 
orde met het lidgeld 2008. Elk aanwezig lid zal mogen stemmen in zijn naam en in 
naam van maximum twee afwezige leden waarvan hij de procuratie bezit welke 
correct is ingevuld en ondertekend door de twee partijen. De procuraties zullen aan 
een controle onderworpen worden bij de ingang. 
   
 

Voor de leden die samen met ons wensen te eten na de Alg. Verg. 
 

Menu 
 

Paté van Ardens everzwijn en zijn jachtgarnituur 
Rundsrotie met bearnaise saus 

Passie bavarois 
Koffie 

Wijn : ¼ L wijn selectie van het huis 
 

 
 

Deelname:   30 € P.P. te storten op rekening nr van ANPCV Brabant 
733-5005000-24 

Ten laatste op 2 februari 2009 
 
 

In charge: Guy Tuyls Tel: 02 705 51 91  GSM: 0477 34 32 52 



A.V. REGIONALE BRABANT 
 

VOLMACHT 
 
Ik ondergetekende (naam+voornaam)……………………………………………… 
Effectief lid, in orde met mijn lidgeld 2008 voor de Regionale Brabant 
geef volmacht aan : 
 
De Heer………………………………………………………………………………………. 
 
Om mij te vertegenwoordigen, en in mijn naam te stemmen op de Alg.Verg. 
van de Regionale Brabant, die plaats heeft op zaterdag 7 februari 2008 in 
het Huis der Vleugels, Montoyerstraat 1 te 1000 Brussel. 
 

Met de hand geschreven vermelding toe te voegen : 
 
Goed voor volmacht      Aanvaard huidige volmacht : 
 
………………………..     ………………………………….. 
 
Handtekening van de lastgever  Handtekening v/d gevolmachtigde 
 
 
 
 
 

A.V. REGIONALE BRABANT 
 

VOLMACHT 
 
Ik ondergetekende (naam+voornaam)……………………………………………… 
Effectief lid, in orde met mijn lidgeld 2008 voor de Regionale Brabant 
geef volmacht aan : 
 
De Heer………………………………………………………………………………………. 
 
Om mij te vertegenwoordigen, en in mijn naam te stemmen op de Alg.Verg. 
van de Regionale Brabant, die plaats heeft op zaterdag 7 februari 2008 in 
het Huis der Vleugels, Montoyerstraat 1 te 1000 Brussel. 
 

Met de hand geschreven vermelding toe te voegen : 
 
Goed voor volmacht      Aanvaard huidige volmacht : 
 
………………………..     ………………………………….. 
 
Handtekening van de lastgever  Handtekening v/d gevolmachtigde 
 



 
 
 

SAMEDI 17 JANVIER 2009 DE 12H00 A 22H00 
ZATERDAG 17 JANUARI 2009 VAN 12h00 TOT 22h00 

 
Lieu – Plaats 

 
Roelandsveldstraat 1700 Dilbeek 

 
Pour tous nos membres Para-Commando, leurs familles et leurs amis 

Voor al onze leden Para-Commando, hun familie en vrienden 
 

15 € par personne, choucroute à volonté (hors boissons) 
15 € per persoon, zuurkool naar believen (buiten drank) 

 
 

Somme à verser au compte N° : 
Bedrag te storten op rek Nr: 

 

733-5005000-24 ANPCV Régionale Brabant 
 

Avec mention « Choucroute Brabant » 
Met melding « Zuurkool Brabant » 

 
 
 

Date limite : 10 janvier 2009 
Uiterste datum : 10 januari 2009 

 
 
 
 
 

Pour ceux qui n’aiment pas la choucroute il y a « Steak frites » 
Degene die geen zuurkool wensen is er « Steak met frieten » 



Bruxelles 
 
Brussel 
Ninove 
 
 
 
 
 
 

Plan pour la journée « Choucroute » 
Plan voor de dag « Zuurkool » 

 
Roelandsveldstraat  

1700 Dilbeek 
 

12H00 – 22H00 
 

 
RING : Sortie 13  -  Uitrit 13   

  
   Ninove 

   Molenbeek 
    Dilbeek 





JANUARI 1959 – OPERATIE « QUICK REACTION » 
 
« Quick Reaction » was de allereerste militaire operatie die, sedert het einde van WO 
II, door het Regiment Para-Commando uitgevoerd werd. Het was ook voor het eerst 
dat zijn capaciteit van snelle interventie benut werd. 
 
In het blad FM nr. 14 van 2 april 1970 feliciteerde Generaal Danloy zich voor de 
perfecte afloop van deze operatie : Dit succes is het bewijs dat we het bij het rechte 
eind hadden, zowel in het vlak van de training als voor het werkplan van de staf. 
De lofwoorden van Generaal Danloy gingen naar het 5e Bataljon Para-Commando, 
maar ook naar al de andere deelnemers aan de operatie « Quick Reaction ». 
 
De TNA Kamina, het Belgisch oorlogsschip voor troepentransport (onder meer van 
de oorlogsvrijwilligers voor de oorlog in Korea en vervolgens van de verschillende 
Paracommando detachementen voor Belgisch Kongo) vaart op 10 januari 1959 door 
de Golf van Gascogne met bestemming Oostende. Aan boord bevindt zich het 11e 
detachement, samengesteld uit 255 Commandos van het 3e bataljon Para-
Commando. Zij komen terug naar hun vaderland om er, na iets meer dan 15 
maanden dienst, waarvan 7 in Afrika, hun afzwaaien te vieren. Bij deze laatste 
opdracht staan ze onder het bevel van Majoor Debèfve, gewezen SAS die in de 
oorlog met succes verschillende opdrachten achter de vijandelijke linies had 
volbracht. 
 
In de vroege morgen zijn de matrozen in de keuken in de weer met het klaarmaken 
van het ontbijt. Plots doet één van hen opmerken : de zon komt op, jawel, maar aan 
bakboord !… aan bakboord ?… onmogelijk, het schip vaart naar het noorden, naar 
Oostende en nochtans … 
 
Als een lopend vuurtje verspreidt het nieuws zich van boord tot boord, van ruim tot 
ruim, snel is iedereen op de hoogte. Sommigen doen de gekste veronderstellingen, 
één ding staat echter vast : het schip heeft rechtsom gemaakt. Velen denken aan 
een laatste grap van de Para-Commando-officieren en de zeelui, om nog éénmaal 
vóór de terugkeer het moreel van de manschappen op de proef te stellen en dat 
overdag alles in orde zal komen. 
 
De nacht daarop zijn er weinigen die de slaap kunnen vinden en iedereen stelt zich 
vragen. Schijnbaar is er iets belangrijks aan de hand. Tenslotte werpt de Kamina het 
anker bij de ingang van de haven van Lissabon. Het wachten duurt lang en 
informatie blijft uit. 
 
We krijgen het bevel tot inpakken. De commentaar gaat zijn gang. Wat wij nog niet 
weten is dat we onze laatste nacht op de TNA Kamina hebben doorgebracht. 
 
Rond de middag worden we via de boordradio verzocht in het ruim 7 te verzamelen. 
Eindelijk gaan we vernemen wat er gaande is. 
 
Kapitein Wilmotte meldt ons dat er in Kongo onverwachte en ernstige evenementen 
aan de gang zijn. We moeten ontschepen en met uit België aangekomen vliegtuigen 
zullen we ter plaatse overgevlogen worden.   
 



Deze informatie, die voor de soldaten een uitstel van onbekende duur van hun 
demobilisatie betekende, wordt, tegen alle verwachtingen in, op een luidkeels hoera 
onthaald. Het scheepsruim staat op zijn kop. Eindelijk weten we waar we aan toe 
zijn, alle vrees is weg. 
 
Rond 17 uur stappen we over in kleine boten. We laten onze uitrusting en een deel 
van onze persoonlijke zaken op het schip achter. Dit alles en de 
demobilisatiedocumenten zullen ons bij de terugkeer op de Citadel van Namen 
overhandigd worden. 
De kleine boten brengen ons naar de haven alwaar we, onder bewaking van 
Portugese soldaten, plaatsnemen in autobussen met afgeschermde ruiten. Black out.  
 
We worden naar de luchthaven van Lissabon gevoerd, waar we, steeds onder 
bewaking van Portugese militairen, in een grote loods het verloop moeten afwachten. 
 
‘s Avonds worden we verzameld. De commandant van het Regiment, Luitenant-
kolonel Delperdange in hoogst eigen persoon, vergezeld van een ruime staf doet er 
zijn intrede. Hij legt ons uit dat op zondag 4 januari in Leopoldstad oproer 
uitgebroken is. In het centrum van de stad heeft de Kongolese leider Lumumba 
(eerste minister bij de onafhankelijkheidsverklaring) een indrukwekkende meeting 
gehouden. Samenvallend met een voetbalwedstrijd geraakten de gemoederen 
opgehitst en ontstonden er wanordelijkheden. De plaatselijke politie was niet bij 
machte vernielingen en plunderingen tegen te gaan. Nog erger, ze plaatste zichzelf 
aan de kant van de oproerlingen. Hierdoor moest de F.P. (Force Publique, 
Kongolese soldaten onder bevel van Belgische officieren en onderofficieren) 
tussenbeide komen. Er wordt echter gevreesd dat de Kongolese soldaten de bevelen 
zouden weigeren en meedoen met hun landgenoten. De noodzaak stelt zich om 
betrouwbare en bedreven militairen bij de hand te hebben om, zo nodig, onmiddellijk 
te kunnen optreden 
 
Het 1e Para uit Diest is het 3e bataljon Paracommando geworden en veertien dagen 
geleden zijn ze ons, als 12e detachement, in Kitona komen aflossen. Zopas in 
Kamina ingekwartierd werden zij hoogdringend naar Leopoldstad gestuurd. Alhoewel 
volledig gevormd en gebrevetteerd hebben zij geen ondervinding betreffende Afrika. 
 
Onder het bevel van Majoor Lemercier hebben de manschappen van het 2e 
Commando zopas hun legerdienst op de citadel van Namen aangevat. Ook zij 
worden naar Kongo gestuurd. In dergelijke situatie is de aanwezigheid vereist van 
een eenheid die een perfecte kennis van het terrein bezit en die van het 11e 
detachement zijn hiervoor volledig aangewezen. 
 
Luitenant-kolonel SBH Delperdange besluit zijn uiteenzetting met de aankondiging 
dat de aanwezige Commando’s voortaan behoren tot het 5e Bataljon Para-
Commando dat speciaal voor deze gelegenheid opgericht wordt. Het bevel hierover 
wordt toevertrouwd aan Majoor Charles Laurent. Dit alles wordt onthaald op een luid 
gejuich. 
Het kader twijfelt er niet meer aan : alhoewel de demobilisatie uitgesteld is, behouden 
we een buitengewone moreel, ongetwijfeld het gevolg van onze Paracommando 
opleiding. 
 
Op zaterdag 10 januari om 2 uur in de morgen wordt Majoor Charles Laurent, 
commandant van het 1e Para uit Diest, van zijn bed gehaald. Hij begeeft zich in 



allerijl naar Brussel om er de orders voor zijn opdracht in ontvangst te nemen. Ter 
verdediging van onze kolonie en de duizenden landgenoten die er vertoeven en 
werken had de Belgische Regering besloten de Paracommando’s in te zetten. 
Vergezeld van de kaders uit de Paracommando opleidingscentra moest hij naar 
Lissabon vertrekken om er het bevel over de Commando’s van het 11e detachement 
op te nemen. 
 
Bij de dageraad van 11 januari 1959 staan het kader van het regiment, van top tot 
teen uitgerust, in Melsbroek. Een mengeling van rode en groene mutsen, zowel uit 
de actieve dienst als uit de reserve, Vlamingen en Walen. Allen zijn tevreden om dit 
weerzien en deze samenwerking. 
 
Het vriest hard die dag en op de beijzelde piste zijn de vliegtuigmecaniciens druk in 
de weer. Tenslotte, rond 8 u.45, vertrekt een DC4 van Sabena richting Chateauroux, 
een Amerikaanse basis in Frankrijk, voor een technische tussenstop. 
Om 14 uur gaat de vlucht verder naar Lissabon. In het vliegtuig wordt druk over en 
weer gepraat met de vraag hoe de Commando’s deze verplichte dienstverlenging 
zullen opnemen. 
 
Aldaar geeft Luitenant-kolonel SBH Delperdange meteen het woord aan Majoor 
Laurent. Deze is er zich bewust van dat er iets moet gedaan worden. Enkele 
woorden volstaan om voor die ideale leider door het vuur te gaan. 
 
« Ons bataljon zal bestaan uit rode en groene mutsen. Dit zal ons niet beletten van 
samen goed werk te leveren. Ieder zal de muts dragen die hem het nauwst aan het 
hart ligt. Thans draagt u die van de Koreanen, maar ik weet dat u allen de groene 
muts ergens in uw vest- of rugzak meedraagt. Welnu, gentlemen, hoog de mutsen en 
leve het 5e Paracommando ! ». Opnieuw met fierheid onze welverdiende muts 
mogen opzetten verwekt een formidabele ovatie. In een paar seconden en als bij 
toverslag zijn alle hoofden groen. Met een paar woorden wist Majoor Laurent een 
geweldige dynamiek op gang te brengen. Had hij het gevraagd, we zouden hem tot 
het einde hebben gevolgd. Dit fysiek engagement kon het niet anders dan onder 
« onze » muts ! 
 
We ontvangen het nodige om onze familie op de hoogte te brengen van de reden 
voor de afslag naar Lissabon. Vervolgens wordt het bataljon met zijn kader 
toevertrouwd aan Kapitein Militis, een ander « legendarisch » figuur uit het regiment 
(weerstander, oudgediende van Korea, samen met Adjudant Dumont oprichter van 
de Overleving). We gaan aan boord van DC4, DC6 en DC7’s van Sabena die voor 
deze gelegenheid door de Belgische regering opgevorderd werden. Gedurende de 
reis werd erover nagedacht … We mochten er wel fier op zijn, onder het bevel van 
twee prestigieuze chefs zou het pas opgerichte 5e Bataljon het er goed afbrengen, 
het was immers in goede handen. 
 
Majoor Laurent zou als laatste Lissabon verlaten, echter aan boord van een snellere 
DC7. Zodra in Kamina aangekomen, verneemt hij van de commandant van de basis 
dat zijn bataljon niet meer nodig blijkt. De FP heeft goed gereageerd en volgt zonder 
problemen de bevelen op. Majoor Debèfve heeft met zijn 3e Para-Commando (12e 
detachement) Leopoldstad vervoegd. Ook het 2e Commando, onder bevel van 
Majoor Lemercier werd naar Leo gestuurd. Gezien het goede gedrag van de FP 
hoeft normaal geen van beide bataljons tussenbeide te komen. De toestand aldaar 



lijkt zich ten andere te stabiliseren. Het 3e Bataljon moet dus niet meer naar 
Leopoldstad  en het 5e Paracommando zal in stand by in Kamina blijven. 
 
Voor Majoor Laurent is dit een grote desillusie, een koude douche. Hij moet de tot de 
top gedreven manschappen teleurstellen. Ieder van hen ontvangt dan ook een korte 
nota : «  Jullie werden teruggeroepen daar de Gouverneur van Kongo jullie nodig 
had. Het detachement dat jullie opvolgde is getraind voor operaties op Europees 
grondgebied, het heeft echter geen kennis van de Kongolese toestanden. Het is wel 
bij machte de orde te handhaven en daarom werd het meteen naar Leopoldstad 
gestuurd. 
Ook het 2e Commando is bekwaam de orde te verzekeren. En dan zijn jullie er nog. 
Voor de Gouverneur zijn jullie de enige operationele reserve. Hiervoor geoefend zijn 
jullie de enigen die kunnen springen in de brousse. Enkel jullie zijn in staat hulp te 
bieden aan omsingelde posten. Jullie moeten dus nabij de vliegtuigen te blijven. In 
de onzekerheid over de aard van eventuele tussenkomsten, zal er geoefend worden, 
ook sport zal op het programma staan. Bovendien beloof ik formeel dat jullie als 
eersten, én met vliegtuig, zullen worden gerepatrieerd ». 
 
Ondertussen wordt Kolonel Danloy, oprichter van het regiment Paracommando en 
commandant de infanterieschool in Aarlen, naar de Generale Staf op het Daillyplein 
ontboden. Hem wordt het geheel van de Para-Commando-troepen toevertrouwd. 
Aldus komt hij terug in het Regiment dat hij gesticht heeft voor zijn eerste militaire 
operatie sedert het einde van de oorlog. Dit succes, alsmede van al de andere die 
hierop zullen volgen, zal het bewijs leveren dat de sinds zijn oprichting geleverde 
moeite niet vruchteloos is gebleven. Hieruit blijkt de noodzaak voor het land om over 
een dergelijke interventiemacht te beschikken. 
 
Op 12 januari, op een bijeenkomst van de Heer Cornelis, Gouverneur-generaal van 
Kongo, Generaal Janssens, commandant van de FP en Kolonel Gheysens, 
commandant van de strijdkrachten uit het moederland (Cometro), worden de nodige 
maatregelen onder ogen genomen. Van zijn kant beweert Generaal Janssens de 
situatie goed in handen te hebben en dat de FP de oproerlingen onder controle 
houdt. Nochtans, om te verhinderen dat ze in de Europese wijken binnendringen, 
wordt beslist het 2e Commando over de gehele lengte van de Albertboulevard te 
ontplooien. 
 
Een deel van het 3e Paracommando, de compagnie van Luitenant Coucke, treedt 
eveneens in actie. Na halfweg december te zijn ontscheept van de Kamina, had het 
12e detachement de basis van Kitona vervoegd, alwaar het « verbroederde » met het 
11e, dat op zijn inscheping wachtte. 
 
Na ons vertrek werd tussen de bases van Kitona en Kamina een luchtbrug 
georganiseerd. De laatste compagnie van het 3e Bataljon was slechts op 4 januari in 
Kamina aangekomen. Daar werd ze toevertrouwd aan Luitenant Coucke, met als 
adjunct Luitenant Pirotte. Op 5 januari, terwijl de andere compagnies op oefening 
waren, stonden de manschappen van luitenant Coucke in uitgangstenue verzameld 
voor het aantreden van de bataljonstandaard. Op dit ogenblik ontvangt men het 
bevel om dringend een compagnie naar Leopoldstad te sturen. 
 
Commandant Georges Ledant, tweede bevelhebber van het Bataljon, doet de 
compagnie van Luitenant Coucke – nog steeds in uitgangstenue – met kisten 
materieel, wapens, munitie en levensmiddelen aan boord brengen van vijf DC3 (de 



vermaarde Dakota). Als verrassingseffect zullen deze niet landen op het in dienst 
zijnde vliegveld van N’Dolo maar op de piste van het nieuw aangelegde vliegplein 
van N’Djili. Aldus zal de compagnie van Luitenant Coucke in uitgangstenue in actie 
treden. Hun opdracht bestond in het beschermen van 3.000 Europeanen in Limété, 
een plosy op 6 kilometer van Leo. 
 
Deze compagnie moet eveneens een politie-opdracht uitvoeren : het stamhoofd uit 
Neder-Kongo, Kasavubu, opsporen. Hij is de burgemeester van de inboorlingenwijk 
(en de toekomstige eerste minister van de republiek). Hij wordt verdacht organisator 
en één der aanstokers van het oproer te zijn. ‘s Anderendaags wordt zijn aanhouding 
en opsluiting metterdaad uitgevoerd. Deze zou duren tot de rust in Limété volledig 
teruggekeerd en de veiligheid van de personen er verzekerd waren. 
 
Op 6 en 7 januari vervoegt Majoor Debèfve, met de rest van het 11e Bataljon Para-
Commando, Leopoldstad. Ze worden ingekwartierd in het alsdan in aanbouw zijnde 
paleis van de Gouverneur (dit laatste zou niet meer in die zin gebruikt worden; na de 
onafhankelijkheid werd het de zetel van de Kongolese regering). 
 
De laatste rellen doven uit in de loop van januari. Op de 20e en buiten verband met 
de omwentelingen, voert Luitenant Janssens een vrije val uit boven N’Jili. Nadat zijn 
parachute had geweigerd, trok hij reserve. Meerdere lijnen hiervan werden echter 
afgesneden door de aluminiumplaat waarop zijn altimeter bevestigd was. De dood 
van deze alom geprezen onderrichter valt zwaar op de moreel van de manschappen. 
 
Het 5e Bataljon, op oorlogsvoet en volledig heruitgerust, blijft in stand by in Kamina. 
Majoor Laurent organiseert oefeningen die door de manschappen bijzonder op prijs 
gesteld worden. In enkele dagen hebben we, met alle wapens waarover we 
beschikten, tonnen munitiën verschoten. Er werden oefeningen verzonnen waarin 
grotendeels het eigen initiatief een rol moest spelen : politiepatrouilles, huiszuivering, 
enz… Bij een verslechtering van de toestand zou het geëngageerde bataljon hiervan 
stellig de vruchten plukken. Tevens waren er verschillende sportontmoetingen en 
geen enkele van de « gedwongen heropgeroepenen » van het 5e Paracommando zal 
er spijt van gehad hebben « erbij te zijn geweest ». 
Voor Majoor Laurent valt nog de ergste noot te kraken : zijn gedane belofte. Hij houdt 
echter stand en na druk over en weer gepraat met de Staf kunnen zijn manschappen 
zo snel mogelijk, én per vliegtuig, worden gerepatrieerd. 
 
Op 27 februari, nadat de laatste mannen gerepatrieerd en gedemobiliseerd waren, 
werd het 5e bataljon Paracommando ontbonden. Majoor Laurent keerde terug naar 
de Citadel van Namen alwaar de rekruten voor het toekomstige 14e detachement op 
hem gewacht hadden. 
Majoor Debèfve met zijn 3e Paracommando (12e detachement) vervoegden de basis 
van Kamina (Baka) in Katanga. 
 
Het 3e bataljon Commando van Majoor Lemercier (13e detachement) vestigde zich 
op de basis van Kitona (Baki) op de rechteroever van de Kongostroom. In april 1959 
werd dit herdoopt tot het 4e bataljon Commando. 
 
Het bleef niet bij deze Operatie « Quick Reaction ». De muiterijen van januari waren 
slechts een voorspel van hetgeen zou volgen. De Belgische Regering werd 
gedwongen om de onafhankelijkheidsverlening te bespoedigen. Dit ging wellicht te 
snel voor dit land dat slecht voorbereid was om op eigen benen te staan.  



 
Na de ondertekening van de onafhankelijkheid, op 1 juli 1960 en de daaropvolgende 
droevige gebeurtenissen, keerde Generaal Janssens terug naar België. In Brussel, 
vóór het standbeeld van Leopold II en de verzamelde journalisten, wist hij treffend de 
politiekers aan de kaak te stellen met de woorden : « Sire, ze hebben het naar den 
duvel geholpen » ! 
 
Vijvenveertig jaar later is dit prachtig land, tachtig keer groter dan België, met zijn 
duizend en één natuurlijke rijkdommen en té snel onafhankelijk geworden, 
ondertussen van democratie naar dictatuur vergaan. Onze Paracommando’s hebben 
verscheidene malen moeten tussenbeide komen. Ter bescherming van onze 
belangen en de fysieke integriteit van onze landgenoten hebben er sommigen hun 
leven moeten bij laten. Vandaag is dit alles uitgedraaid op een puinhoop, een 
onbeschrijfelijke chaos, aangetast door stam- en etnische oorlogen en corruptie viert 
er hoogtij. 
 
 
Inderdaad Sire, het is wel duidelijk « dat zij het naar den duvel geholpen hebben » ! 
 
 

Verteld door Fernand Wijckmans    Vertaling J.A. 
11e detachement 5e Para-Commando 1959  Nazicht L.VdV. 

 
 

 
 
 
 

 



ORDRE DU MERITE ANPCV 
 

Conditions d’octroi 
 

Médaille de bronze : 
 
Avoir été breveté A Para/Commando 
Avoir servi honorablement dans une unité des formations para/commando 
Avoir été affilié comme membre effectif et actif au sein de l’ANPCV pendant 10 ans 
Etre de conduite irréprochable 
Les membres comptant quinze ans de service et réunissant les autres conditions, se 
voient attribuer une palme sur le ruban de la médaille de bronze. 
 
Médaille d’argent : 
 
Conditions identiques que la médaille de bronze sauf qu’il faut avoir été membre actif 
de l’amicale depuis vingt ans. 
Avoir, comme administrateur national ou régional, exercé cinq mandats d’un an. 
Les membres comptant vingt cinq ans de service et réunissant les autres conditions, 
se voient attribuer une palme sur le ruban de la médaille d’argent. 
 
Médaille d’or : 
 
Avoir, comme administrateur national ou régional, exercé dix mandats d’un an. 
Cette médaille peut être accordée à des membres ayant réalisé un exploit ou un acte 
de bravoure. Les administrateurs qui ont exercé quinze mandats d’un an se voient 
attribuer la médaille d’or avec palme 
 

Introduction des propositions d’octroi d’une médaille 
 
Introduction annuelle pour le 1ier février 
Les propositions, contresignées par les présidents et secrétaires régionaux, doivent 
répondre à toutes les conditions d’octroi fixées ci-avant et être introduites au 
secrétariat général. 
 
Octroi de la médaille 
Après examen des propositions au sein du CEN, la liste des promus est proposée au 
CN pour approbation. La promotion annuelle est publiée à l’occasion de l’A.G. 
 
Contestation
Toute contestation devra être justifiée par écrit et adressée confidentiellement au 
Président National. 
 
Financement 
Les brevets d’octroi seront imprimés à charge de la Nationale. 
Les médailles seront commandées par la nationale mais payées par les récipiendaires 
ou la régionale. 



PROPOSITION D’OCRTOI D’UNE MEDAILLE DU MERITE ANPCV 
 
Date d’envoi : 
 
Rang dans l’ordre 
 
Médaille de bronze dans l’Ordre du Mérite ANPCV  
Médaille de bronze dans l’Ordre du Mérite ANPCV avec palme  
Médaille d’argent dans l’Ordre du Mérite ANPCV  
Médaille d’argent dans l’Ordre du Mérite ANPCV avec palme  
Médaille d’or dans l’Ordre du Mérite ANPCV  
Médaille d’or dans l’Ordre du Mérite ANPCV avec palme  
 
   
Nom et prénom du récipiendaire :……………………………………………………………………….. 
 
 
Brevet A Commando :………………………. Brevet A Parachutiste :……………………………… 
 
 
Servi dans unités :……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Membre effectif depuis :……………………………………………….. 
 
 
Fonction exercée au sein de l’ANPCV :…………………………………………………………………. 
 
 
Nombre de mandats exercés :…………………………………………………………………………….. 
 
 
Certificat de bonne vie et mœurs :…………………………………. 
 
 
Acte de bravoure :……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Exploit :…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Proposition faite sur l’honneur par :……………………………………………………………………… 
 
 
 
Président        Secrétaire 



ORDE VAN DE ANPCV VERDIENSTE 
 

Toekenningsvoorwaarde 
 
Bronzen ereteken 
 
Houder zijn van een A brevet Para/Commando 
Met eer gediend hebben in een Para/Commando eenheid  
Gedurende tien jaar aktief lid zijn van de ANPCV 
Van onberispelijk gedrag zijn 
Leden die vijftien dienstjaren tellen en de andre voorwaarden vervullen, bekomen 
een palm op het lint van het bronzen ereteken. 
 
Zilveren ereteken 
 
Zelfde voorwaarden als het bronzen ereteken, uitgezonderd dat het aantal aktieve 
dienstjaren op twintig is vastgesteld. 
Als nationaal of regionaal beheerder, vijf mandaten van een jaar hebben 
waargenomen. 
Leden die vijfentwintig dienstjaren tellen en de andre voorwaarden vervullen, 
bekomen een palm op het lint van het zilveren ereteken. 
 
Gouden ereteken 
 
Als nationaal of regionaal beheerder, tien éénjarige mandaten te hebben vervuld. 
Kan verleend worden aan leden die een exploot of een heldendaad hebben 
volbracht. 
Leden die vijtien mandaten van een jaar hebben volbracht bekomen een palm op het 
lint van het gouden ereteken. 
 

Indienen van een voorstel tot de toekenning van een ereteken. 
 

Voorstellen worden jaarlijks voor 1 februari ingediend 
De voorstellen moeten beantwoorden aan alle hiervoor gestelde voorwaarden en 
ondertekend door de regionale voorzitters en secretarissen en opgestuurd worden 
naar het nationaal secre. 
 
Toekenning van een ereteken 
Na onderzoek van de voorstellen door het NUC, wordt de lijst van de 
gepromoveerden ter goedkeuring voorgelegd aan het NC. De jaarpromotie wordt 
bekend gemaakt bij de A.V. 
 
Betwisting 
Elke betwisting dient schriftelijk en per vertrouwelijk schrijven aan de voorzitter 
gericht te worden. 
 
Financiering 
Het drukken van de toekenningsbrevetten gebeurt op kosten van de nationale. 
Eretekens worden besteld door de nationale maar worden betaald door de aanvrager 
zelf of door de regionale. 



VOORSTEL TOT TOEKENNING VAN EEN ERETEKEN IN DE 
ORDE VAN VERDIENSTE ANPCV 

 
Datum van verzending : 
 
Rang in de Orde 
 
Bronzen ereteken in de Orde van Verdienste ANPCV  
Bronzen ereteken in de Orde van Verdienste ANPCV met palm  
Zilveren ereteken in de Orde van Verdienste ANPCV  
Zilveren ereteken in de Orde van Verdienste ANPCV met palm  
Gouden ereteken in de Orde van Verdienste ANPCV  
Gouden ereteken in de Orde van Verdienste ANPCV met palm  
 
Naam en voornaam van de voorgestelde : 
 
 
Brevet A Commando :...............................Brevet A Parachutist :............................. 
 
 
Eenheid :............................................................................................................... 
 
 
Effectief lid sinds :................................................... 
 
 
Functies uitgeoefend in ANPCV :............................................................................. 
 
 
Aantal volbrachte mandaten :................................................................................. 
 
  
Getuigschrift goede zeden :............................... 
 
 
Heldendaad :......................................................................................................... 
 
 
Exploot :............................................................................................................... 
 
 
Voorstel op eer door :............................................................................................ 
 
 

Voorzitter       Secretaris 



VISITE 
 

FORT EBEN – EMAEL 
 

11 – 04 – 2009 
 
 
 
 
09H00  RV entrée fort Eben-Emael  
 Visite guidée du fort +  les dessus du fort  
 
12H30 Départ pour le restaurant  « Hoeve Dewaleff » 
 

Menu 
 

Crème Andalouse 
Filet de poulet fermier, sauce coron, assortiment de légumes 

Gratin et croquettes 
Glace pralinée sauce amaretto 

 
15H00 Visite guidée champignonnières avec dégustation 
 d’un bol de potage aux champignons 
 Possibilité d’acheter des champignons   
 

Voyage aller-retour, visite du fort, lunch, visite de la 
champignonnière,  

Prix : 25 € par personne tout compris, sauf boissons 
 
A verser au compte ANPCV Régionale Brabant 733-5005000-24 

Avec mention : Eben-Emael……X personnes 
 
 

Départ de Bruxelles à Eben-Emael en voiture 
 

Pour co-voiturage tel à Gérard Houben 0477 43 65 68 
 

Fin d’inscriptions 1 avril 2009 



BEZOEK 
 

FORT EBEN - EMAEL 
 

11 april 2009 
 

 
 

 

09U00   RV ingang fort Eben-Emael 
   Geleid bezoek van het fort + bovengedeelte                
 
12U30   Vertrek voor het restaurant "Hoeve Dewaleff "  

 
Menu 

 
Crème Andalouse 

Filet van hoevekip, coron saus, groetenmix 
Gratin en kroketten 

Ijs praliné en amaretto saus 
 
15U00  Geleid bezoek paddestoelenkwekerij met degustatie 
   van kampernoeliesoep 
   Mogelijkheid om paddestoelen te kopen 
 

Reis heen –terug, bezoek fort, lunch, bezoek 
paddestoelenkwekerij 

Prijs: 25 € pp alles inbegrepen exclusief de dranken 
 

Te storten op nummer ANPCV Regionale Brabant 
733-5005000-24 

Met melding: Eben-Emael.........X personen 
 

Vertrek van Brussel naar Eben-Emael per auto 
Voor afspraak Tel Gerard Houben 

0477 43 65 68 
 

Einde inschrijvingen 1 april 2009   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARRELAGE : Remplacement carrelage cassé, joints défectueux, possibilité de coller 
  un nouveau carrelage sur un ancien pour rénovation cuisine et salle de bain. 

BELGO  -  REPAR 
 

TOUS TRAVAUX INTERIEURS ET EXTERIEURS 
 

AV DE BROQUEVILLE 13 BTE 8 
1200 BRUXELLES 

 
TELEPHONE/ 02 733 14 22 

PEINTURE : Peintures murs, portes, cage d’escaliers, châssis, ponçage escalier et rampe.     
PLOMBERIE : Robinetterie, débouchage égouts, wc, etc…. 
TERRASSE : Réparation infiltration, fer à béton, réparation éclatement béton. 
TOITURE : Placement cloison et isolation grenier, velux, réparation gouttière 
  Maçonnerie, réparation joints façade, cimentage, cheminée, démoussage 
  Toiture, mur, terrasse par pression hydraulique 
   Application de peinture de retraitement. 
 
 

Jean-Pierre Plomteux 3 para 1972  
 
   
 
 
 

Maison des Ailes - Huis der Vleugels 
1 Rue Montoyer Straat  1000 Bruxelles/Brussel 

 
 
Superbe duplex à louer, 2 chambres à couché, salle de bain, grande terrasse (40m2) 

Loyer : 600 € + 125 € de charges 
Libre 1 février 2009 

 
 

Mooie duplex te huur, 2 slaapkamers, badkamer, groot terras (40m2) 
Huur: 600 € + 125 € lasten 

Vrij 1 februari 2009 
 

Pour tout autre renseignement / voor nadere  inlichtingen :  
 

 
Mr Johan Maus 

Secrétaire Général Maison des Ailes 
Algemeen Secretaris Huis der Vleugels 

Tel/Fax : 02 514 67 49 
maisondesailes@skynet.be 

 
 



 
 
 

INOUBLIABLE 
 
 
C’était par un beau jour printanier que je l’ai vu pour la première fois. 
Il était là, pur, devant moi et face au public. 
Je m’étais préparé sérieusement, mais cette forte lutte m’avait fatigué. 
Cette lutte me transforma en possesseur et, avec lui, une nouvelle vie commençait. 
C’était par un beau jour printanier qu’il était enfin à ma portée. 
Quand il m’a touché je me suis trouvé dans un soupir de soulagement. 
Mon cœur battait très fort, néanmoins, il m’enlaçait fermement. 
Mon béret, rouge ou vert, mon trésor éternel jusqu’à le fin de tous les temps. 
Dans mes rêves, il m’arrive encore de me rappeler ce jour inoubliable au bord de la Meuse. 
Un garçon devint un homme. 
Là-bas dans ces rochers à Marche Les Dames. 
 
Poème d’un auteur inconnu,  remis par De Wit François Commando de 1947 
 
 
 
 

ONVERGETELIJK 
(vrije vertaling) 

 
Het was een mooie lentedag toen ik haar voor het eerst zag, 
Daar was ze, zuiver, vóór mij en onder ogen van de menigte. 
Het was een zware opleiding geweest en ik was moe, 
Dit gevecht maakte van mij de bezitter, met haar begon een nieuw leven. 
Op deze mooie lentedag lag ze eindelijk in mijn bereik. 
Het was met een zucht van opluchting dat ik haar gewaar werd, 
Mijn hart klopte sneller toen ze me omknelde. 
Mijn rode of groene muts, een schat voor eeuwig en altijd. 
In mijn dromen vertoef ik terug op deze onvergetelijke dag langs de Maas. 
Een jongen werd een man, 
Dáár, bij de rotsen van Marche Les Dames. 
 
Van een onbekende auteur, overgemaakt door De Wit François, Commando 1947. 
Vertaling: J Algoet 



 
 
 
 
 
 

Pour entretenir votre forme physique rejoignez le « AIRBORNE CLUB » 
Cours tous les jeudi de 18H15 à 18H50 et de 18H50 à 19H30 

 
Ecole Royale Militaire 8 Rue Hobbema 1000 Bruxelles 

 
Om uw fysieke conditie te onderhouden kom naar de « AIRBORNE CLUB » 

Les elke donderdag van 18H15 tot 18H50 en van 18H50 tot 19H30 
 

Koniklijle Militaire School Hobbemastraat 8 te 1000 Brussel 
 

 
     In charge          Maître de cours
Albert Françoise      Maître Verpoucke P.T.I. 
Tel : 02 268 29 98       
Fax : 02 268 40 24 
assurall@portima.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les photos de notre fête de St Nicolas et du Repas de Corps sont disponibles sur le 
site et peuvent être chargées et imprimées via votre PC 
 

www.brabant-para-cdo.net 
 
 
 
De foto’s van ons Sint Niklaasfeest en onze Korpsmaaltijd zijn te bekijken op onze 
site en kunnen opgeladen en afgedrukt worden via uw PC 
 

www.brabant-para-cdo.net 
 



 

 
 
  
 
 

Et puis, il y avait le Repas de Corps. 
 
Lors de l’accueil au bar de la Maison des Ailes, rien que des figures connues et 
souriantes. 
Dans le restaurant, intimement organisé, des éclats de rire allaient d’une table à 
l’autre  .  
Lors du toast au Roi nous nous sommes raidis de quelques millimètres. 
Le président avait un mot de reconnaissance pour des anciens méritants. Il a 
demandé de l’indulgence à l’encontre d’un d’eux qui a choisi une mauvaise voie 
(Gendarmerie).  
Le secrétaire avait le verbe haut et bref. 
Le président a été contraint à une remise de béret exceptionnelle. Il paraît que le 
ministre de la guerre du Gabon s’est aussitôt inspiré de cette combinaison de 
couleurs pour en équiper ses troupes d’élite. 
Nos félicitations pour Monsieur et Madame Yu, leur personnel et leur menu. 
Au-dessus de tout, le cadre qui a fait preuve d’un spirit exemplaire.  
Merci à Madame Houben pour les belles photos. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

En toen, was er de Korpsmaaltijd. 
 
Bij de ontvangst op het Huis der Vleugels, niets anders dan gekende en lachende 
gezichten. 
In het gezellig georganiseerd restaurant ging de schaterlach van tafel tot tafel. 
Bij de toost aan de Koning hielden we ons enkele millimeters rechter. 
De voorzitter had een dankwoord voor verdienstelijke anciens. Hij verzocht om enige 
inschikkelijkheid ten opzichte van één onder hen die de verkeerde weg opgegaan is 
(Rijkswacht). 
De secretaris had het hoge en korte woord. 
De voorzitter werd gedwongen tot een uitzonderlijke mutsuitreiking. Naar het schijnt 
was de minister van oorlog uit Gabon meteen geïnteresseerd in deze 
kleurencombinatie om er zijn elitetroepen mee uit te rusten. 
Onze felicitaties voor de Heer en Mevrouw Yu, hun personeel en het menu. 
Bovenal, het kader dat blijk heeft gegeven van een voorbeeldige spirit. 
Dank aan Mevrouw Houben voor de mooie foto’s.   
 
 

J.Algoet 



 

Le Lt-co  

Lt-ko
 
 
 
 

Photos souvenirs de notre ami Jean Lambion (Canada) 
Padre Vandergoten officiant la messe en Corée 

lonel Ledant inspectant les positions avec son TS Jean Lambion
Foto’s van onze vriend Jean Lambion (Canada) 

Padre Vandergoten dient een mis op 
lonel Ledant inspecteert de posities met zijn TS Jean Lambion 
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