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VERSLAG VAX DE ALEEUEI{E VERGADERTilG VÂII 31 IIEI 1991

Nognaals noeten nij gebruik naken van de nilit,aire
instelling te HEVERLEE on er onze jaarlijkse Algenene Vergadering
te houden.

Vooraleer de zittlng voor geopend te verklaren, vraaEt de
Voorzitter een ninuut etilte voor de nagedachtenia van onze
overleden nakkers.

Bij het openen van de zitting bedankt hij LtKol JAHBE
alsnede zijn medewerkers voor de uitstekende organisatie van deze
dag.

Hij legt de nadruk op de goede verstandhouding en
samenwerking tussen de verschi I lende af de l inçIen .

LtKoI JAHBE zaL ons binnenkort verlaten voor de HATERIEEL
SCHOOL te DOORI{IK waar hi j de funct,fe van directeur van de
atudies zal waarneren. Good luck. Kolonel. Hij wordt opgevolgd
door HaJoor DE VUYST die velen onder ons reedE kennen en waarvan^ik overtuigd ben dat hiJ, zoals ziin voorganger, zj-jn volledige
medewerking aan de Verbroedering zal ve rlenen .

De Voorzitter danlct vervolgens de aanwezigen, in heÈ
bijzonder onze neters Hevr SEVRIX en Hevr GEORGE evenals de oude
korpsovergten.

Het, besÈuur heeft Det vlag deeLgenonen aan verschillende
nationale plechtigheden. Op 20 nei waren wiJ aanwezig op de
statutaire vergaderLng van de VOV ( Verbroedering van
Oudstrijders Verbonden ) net 5 stennen.

De 'Prijs Generaal SEVRII{' werd dit jaar toegekend aan
Juffrouw Rebecca HAECK van de Stedelilke Basisechool "Vietor
Corpensor' GEtfT en de 'PrlJs voor ontnijners in actleve dienst'
ging naar Juffrouw ELs DE SUTTER van de Gesubsldleerde VriJe
Geneentelijke Basisschool ZI{fJtÀÀnDE. De prijzen werden
uitgereikt door onze Voorzitter KoLonel or BERTItr
Kap i t,e in VANDER HAST voor de

Hij stelt voor nu over te gaan naar de punten van de
dagorde:

^1. Goedkeuring van de not,ulen van de Algenene Vergadering van
L8t5/9L
- Aangenoren zonder opnerkingen.

2 . Activite it,en van de Raad van Bestuur.
llerden uitgelegd in de openingsrede van de Voorzitter

3. Uiteenzetting van de financiëIe toestand
a. Uit1eg over de belegglngen van de kasbons
b. Uitleg over de lening van de Sectie Brabant
- Balans aangenonen na voorlezing van het verslag der

Revisoren aangenonen en ontlast,ing gegeven aan de Beheer-
raad.

4. BiJdrage voor t992 : Blijft, behouden op 3OO fr.
5. St,at,ut,aire verkiezinqen

- Geen andere kandidaten, dus worden de uit,t,redenden door
algeneen handgeklap herkozen.

- De Sect,ie Lulk zal in vervanging van de Heer HARCHÀL
(overleden) een lid voorstellen

5. Hulpfonds "Ernest, GEORGE'
l{a enkele op puntstelllngen van de
stat,uuf aangenomerl ,

- De VoorzLtter vraagt aan lfw GEORGE
dit Fonds te wi llen aanvaarden . lfw
luid applaus.

en door
OAD.

opmerkingen Herd dit,

het meterschap over
GEORGE aanvaardt onder
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7. Uitreikinq van eretekens
a. Gouden nedaille van VOV : dhr HEUCHO}{ tl
b. Zilveren nedaille van VOV : dhrn DE JÀIfFE R.

FESTRAETS R.
c. Bronzen nedaille van VOV r dhrn AIITOIilE G.

DE ITEYS R.
KETETEERS F.
KTilET A.
I.IATTHEUS H.
HEERS}IAN L.
ELEHEilTTUS

d. Ereteken van de "Ontmijner' : dhrn VAN OVERLOOP A.
LECOI{TE L.
WTLIE A.
KETELEERS F.

e. Kruis van Ridder in de Orde van Leopold : dhrn BERGES
HEUCHOI{

f. Kruis van Ridder in de Kroonorde : dhr CHOUrrART
8. Àllerlei

Uitleg door LtKol JÀHBE over de t,oestand van de uitgifte van
een zegel

- Opnerklng door de Heer LALTEUAND nopens financiële toestand
van de VOV : Velen ontvangen -Be1gië Eerst' in meerdere
exenplaren.
Verklaring: indien U lid bent van neerdere vereniEin{len,
ontvangt U één tijdschrift per lidnaatschap.

Einde van de Zitting. Het Bestuur verlaat de zaal onder
begeleiding van de llars van de Ontnijners.
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BEDEVAART NAAR HET NATIOIIAAL }IOilU}IENT TE STAVEIOÎ

Datun r Zondag 22 septenber 1991

Sanenkonst : Àan het, stadhuis te 1O.OO uur

Verloop van de Pl-echtiqheid :

tO.3O Vorning van de stoet, in de volgende orde:
a. Politie
b. Afvaardiging van het leger
c. Koninklijke Harnonie'L'Enulation'
d. De Vaandels
e. De Geneentelijke Overheid en de Beheerraad van de

Verbroedering
f . De Provinciale Sect,ies
g. De andere deelneners

L@-45 Heilige llis

11.45 Hervorning van de st,oet en bloenenneerlegging aan het
gedenkteken van de St,ad STAVELOT door :

a. Burgeneester
b. Voorzitt,er van de Verbroedering
c. De andere deelneners
Tijdens de bloenenhulde weerklinkt "Te Velde" gevolgd door
het 'Vaderlandslied'.

L2.L5 tlationaal gedenkteken van de ontûljners van België
a. Nemen plaats tegenover het gedenkteken !

- de Beheerraad
- de Burgeneester
- De Korpsoverste van de Ontnijninggdienst

b. Uitvoering van de Hars der Ontnijners
c. De korpsoverste geeft een overzicht van de zendingen

uitgevoerd door zLjn eenheid sinds de laatste
plecht,igheid

d. Dodenappel door Dr PRIGI{OII bijgest,aan door de Heer
CRABEETS en LALLEMAND

e. Bloemenneerlegging door
- Verbroedering der Ontnijners
- St,adsbestuur
- Korpsoverste
- De andere deelneners
Tijdens de bloenenhulde wordt de "tast Pest" gespeeld,
gevolgd door het,'Vaderlandslled'

12.30 Stoet,sgewijze naar het, stadhuis waar een ontvangst plaat,s
heeft in de "salle du chapitre'

13.30 Democratische naaltijd in'L'Àuberge Saint-Remac1e"
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llEtU voor de 22-09 91

PREISOEP
*t**a

PATES-KEUZE (net augurken, aiui-nen, et,c. )
*a***

BLAI|C DE POT LET' estragonsaus net vruchtensalade
****t

KROKETTEI{ CN TRIETEII
*****

IAART VAf, STAVELOT met ananas et kersen
*t***

KOTEIE*****
EEX fLES I|IJX (BORDEAUX) voor 4 Peraonen

PRIJS ! 56A Frank

Inschri jven per Sectie VO-OR IO September
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Met grcte droefhej-d moeten wij U het overlijden van verscheidene
kameraden meedelen :

Hr. BEECKâERT Gaston

l"te vr " JÛI{CKHEERE Hartha , Echtg , A}ISEEU$ Henri

FIer/r. BEI{EYDT, Sed - VAI{REYBROECK

Flevr . DEHEESTER Hon i gue , Echtg . VYNCKE lti l ly

Hr " DERUYTER Victor

Hr. GOSSEYE René

F{r . FO$TAïHE Roge r

Hr - HûVARLET Benoît

Hr. VAIEHTIII Jules

Hr. VâH HCIFSTAL Robert

Flr. HARCI{AL Henri

Wij bieden hun families onze innige deelnening aan.

Sectie

Sectie

Sect,ie

Sectie

Sectie

Sectie

Sectie

Sectie

Sectie

Sectie

Sectie

Ïilest*Vl "

l{est*Vl"

l{est*VI .

TIest-Vl ,

l{est-Vl "

Heneg,

Hene {l ,

Hene çl "

Hene çt "

Hene çl "

Luik
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HERINNERINGIIN E}I ANEKDOTES VA}I EEX OilTHJJilER- (VERVOIG 6I

Recht tegenover ons kaup, dat ne 'Kashba" hadden
gedoopt,, bevond zich de hoeve HII.LEBRAIT waarachter een weiland
van meer dan 2 hektares lag. Elke morgen om 7 uur liep ik samen
net nijn vriend I{ELS, waarover ik voordien reeds heb gesproken,
een toer rond deze weide. Dit steeds in short, ongeacht, het weer.
Op een morgen beet een goedgevornde nannetjesgans me ferm in nrijn
bil. De volgende dag nan ik, deze pijnlljke ervaring indachtig,
een fijn, soepel hazelaarstakje nee als srapen. De gans had
duidelijk de smaak van nijn lijf te pakken - uiteindelijk wenr
men aan alles - want net de bek uitgestrekt, viel ze mij weer aan.
Ik gaf haar één korte slag in de nek. Tot mijn grot,e verbazing
viel het beest dood neer. We hebben d,ê boer dan naar betaald en
de gans in onze stoofpott,en klaargemaakt,. De naaltijd kostt,e ons
die dag 25 fr per dag en per persoon.

We naren de gelukkige eigenaars van een FIAT
vrachtwagen 8T, een mooi voertuig dat ons evenwel regelnatig in
de kou liet staan, temeer daar het bij alle weer buiten moest
blijven staan. Die zat,erdagnorgen - lre moesten naar LUfK rijden
zou het dus weer gebeuren. Ik vroeg de Korporaals DEilGfS en LEROY
op de nabijgelegen weg post te gaan vatten on een voertuig tegen
t,e houden dat, in staat was onze weerspannige vrachtwagen in gang
te trekken. Ze keerden triomfantelijk terug met een vrachtwagen
van de Duitse Bundespost. Ik kon echter niet zeggen dat ik daar
gelukkig m€e was want ik vreesde dat de twee postmannen het
verhaal aan hun bazen zouden gaan vertellen, wat nij beslist in
de problemen zov brengen. De twee kerels vervulden met ijver de
opdracht die hen door de 'Spreng Konnandos" - zo werden lte door
de Duitsers genoend - ïras toevert,rouwd. tla anper 5 à 6 minuten
trekken startte de motor van de ffAT al! Teneinde hun stilzwijgen
af te kopen, gaven îre hen een pak j e tabak en tltee pak j es
sigaretten, *rat in die tijd een vorstelijk geschenk was. t{adien
stopte de postvrachtwagen iedere dag opnieuw voor onze gebouwen,
luid t,oeterend om ons aldus van hun hulpbereidheid te
verwit,tigen. Onze FIAT viel evenwel nooit neer in panne.

Op aanvraag van de boswachters ter plaatse hadden we op
de BARAQUE UICHEL enkele drinkvoorzieningen voor herten,
eekhoorns en everzwijnen genaakt. Onze werkwijze was eerder
eenvoudig. Op de door de boswachters uitgekozen plaatsen brachten
re telkens een bon tot, ontploffing. 's Anderendaags al was de
krater gevuld net water, want de bodem van de Venen is een echte
spons. Als teken van dankbaarheid sloten de boswachters dan de
ogen als we eens een st,ukje wild schoten.

Indien U geen zin neer zou hebben on door te gaan met
het lezen van deze anekdotes, volhardt U nisschien beter toch nog
even. Het zou spijtig zijn dat U de naar van de meest beruchte
ontmijner niet zou kennen.

********
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Het geb€urde te BRUSSEL tijdens de regentschap van

Prins Karel. De onder-officieren van de Ontnijningsdienst hadden
besloten een banket te organiseren in de mess onder-officieren
van de kazerne Prins Boudewijn. Uiteraard ldaren ook de
echtgenotes uit,genodigd. Tijdens de treinreis van I,UIK naar
BRUSSEL al had de stenning in onze groep een behoorlijk ni.veau
behaald, niet in het minst als gevolg van enkele glaasjes
jenever. fn het, noordstation noestten !.te overstappen op een tram
om de PLACE DAILLY te kunnen bereiken. Aan de tramhalte stonden
een tient,al mensen te wachten. Toen het eerste transtel voor de
halte tot stilstand was gekomen, trad onze groep naar voren, de
elegante Sergeant IIASSART met nijn echt,genote aan de arn voorop.
Met trewonderenswaardige koelbloedigheid zei- hij: 'Maak plaats
voor de Prins-Regent.". En ongeloofelijk naar waâr, de mensen
lieten ons bonte gezelschap eerst opstappen! l{el moet worden
gezegd dat onze Sergeant werkelijk heel $rat overeenstenning
vertoonde met Prins Karel. Het was gelr-rkt net zoals met de
fopperij die enkele jaren nadien was opgezet door een student die
een neisjescollege bezocht aIs.... Koning Boudewijn.
Aan de eretafel bevonden zich onderneer Generaal SEVRIN, Kolonel
PI,ACET, de Majoren SAUIJN en PORRET{ICK, de Heer LEtr'EBURE,
Direeteur van het Hinisterie van Financiën en Mevroun en
Mejuffrouw SEVRIN, de Meter van onze Verbroedering. Het banket,
werd voorgezeten door Adjudant LEOI{. Zijn fanilienaan ontsnapt
il€, de oude neneer van bijna 79 jaar die ik ben geworden, heeft
soms t,e kanpen net geheugenstoornissen, !{aarvoor zijn excuses.

De tafels werden opgesteld volgens de indeling in de
provineiale verbroederingen, telkens rekening houdend net de
gesproken taal. We dachten wel dat onze vriend LEON een
redevoering zotJ geven. Ik had aan elke gast van de tafel 'LUIK"
een zakje in grijs papier gegeven on op te blazen. Iedereen hield
zi jn zak je onder de rand van de taf eI-. tlat $re niet hadden
vocrzien. is dat de redenaar zou vraEen on een minuut sÈilte voor
de overleden collega's. Een vervelende zaak voor de Luikenaars,
die nu plots voorover gebogen stonden on aldus de bewust,e zakjes
aan het zicht te onttrekken" Het vervolg laat zich nakelijk
r.rden. Eenmaal de redevoering ten einde volgde een lraar salvo van
ontploffende zakjes" De sfeer werd zo goed dat Hajoor PORRET{ICK
aan onze tafel langs kwam om ons toe te vertroulren dat hij veel
liever aan onze tafel had gezeten dan aan de tafel van de al te
ernstige eregasten.

********
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Decenber LgtL0 -

De 18de decenber

ïn TROIS-PCII{TS was de Generale Staf van de 1111de groep van
de genie onder Ieiding van Kolonel AI|DERSOf, gevestigd. De
eenheden van die groep waarvan de 51e, 2A2e,191e, 296e
batt,ailLons en de 629e en 962e conpagnies waren zowat overal
verspreid. De C conpagnle van de 51e, ondergebracht te IIELREUX
wordt als versterking opgeroepen en kont de 17de otn 23.30 uur
aan. Ze verstopt haar conuandopost in het, station en versterkt de
Dannen van de 29Le genie die reeds t'er plaatse waren. Kolonel
AI{DERSOII geeft, onniddellljk het bevel on de brug over de AI{BLEVE
en die over de SALH op t,e blazen en legt ook twee negversperrLn-
gen êan; een eerste op de weg naar llAtltE (iet,s boven I{OUPRE} en
een tweede op de grote weg naar STÀVELOT (in de buurt van hotel
LIffRAilGE. Achter het niJnenveld van de tweede wegversperring
wordt, een 57 nm ant,i-tank kanon van de B Cie van de 526.e
geplaatst.

On 11.15 uur verschijnt de eerate Pant,her om de hoek aan
hotel LIffRâNGE Daar wordt onnLddelfijk door het 57 rm kanon tot
st,ilst,and gebracht. Een schot van de daaropvolgende t,anks
vernietigt echter het kanon. De overlevenden trekken zich vlug
net hun halftanks tot aan LA GLEIZE terug en de brug over de
AIIBLEVE rordt, voor de neua van de Duitsers opgeblazen. Iler
rapporÈ van de 29Le genie preciseert, dat Sergeant IIILLER de brug
heeft opgeblazen net twee vljandige infanteriesoldaten erop.
Ondertussen kwamen andere lnfant,eristen van de zuidelijke
helllngen. Twee burgers werden voor hun deur neergeschoten
terwijl PEIPER de resultaten afwacht van een verkenningsploeg uit
WAilNE.

's Horgens wordt een andere kolonne gevornd van een 30
tanks, waarvan enkele pantservoertuigen van de 6e en 7e Cie, en
een Cie pioniers ( de 3e). Dlt alles gebeurt te LODOHEZ, waar F.
HOPA (de nolenaar) ats gids wordt neegenonen. De kolonne
detacheert zich te LA VAUX-RICHARD, trekt over de BUTAI waar HOPA
later dood werd aangetroffen, doorkruist de vochtige velden ten
noord-oosten van de BERGERIE naar HEilUHOIIT en bereikt rond tO.3O
tenslotte tùANt{E. Vanuit, WAI{I{E vertrekken enkele voertuigen op
verkenning naar LOGBIERI{E (en veruoedelijk ook naar SPftrEUX)
terwijl het grootste deel van de kolonne richt,ing AISOHONT
uitrijdt en zo t,egen LL.OO uur TROIS-POilTS binnenkout. Iets na
11.3@ uur stoten de eerste drie pantservoertuigen op de
negversperring te I|OUPRE waarbij het' anti-tankgeschut van de 51e
genie inefficiënt blijft. Onder hetgeschut van tanks trekt de
ploeg van de wegversperring zich tot, in TROIS-POIfTS terug en
blaast dan de brug over de SALII op waardoor een andere pot,entlëIe
doorgang verdwijnt,. Van zodra PEIPER dit, te weten komt, stuurt
hij zijn kolonne naar LA GLEIZE waar hiJ or! 13.30 binnenvalt.

Ondert,ussen loopt te STAVELOT de défllé van de tanks rond de
niddag t,en einde. De -Thunderbolts' P47 van de 9e AIR TACTICAL
(US-vliegtuigen van de 365e groep, versterkt door de 39@e en 5Q6e
eskadersl hebben imners het, Lange loodspoor van de DuiÈse SS
gevonden, dat zlch uit,strekt van STâVELOÏ tot aan REFAT. De
Duitsers worden net duikbonbardementen besÈookt. De zware
nachl-negeweren van de vliegtuigen naaien voertuigen en
nanschappen weg, het regent bonnen boven LODOIIEZ. Gedurende Deeer
dan een uur blijft het luchtruin gevuld net, vliegtuigen die zj-cln
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draaien boven tfANNE en TROIS-POIITS om te kunnen aanvallen met de
zon in de rug. Het is alsof alle escarilles nu samenspannen. De
kolonne is volledig gedesorganiseerd en lijdt zware verliezen aan
nanschappen en [aterieel. De Duitse pantsers worden eveneens
aangevallen te PETIT SPAI, waarbij de boerderij JACQUEHIil
afbrandt. Onstreeks L4.OO uur volgen nog neer luchtaanvallen
tussen ROAI{I|E-COO en LA GLEIZE êD, rond L5.OO uur, te CHEI{EUX-LA

. GLEIZE waar verscheidene voertuigen znaar worden getroffen.
fntussen haast de 3Oe infanteriedivisie 'SS Roosevelt' zich

ter plaat,se om hulp te bieden. Het LLTe regiment (Johnson), dat
is afgezakt via BEVERCE, vernietigt, zijn hoofdkwartier t,e MALHEDY
en positioneert zijn bataljons:

het 3e bataljon ontplooit zich te MATHEDY on LO.30 uur;
- het 2e bataljon rukt op langs de spoorweg BURI{EI{VILLE-CHEFO,SSE,
samen net, het, 29Le genie;
- het 1e bataljon (Luitenant-Kolonel R.E. FRAI{KLAND) verplaatst
zich eerst naar FRAilCHORCHAUPS en neent dan de oude baan naar
STAVELOT. De fusiliers koaen in vrachtwagens ter hoogte van de

^ boerderij DELECLOS (boerderij BOIIAPARTE) en ontplooien zich dan
in tactische fornat,ies: de A-conpagnie van Kapitein J. KENT neemt
de rechterkant van de w€g, de B-conpagnie van Kapitein R. SPIKER
de linker.

On L3.OA uur krijgt het le bataljon contact net het 3e
peloton van SOLIS, dat naast de grenzen van STÀVELOT trekt om er
defensieve posities in te nemen. Zo kunnen de G.I. van het 117e
vanaf 15.30 uur langzaan naar massaal STÀVELOT binnendringen via
de RUE DE SPA en les HÂRLENI{ES. Vinden ze er andere Amerikanen?
t{ee !

Rond dezelfde tijd (15.30 uur), herbegint, het défilé van de
Duitse troepen. De SS-troepen houden er evenwel niet neer
dezelfde arrogante tred op na ...l{eteen beginnen ook de eerste
Amerikaanse obussen op STAVELOT neer te vallen. Het bonbardenent
blijft, duren en is uiteruate krachtig.

HeË eerste contact net de vijand vindt plaats on t6.OA uur.
Enkele verspreide en geisoleerde grenadiers in de RUE DES ECOLES,
de RUE HAUTE, de RUE BASSE,... vluchten in allerijl Heg voor de

. automatische wapens van de vijand. Een grenadier sneuvelt in de
RUE HAUTE. De PLACE DU MARCHE wordt ingenomen. Dan concentreren
de gevechten zich tegen de tirailleurs die post hebben gevat in
de RUE LÀTERALE en aan de VIllÀVE. Schernutselingen voor het grote
treffen, Ondertussen heeft het 2e pelot,on van de A-conpagnie via
de BOULEVARD PINGET het kasteel T'SERSTEVENS bereLkt. De
noordelijke wijken worden systenatisch ingenonen door de trannen
van de B-conpagnie die weldra doorstoten naar de BASSE-COUR om
het er op te nenen tegen de SS-troepen. De situatie bfijft, zeeÊ
verward. En nocht,ans lijkt STAVELOT slechts te zullen worden
verdedigd door een peloton grenadiers en twee of drie SPW-
voertui-gen, die op de oever, aan de brug, post gevat hebben on er
de toegangsr'teg te bewaken, waarlangs de Duitsers voortdurend in
kleine groepjes pantservoertuigen konen aangereden. De Anerikanen
best,oken ze net, granaten en bazooka's.

Even na L6.OO uur, op de ROUTE DU VIEUX CHATEAU, komt plots
een Panther van aehter het huis van de fanilie GOI|AY te
voorschijn. Tfanneer de tank probeert een hoger gelegen weide te
bereiken, wordt hij zwaar getroffen door een obus. lwee tankist,en
vluchten weg. Een weinig later wordt E. GOIIAY uit zijn woning
gehaald en door de SS afgemaakt, om hun soede te bedaren
waarschijnfijk.

Bij het vallen van de avond verdubbeLen de Anerikanen de
vuurintensiteit van hun artillerie. Het huis van de GILLETS vat
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vuur en even laterook alle aanpalende huizen, tot aan de
boerderlj van de ÛIATHELETS, voor de kerk. Zo ontstaat, er tijdeljk
een soort nienandsland tussen de prot,agonisten. Men zou gaan
denken dat er met opzet brand werd gesticht.

De Duitse artillerie dan weer, begint de door de Anerikanen
ingenonen sector, te bonbarderen. Dan konen de zware Panthers en
Tigers terug, die op verkennlng waren gestuurd naar rlAtlllE. Een
deel van de tanks rljdt de stad door en begeeft, zich naar tA
GLEIZE, terwijl een ander deel vooral Tigers op de
linkeroever blijft. Naarnate de avond valt worden de gevechten
heviger en de Dultsers voeren znare tegenaanvallen uit in de stad
zelf.
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Practical Pisto1 Shootinq - een sport als een ander.

Ifu reeds enkele jaren kan nen, als sportschutter, in de
betere schuttersclubs een hetrekkelijk nieuwe discipline
beoefenen : Pract,i.cal Pistol Shooting of afgekort P.P.S.

In de volksnond wordt deze sport sona conbat-shooting
genoemd en daar ook nee verward, alhoewel P.P.S. net conbat-
shoot,ing niets te naken heeft,.

Het, is er van afgeleid en daar houdt elke vergelijking
op.

Tenzij nat,uurlijk ienand opzettelijk een negatieve
reclane voor deze sport wil naken. Haar dat kan nu weer voor elke
gevechtssport : in Karate of Kung-fu leert nen net de blote hand
doden, een kruisboogschutter wordt getraind om op afstand en in
alle stilte een tegenstander uit t,e sehakelen, een
luchtkarabijnschutter wordt opgeleid als sniper, enz.

Zo gezien kan het, alhoewel iedereen weet dat, het
nonsens zijn, net zoals de praatjea over P.P.S.

Wat, houdt dit beruchte P.P.S. nu in?
In tegenstelling tot, het, klassieke pistoolschieten waar

één schutter op één doel vuurt vanop een bepaalde plaats zonder
te bewegen, worden hier een tien- tot twintigtal doelschijven
over de ganse schietstand verspreid opgest,eld. Vervolgens wordt
een weg uitgestippeld langs dewelke de schutter naar vooraf
bepaalde schiet,plaatsen noet lopenr êIr uogelijk zal hij onderweg
nog hindernissen noeten overwinnen. Dit geheel wordt het parcours
genoemd.

Voor de start wordt door de Range-officer een briefing
gegeven, hij legt aan de schutters uit welke neg genomen moet
worden en van Haar er op welke doelen noet geschoten worden.

Elke deelnener zal nu om beurt en onder t,oezicht van de
Range-officer op een zo snel mogelijke nanier dit parcours
afleggen.

Deze toestand vergt van de sportschutter een volledige
concentrat,ie en inzet. Hij noet niet alleen juist schieten, maar
ook hardlopen, de opgelegde weg volgen, de hindernissen nemen, de
doelen in juiste volgorde onder vuur nemen, tijdig en enel zijn
!ùapen herladen en bovenal de veiligheidsregels in acht, nenen. De
kleinste inbreuk tegen deze veiligheidsregels heeft nanelijk een
onverbiddelijke uitsluiting tot, gevolg.

Dat somnige adepten van de klassieke disciplines
P.P.S.-schutters met een jaloers oog bekijken han ik best
begri jpen.

Niet iedereen is bekwaan een za allesonvattende
sporttak te beoefenen, vandaar..., maar zeg niet. dat het geên
sport is, dat, zou echt nj-et sportlef zijn.

RCdACt'CUT: VERSTAPPEN D.
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In het verleden is de verkoop van T-ghirts en sseatshirts net heÈ
enbleen van de drie strijdkrachten steeds een groot succes
geweest. HeeI rat Lensen dienden dan ook te horen dat de voorraad
uitgeput was.
Wij bieden U evenwel de nogelijkheid er alenog aan te gchaffen.
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BESTELBOII

(te versturen naar de ODLH t,er attentie van Adjt VAN
CLEUVEI{BERGEil )

1. Ik, ondergetekende, -. - r

eenheid
plaats volgende bestelling:

2. Hijn bestelling zaL pas worden uit,gevoerd na ontvangst van
betal ing.

3. Afsluiting van de regervaties: oL decenber 9,1

Leveringstermijn: +l- 4 neken
Pri j s:

T-shirt (kort,e nouwen): 25O Bg per stuk
Sweatshirt (lange nouwen): 60A Bî per stuk

Afhaling van de bestelling te HEVERLEE

Gé gewenste lnaat omcirkelen)

5. Ik naak de aop over van

fk kj-es de volgende betalingswljze:
contant* / overschrijving naar rekeningnunner AAL-1357579-43
tschrappen wat' niet Past')

Indien U per overschrijving betaalt' de nededeling T-shirt'/
Sweatshirt aanbrengen.

4.
T- shirt, ( korte nouwen ) Sweat,shi rt { lange mou}ren }

Kleur
T* shi rt

K leur
Kent,e ken

Hoeveel-
he id

Kleur
Sweatshi rt

Kle ur
Kenteken

Hoevee 1-
he id

Hi t, 7,wart t{it, Zwart,

Zwart wit Zwart, Hi t,

Rcûd t{i r Rood Hir

lfarineblautt wit, Harineb I auw wir

Sonke rgrten tti r Donke rgroen wir

Haat: S* H* t* NL* Uâag: S* H* L*Xt*

Handte ken i.ng
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DAS. ..,DÀS ....DAS

tùii kunnen U een noole stoffen das aanbieden net het kenteken van
alle ontnijners: "de Boll".
- K1eur van de dassen: PAARS, GRrJs, BLAUT.

Voorste l l ing van het moti-e f :
* BOM zoal s rtee rgegeven

op het brevet,* grootte tussen t- 5 en 20 mm. 
-- 

-! I

Prijs: 4oo BE
- Afhaling aan de kazerne te HEVERLEE
- Opgeletr aangezien de leverancier een uininale
aankoopshoeveelheid vooroPstelt' zat. het voor lange tijd
nisschien niet meer nogelijk zijn, er nog te verkrijgen-
Profiteer er due nu van, voor het te laat is.

BESTELBO}T

(te versturen naar ODLI{, ter attentie van Adit, VAN CLEUVENBERGEN)

1. Ik, ondergetekende
eenheid
plaats volgende bestelling:

2. ttijn bestelling zaL pas Worden uitgevoerdr 1râ ontvangst van
bet,aling.

3. Afsluiting van de reservaties: @t DECEHBER 91.
Leveri.ngsterni in: + l' 6 weken.

4. Eenheidsprije: 4OA Bî.

5. Ik kies de volgende éénkleurige das:
PÀÀRS* GRTJS* BLAUT*
(schraPpên wat' niet past)

6. Ik naak de sou over van
Ik kies voor de volgende betalingswijze:
COllTAlfT* / OVERSCHRIJVItrG* naar rekeni.ngnunrer AOI'I357579-43
(schrappen wat niet past)

Indien U per overschriiving betaalt, de nededeLing -das'
aanbrengen.

Handtekeni.ng


