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Lidgeld 2013 
 

Alleen op rekeningnummer: BE41 0682 2160 4510 
Vriendenkring Paracommando Regionale Leopoldsburg 

Lijsterstraat 16 3940 Hechtel 
 

 
Lidgeld 2013 met vermelding naam en voornaam 

 
      Paracommando: oudgedienden en actieven      17,00 € 
      Cadetten tot 24 jaar                                             7,50 € 
      Sympatthisanten                                                30,00 € 
      Leden in het buitenland                                     20,00 € 
      Steunende leden                                                  8,50 € 

 
 

 

Mededeling 
Niets vergeten? 

 
 

Staat er een NB voor uw naam!!! Of een overschrijving ! 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Zie bijgevoegde losse FLYER "Paasfeest" 
Aan alle leden : gelieve ook uw E-mail adres door te geven AUB. 

marcel.corstjens@scarlet.be 
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Woordje van de Voorzitter . 
 
 

Een hartelijk welkom aan Kolonel Wolfs, Jaak Daemen, Marcel, Jan 
en alle andere hier aanwezige leden van ANPCV Regionale 
Leopoldsburg. In naam van het bestuur nogmaals onze beste wensen 
voor 2013. 
Het voorbije jaar hebben we weer enkele leden verloren, onze Ere-
Voorzitter Roger De Decker, Marcq Meurs, Jozef Maessen, Jean 
Tiebackx en Jean Herkt. Wij zullen hen niet vergeten.    
          
De volgende activiteiten vonden plaats tijdens 2012, het Paasfeest, 
de daguitstap naar Eben-Emaal waarvan elke deelnemer heeft 
genoten. Natuurlijk was er ook weer onze “Bokkenrijders Express” 
die weer zeer geslaagd was dankzij de grote inspanningen van 
Marcel en Jan. Vergeten wij echter ook niet de medewerkers op het 
terrein, zonder hen zou er geen “Bokkenrijders Express”  mogelijk 
zijn. Echter een kleine schaduwzijde was de mindere opkomst 
tegenover de vorige jaren. Dus mindere inkomsten. 
Op zaterdag 1 september hadden wij de “Herdenking Meeuwen-
Gruitrode en Peer” waar wij ook met enkele leden vertegenwoordigd 
waren. 
Op zondag 28 october de “Herdenking Stef Vandewyngaert”, de 
viering 60-70 jaar Para-Commando, op 4 en 5 augustus het bezoek 
aan Detmold (Duitsland) voor de “Herdenkingsplechtigheid” voor de 
39 para-commando’s en de bemanning van de C-119 van de 15de 
Wing  en “last but not least” het “Kerstfeest 2012”  op het domein 
Reigersvliet in één van de vroegere mess-officieren te Leopoldsburg  
Ondanks enkele minpunten was het afgelopen jaar toch positief en 
wij zullen ons allen inspannen om in 2013 er weer het beste van te 
maken. 
 
Dank u, 
Jean.  
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Werkgroep Algemeen bestuur 

 
Squad Cdo Vanderleyden Jean 011/34.40.73 vanderleydenjean@hotmail.com 
Squad Springen Latet Henri 013/67.52.19 henri.latet@skynet.be 
Mag & Mat Hendriks Louis 0479/735582  
Vaandrig Clauw Walter  0472735582  
 Simons Maurice   
Keuken Lecocq Rudy 011/63.50.77 rudy.lecocq@telenet.be 
 Meers Paul   
 Waterschoot Freddy   
Activiteiten Boes François   
 Hendrix Guido 0472/513457  
 Lemmens Vic   
 Schalley Leon  leon.schalley@telenet.be 
 Thijs René   
 Vanheel Willy  willy.vanheel@gmail.com 
 Willems Johan  joanwillems76@gmail.com 
Lokaal Clauw Walter 011/40.23.44  
 Vanderleyden Jean 011/34.40.73  
News Flash Corstjens Marcel 0478/633789 secretaris@anpcvleopoldsburg.be 
 Latet Henri 0498/537699  
Barman Clauw Walter 0472735582  
 Marleen   
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Hoe het allemaal begon........................................... 

 
WHO DARES WINS ! 

 
Met een enthousiasme van hier tot ginder  en met  een echte Para-Commandospirit  kwamen enkele oud-
Para-Commando's samen in de Seppenherberg te Lommel. 
De meesten waren Lid van de Para-Commando Regionale Antwerpen en zodoende waren ze een beetje 
vertrouwd met de Amical ANPCV. 
Met  het  voorbeeld  van  de  voortrekkers   tijdens  de  boerenoorlog  in  het  verre  Zuid-Afrika  begonnen  de  
pioniers, Jef Van Limbergen, Léon Luyks, Jan Waelbers, Jos Bleyen, Richard Beckers en Louis Hendriks 
met het oprichten van een Para-Commando Club. 
De plechtige oprichtingsvergadering zou plaats hebben op 19 mei 1974 in de Seppenherberg in Lommel. 
Met demo-sprongen, een goede snack, veel anekdotes en veel voornemens werd de dag afgesloten.  

(foto's uit de oude doos) 

 
 
                                                                                                        Jan Vos (Links) & ............................ 
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Er werd besloten om op woensdag te trainen, lopen, pinten drinken en kletsen dit werden de 
hoofdingrediënten van de avond. Het valschermspringen waar elke Para-Commando mee te maken kreeg 
zat bij velen vast geankerd in het bloed en zou een rode draad blijven bij vele Para-Commando's ook bij 
verschillende mensen van het bestuur. Zo werd er besloten om in de weekends te gaan springen in 
Schaffen. Natuurlijk was het vuur om te springen groter dan de portemonnee en moest men zich in alle 

bochten wringen om te kunnen springen, moeder de 
vrouw had meestal ook een woordje te zeggen(???). 
Maar er waren sommigen die, zonder medeweten, 
tijdens het werk gingen springen (zij moesten in het 
weekend werken, "namen zullen wij niet noemen"). 
Alle middelen waren dan ook welkom, ziekenbriefje 
enz. Tot de baas eens ( bij toeval ) kwam kijken op de 
DZ, en wie kwam daar uit de lucht gevallen ......juist 
ja. Zo zijn er verschillende anekdotes te vertellen, 
trachten vrije val te doen met een statiek, "dat kan?" als 
met de lijn uittrekt en vergeet aan te hangen de 
waaghalzerij was niet te tellen "het bloed kruipt waar 
het  niet  gaan  kan"  was  dan  het  gezegde.  Ook werd  er  
maandelijks gesprongen bij de Amical. Men kon kiezen 
ballon of vliegtuigsprong en er werd veel gebruik 
gemaakt van deze mogelijkheid. Het was ook een 
gelegenheid om voeling te blijven hebben met het 

Regiment Para-Commando. 
Dat resulteerde ook dat als het Regiment naar Corsica ging voor het Commandokamp er mensen mee 
mochten om te helpen. In 1976 was het de beurt aan mensen van de “Para Vriendenkring Lommel” die 
door verschillende nieuwe leden was aangevuld en de 
gelukkige waren (na testen gedaan te hebben)  Pol 
Meers, Jos bleyen, Leon Luyckx en Jean Walbers. 
Ik weet niet of het was meegevallen, maar het was maar 
een eenmalige gebeurtenis. 
Ook  de  wintertocht,  die  toen  al  door  de  Regionale  
Antwerpen in de jaren 70 georganiseerd werd, werd 

door het Regiment ondersteund met allerhande 
materiaal, boten, rugzakken, voedselpakketten 
enz. 
Door omstandigheden en allerlei andere 
bezigheden zoals in een kraan kruipen in Lommel 
uit protest dat men geen lenig kon vast krijgen 
van de bank en er enkele dagen in blijven zitten in 

weer en wind, je moest er karakter voor hebben. Een Para-Commando waardig "he Jef". Hier door ontbrak 
de tijd en zo verwaterde  het Commando gebeuren in Lommel en verdween zo stilaan uit  het  geheugen.  
Tot er enkele mensen samen kwamen in Kelchterhoef om te sporten, ook uitsluitend ex-Para-Commando's   
uit alle streken van Limburg, en zo groeide weer de intentie om een echte Regionale te stichten in Limburg.  
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REGIONALE LIMBURG 
                                    
 
  1993 
 
 
Ondertussen was in Noord-Limburg ook een groep Para-Commando's die samen kwamen op het landgoed 
en buitenverblijf van onze Louis. Er zou in 1993 een stichtingsvergadering zijn om een nieuwe Regionale 
boven de doopvont te houden. 
Onze voortrekker Richard Beckers trommelde een ganse autocar samen om naar de stichtings vergadering 
in  Eisden  te  gaan.  Onze  autocarvoerder  was  ook  een  lid  van  bij  ons,  deze  kende  de  weg  als  uit  zijn  
broekzak, normaal duurde het een 40-tal minuten en wij zouden zeker op tijd vertrekken om 0630 uur om 
dan om 07.30 uur aanwezig te kunnen zijn. Het begon al te schemeren en de klok tikte 07.00 uur, 07.15 
uur, 07.30 uur en toen zagen wij de mijn van Eisden opdoemen. 07.40 uur weer de mijn van Eisden. Wij 
begonnen ons vragen te stellen of de voerder de weg wel kende, op onze vraag antwoordde hij 
“sightseeing”  is in de prijs inbegrepen. Juist op tijd arriveerden wij op de afgesproken plaats.  
Een constructieve vergadering volgde, er werd een bestuur verkozen met als Voorzitter  Erik Beckers, 
Penningmeester Jean Peters en als Secretaris  Jean Cosemans. De naam van de Regionale zou luiden  
"REGIONALE LIMBURG". Iedereen kon zich hier wel in vinden. 
Ook werd er afgesproken dat in deze Regionale secties zouden gevormd worden zoals : 
Sectie Geistingen, Sectie Eisden, Sectie Genk en tenslotte Sectie Noord-Limburg waar wij onder 
ressorteerden.  
 
ONS EERSTE HOME 
 
Dit was gelegen op de Kiefhoek in Eksel, zoals hierboven al vermeld het buitenverblijf van onze vriend en 

lid Louis. 
Het bestond uit 2 stacaravans, de verlichting was zeer 

romantisch, kaarslicht want stroom was er niet, maar bij een 
pot bier was dat 
het minste van 

onze zorgen. Ons 
bestuur bestond 
uit Voorzitter  

Richard Beckers en Secretaris Louis Hendriks. Met een 20-tal 
leden schoten wij met ons jeugdig enthousiasme aan de gang  

met de ons allerr gekende teamspirit van een Para-Commando. 
Er moest natuurlijk ook een openingsplechtigheid plaatsvinden, 
Richard had altijd grootse plannen en in zijn uitgebreide vriendenkring als gewezen beroeps Para-
Commando kende hij vele mensen onder andere Kolonel Wolfs A. en Jaak Daemen. Deze laatste was 
zeer close met de stichter van de Para-Commando's en stond op het verlanglijstje van Richard om de 

opening bij te wonen en aanzien te geven tegenover de andere 
Regionale's. 
Zonder stroom was het niet doenbaar, er werd een stroomgroep 
aangeschaft, een dansvloer mocht niet ontbrekenen er werd ook 
een gebouw(tje) gemetseld met daarin een WC en een apparte 
plaats. 
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Wat gedaan met deze plaats ! Ik weet het zegde Louis (hij was slager) wij gaan er een geiten bok (levend) 
in zetten als mascotte. Zo gebeurde het ook, met jolijt werd het dier in zijn kooi geplaatst, tegen zijn wil in 
natuurlijk, met veel lol en macht kregen wij hem toch in zijn kooi, de “BOKKENRIJDERS” waren 
geboren. 

Ook een koordenpiste moest er voor de 
opening gemonteerd worden, wij hadden 
de mogelijkheid daar het domein 
omringd was met mooie hoge 
eikenbomen. Deze zou permanent 
blijven hangen en ze werd vooral in de 
zomer  gebruikt.   De  piste  was  zo   hoog  
dat wij een inkijk hadden op het 
buitenverblijf van onze buurman, deze 
had namelijk een zwemvijver en mooie 
dochters, dus de link maak je zelf 
maar.  
De  opening  was  een  waar  feest,  mede  
dank zij onze vrienden Jaak Daemen en 
Arnold  Salaets  (Ex-  SAS'ers)  van  het  
eerste uur. Ook Kolonel Blondeel was een van onze gasten, het streelde 
natuurlijk onze ego dat wij  in contact   kwamen met de stichter van de 

Belgische  PARA 'S.  Onze “1ste Bokkenrijder Express” zou in dat jaar onder de doopvond gehouden 
worden.  

Ook het leden aantal groeide, er kwamen allerlei typetjes onze 
rangen vervoegen, ook zo'n Engelsman, daar kunnen wij een 
boek overschrijven, maar om niet vooruit te lopen op het 
verhaal tracht ik 
te beschrijven wat 
voor een typetje 
deze wel was. 
Hij was naar zijn 
eigen zeggen een 
Majoor  van  de  
Engelse SAS, bij 
zijn verhalen 

hingen wij aan zijn lippen, en Richard liep hier mee hoog op 
want  een  Majoor  van  de  Engelse SAS dat betekende toch 
wat. 
Alle activiteiten hadden zo hun verhaal, er was een bergje op het terrein en ja er was een zekere Mon die 
meestal  wel  eens  struikelde  over  het  bergje,  met  gevolg  een  gebroken  neus,  een  gebroken  duim  en  
hoofdpijn de dag nadien.  Was het door de pijn of het bier dat was ons niet helemaal duidelijk.  
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Elke Para-Commando werd verondersteld toch een gevoel te hebben van oriëntatie. 
Op zeker ogenblik misten wij s'morgens een persoon, wij hadden wel gehoord dat deze s'nachts nog naar 
“de Trepkes” wilden gaan maar hadden hier geen aandacht aan geschonken.  
In de voormiddag kwam de persoon opdagen met een verhaal dat slecht had kunnen aflopen. 
 
 
Hij werd namelijk wakker en de kogels floten rond zijn oren, hij was namelijk verdwaald in de nacht en was 
het militaire schietveld (1)opgereden met zijn 
auto,  was het door vermoeidheid of de drank we 
zullen maar niet uit de biecht klappen en het 
steken op de vermoeidheid "he Roger." 
1- (ons verblijf lag namelijk aan de grens van het 
schietveld van Leopoldsburg)  
Ook  de  Engelsman  speelde  meestal  een  rol,  zo  
had hij op zeker ogenblik een nieuwe moderne 

stroomgroep bij. Ho zegde hij dit heb ik op de kop 
kunnen tikken bij ons in het magazijn, wij stelden ons 
geen enkele vraag bij deze en zo kwam er van alles bij 
ons terecht. Soms verdween hij voor enkele maanden 
en dan kwam hij met het verhaal dat hij in Pakistan of  
ik  weet  niet  waar  had  gezeten  met  SAS’s  van  zijn  

eenheid. Zijn verhalen klonken heel geloofwaardig,  hij was trouwens een geboren verteller. 
Na enkele Jaren werd tot onze spijt het buitenverblijf verkocht en moesten wij een nieuw onderkomen 
zoeken. 
 
 
WAAR-WAT-EN-HOE ? 
 
 Jef Van Limbergen ook lid en Ex-Para-Commando baatte toen de taverne “de Trepkes” uit niet ver van 
ons vorig verblijf en hier zouden wij ons kunnen settelen, maar het was een café en de madammen hadden 

niet zo graag dat wij daar vergaderden, doch wij 
hadden geen alternatief op dat ogenblik.  
Jef had wel goeie ideeën. Wij mochten in zijn 
kelder, die was tamelijk groot, ons clubhuis 
inrichten, maar Jef had altijd wel iets in zijn hoofd 
als hij iets weggaf, nu ook zo, als het gerestaureerd 
was en hij een feestje had moesten alle Para-
Commando-schilderijen en aandenken de kast in 
tot  het  feestje  weer  voorbij  was.  U  kan  wel  raden  
dat dit niet de bedoeling was.  
Er werd ook afgesproken dat wij procenten zouden 
krijgen op ons verbruik bij vergaderingen, maar 
helaas toen het er op aankwam om ons uit te 

betalen kwam Jef met een alternatief, wij konden namelijk restaurantborden krijgen voor ons geld, waar wij 
mee akkoord gingen. Later bleek het dat deze niet van hem waren maar van de eigenaar van de zaak. 
Het kwam voor ons uit de lucht gevallen, de vriend van de eigenares was ook een Ex-Para- Commando en 
deze had een oud boerderijtje gekocht in Overpelt en deze stelde ons voor om van zijn stalling  een nieuw 
clubhuis te maken. 
Zo kwamen de BOKKENRIJDERS in het echte dorp van de BOKKENRIJDERS terecht. 
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Ons Bokkenrijders Home 
1997 

 
Weer staken enkele mensen de handen uit de mouwen en verbouwden de bouwvallige stalling om tot een 
gezellige ontmoetingsplaats te komen. Na enkele maanden van noeste arbeid, met de nodige hindernissen, 
kwam weer de opening in zicht. 
Dit was ook weer een feestelijk gebeuren. 
Het is vanaf de opening dat onze vereniging een internationale uitstraling kreeg ook dankzij onze 

voortrekker Richard. Onze gasten kwamen regelmatig uit 
Frankrijk, Engeland en natuurlijk de Nederlanders die dikwijl 
voor de vrolijke noot zorgden. 
Zoals  bij  één  van  onze  Bokkenrijders.  Het  weer  was  aan  de  
tropische kant en een verkoeling kwam zeker als een hemelse 
gave.  Een  Nederlander  “de  Slachter”  genaamd  had  er  niets  
beters op gevonden dan een ritje te maken op de ezel die achter 
ons home in de weide stond en toe behoorde aan de eigenaar. 
Zoals het dikwijls  gebeurde was er maar  één hindernis en dat 
was de drinkbak van de ezel en..... waar  denkt  u  dat  “de  
Slachter” in belande, juist in de drinkbak  het was gelukkig een 

oud bad waar hij nog in paste, tot jolijt van de omstanders en zo werd de drinkbak van de ezel een tijdelijke 
badkamer. 
Onze Bokkenrijders was een gesmaakte 
activiteit die elk jaar meer deelnemers lokte 
van over gans  
België en Nederland. 
Ook de Philippe onze Engelsman speelden 
een rol in het gebeuren, Veel nieuw materiaal 
werd door hem verkocht aan onze clubleden, 
zoals de laatste nieuwe bergham's met los te 
ritsen zijzakken. 
Op zeker ogenblik waren alle zijzakken, van 
onze aangekochte rugzakken, verdwenen uit 
ons  magazijn,  wie,  wat  en  hoe   het  was  een   
groot vraagteken. Ook onze stroomgroep, 
die  wij  van  hem  hadden  gekregen,  was  op  een  zeker  ogenblik  tot  onze  verbazing  uit  ons  magazijn  
verdwenen, geen braak sporen te bekennen. 
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Er werden verder geen vragen bij gesteld en alles liep verder vlotjes met veel activiteiten en bezigheden. 
Met genoegen kijk ik terug naar de activiteit  van  de  Middenstand in Lommel, onze activiteit had 

plaats op het kerkplein” death ride” uit de kerktoren, 
klimmuur en rappel uit een hoogtewerker. 
Natuurlijk nodigden wij de pastoor uit om een kijkje te 
komen nemen. 
Het  was  een  zeer  warme  dag  en  de  pastoor  was  geboeid  
door de rappel, maar op een zekere ogenblik daalde er een 
mooi vrouwmens af en haar nylon bloesje kwam tussen 
de acht  en scheurde volledig van haar lichaam. In die tijd 
was de mode fel ingeburgerd om zonder BH te lopen en 
natuurlijk floepte haar borsten naar voren, de pastoor met 
grote ogen kijkend, " ik hoorde hem denken, zouden er 
zo nog komen hiiiiii". 

Onze activiteiten waren uiteenlopend, St.Michel in Parijs, bezoek op uitnodiging in Birmingham 
(Engeland) bij de Britse Special Forses dan bij Jon en Barbara. Naar Corsica begeleid door Kolonel Melittis 
de uitvinder van de raid van Bouillon en Corsica. 

Israël en Jordanië 
Onder begeleiding van Richard was er een uitstap 
geplant, bedoeld om in Israël en Jordanië te gaan 
springen. Een tiental Ex-Paracommando’s schreven 
zich in voor deze uitstap.  

Deze werd door de Duitsers georganiseerd en het werd een fijne uitstap, ( maar achteraf!! !!!!). 
De reis was een uitdaging op zich en bij aankomst werden ze door het Jordaans leger opgevangen en 
zouden samen met de Jordaanse Special Forces 4 sprongen doen 2 in Jordanië en 2 in Israël. 
De twee laatste sprongen waren in Jordanië. Ze werden gebrevetteerd door " Nu De Jordaanse koning 

Abdullah II ". Dit was wel  een speciaal moment. 
De oefening werd afgesloten met een groot banket met 
hoog  geplaatste officieren van het Jordaans leger. Er 
werden toespraken gehouden, ook door Richard 
Beckers. Arnold Salaets was ook bij deze aanwezig en 
door spraakverwarring (?) kwam het over dat Arnold 
ook een hogere officier was geweest bij de Belgische 
SAS onder de oorlog. Er werd luid applaudisseerd voor 
Arnold, elke Belgische deelnemer kreeg een blos op hun 
wangen,.  Zij  allen  wisten  immers  dat  dit  niet  met  de  
waarheid overeen stemde. Arnold was een onder-
officier bij de Belgische SAS op het einde van de 
oorlog.( zie onze website ) 
Alles was tot in de puntjes geregeld en gratis tot......... 

Richard  enkele  weken  later  op  het  matje  geroepen  werd.   Het  bleek   dat  er  een  nog  forse  rekening  
openstond in Jordanië  en deze was door Richard vergeten te vereffenen. Later heeft dit nog veel heibel 
met zich  meegebracht. 
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Ook wij kregen de kans om in het burger te gaan springen voor een democratische prijs,  dankzij  
Felix  “de  Witte  “  en  Armand  Orst. Dit waren 
Commissarissen van de Para Sport Club.  
 
Ook onze Philippe “de 
Engelsman” stal de show,  
hij zou vrije val gaan doen 
samen met Richard en  Jos 
Bleyen. Het leek of hij nooit 
een parachute had omgehad, 
helmpje (geleend van despatser) 
en bril vergeten een landing 
gelijk een olifant maar met 
bewondering keken wij tegen 
hem op. Al bleek later dat hij 
nooit vrije val had gedaan, ge 
moet het toch maar doen ! Hij kon niet anders want hij had 

zoveel grootspraak gehad dat hij er niet tussen 
uit kon. Toen begon het bij ons te dagen !!! 
 
 

 
 
 
 
 
Na enige tijd  begon de eigenaar (ook lid en een groene 
muts) moeilijk te doen en op een zeker ogenblik, het was 
Kerstavond en alle leden die wensten konden gezamenlijk 
kerstmis vieren bij ons in de club. De politie viel ons 
Home binnen om 22.30 uur. Wat was er gebeurd? De 
eigenaar had de politie opgebeld met de mededeling dat er 

vreemde mensen in zijn huis (ons clubhuis) aanwezig waren. Natuurlijk had de politie al snel door dat er 
niets aan de hand was maar de sfeer was toch naar de knoppen. De eigenaar werd opgepakt voor een valse 
melding met alle gevolgen vandien voor hem. Maar voor ons begon de ellende met de eigenaar vooral als 
hij gedronken had en dat was zowat elke dag van de week 
 
 
 
 



 13

 
De avonturen in EBEN-EMAAL. 
 

Een van de schoonste in  herinnering blijvende oefening, 
georganiseerd door de Regionale LIMBURG. 
Om alle herinneringen op te halen zouden enkele pagina 
niet volstaan. Alleen al de reis er naar toe was een waagstuk 
op zich( achteraf bekeken). 
Weer de Engelsman Fhilippe speelden er de hoofdrol in. 
Met een gesloten vrachtwagen zou hij het water vervoeren 
in  een  container,  maar  ook  zijn  motorfiets  was  in  de  
vrachtwagen geladen tesamen met  Marcel  en Louis. Wij 
namen in de achterbak plaats wat wij niet wisten was dat wij 
de deur niet van binnen konden ontsluiten. Dus indien er 

iets zou gebeuren kwamen wij als ratten in de val te zitten. Maar wat zou er kunnen gebeuren.... dat zou 
blijken onderweg. De Wiet rookte als een schoorsteen en pafte er lustig op los tot wij een bekende geur 
opsnoven. Is dat benzine? Ik keek de Wiet aan hij keek mij aan en..... inderdaad de motorfiets lekte als een 
zeef  en  wij  zaten  er  met  onze  rug  tegen.  U  kan  wel  raden  dat  wij  het  heel  warm  kregen  en  wilden  de  
voerder Philippe verwittigen. Maar helaas hij hoorde ons niet door her ronken van de vrachtwagenmotor. 
De verdere reis duurde heeeel… lang. 
Coördinaten zouden ons de weg moeten wijzen bij de 
oefening. Op  zeker ogenblik kwamen wij aan de vaart 
maar het punt dat wij zochten bevond zich aan de 
overkant . Zwemmen was geen optie het was te breed, 
omgaan was dan de enige mogelijkheid maar dat koste 
ons 3 km extra. Er was aan het kanaal, waar wij ons 
bevonden, een winkeltje voor de aangemeerde schippers 
en wij gingen er enkele blikjes drank kopen en bij het 
buiten gaan meerde er een schipper aan met zijn 
reddingbootje. Hij lag gemeerd aan de overkant. 
Wij hadden besloten om de 3 km extra te doen, maar er 
waren enkele slimme kameraden die besloten om de 
roeiboot te lenen van de schipper. De schipper ontdekte 
het en liet zich naar de andere kant rijden waar  de twee kapers op een bankje zaten. Tieren en roepen, de 
schipper was in alle staten. Toen wij aankwamen was hij nog niet bedaard en vroeg achter de overste. Wij 

konden onze binnenpret moeilijk bedwingen en stapten maar 
snel naar het volgende punt. 
Bij  aankomst  vrijdagavond  in  Eben-Emaal  was  het  de  
gewoonte om in het nabijgelegen Kanne een pint te gaan 
drinken. Met een man of 15 stapten wij niets vermoeden een 
taverne binnen, er waren twee mooie tapsters aanwezig en 
met wat mooie muziek was het best wel gezellig. Maar wat wij 
natuurlijk niet wisten was dat de serveersters lesbisch waren 
en een verhouding hadden met elkaar. Op zeker ogenblik 
kwam  er  een  kink  in  de  kabel  bij  deze  twee  en  er  ontstond  
enige heibel onder elkaar. Onder- tussen bestelden wij nog 
een pintje maar kregen  er geen meer. Enkele mannen aan de 
toog kregen wel  nog een pintje en dat was tegen onze zin in 

natuurlijk. De Engelsman Philippe ging naar de toog en gaf een van de diensters een opdoffer van formaat, 
op het zelfde ogenblik vlogen de glazen door het café en wij hadden de keuze opkuisen of afstappen. 
Gelukkig kozen wij voor het laatste en dropen af naar ons bivak. 
Bij de 5de Bokkenrijders Express had onze Voortrekker een grote verrassing voor ons in petto. Hij zou 
namelijk in het huwelijk treden op dezelfde data als onze “Bokkenrijders Express” en zijn feest geven na de 
oefening van de Bokkenrijders. Veel volk verzekerd ! Ook ons vaandel zou gezegend worden 
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Richard en Samkihd  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na een mooie perioden kwamen er moeilijkheden met de eigenaar en stelselmatig maakte hij het ons 
moeilijk en daarom besloten wij om een andere locatie te zoeken. Onze toenmalige Erevoorzitter Kol. 
Wolfs zorgde voor een nieuwe locatie. Daar zijn wij hem zeer dankbaar voor, toen en nu nog. 
Indien het in zijn mogelijkheid ligt mogen wij steeds op hem rekenen. 
 
Vervolg Flash 40   "Regionale Leopoldsburg" 
Marcel 
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Clubfeest ANPCV Regionale Leopoldsburg. 
 
Zaterdag 15 december 2012 om 17.00 uur hadden wij weer een afspraak aan de K4- Reigersvliet voor het 
jaarlijks clufeest. 
Marcel en de zijnen stonden ons, met een brede smile, op te wachten aan de ingang. 
In de mooie eetzaal van de K4, een vroeger officiersmess, waren de tafels reeds feestelijk gedekt. De zaal 
was mooi versierd en straalde een gezellige sfeer uit. 
Er waren deelnemers die uit het verre Bastenaken kwamen, die konden zich een weinig verfrissen in de 
slaapkamers die ze gereserveerd hadden. 
Bij het binnenkomen kregen wij de keus uit een heerlijk glas Cava of een fruitsapje en konden wij genieten 
van de gemoedelijke sfeer die er aanwezig was. 
Er  waren  een  70-tal  deelnemers  en  na  een  korte  toespraak,  met  de  nodige  dankwoordjes  voor  alle  
medewerkers, werd Swa Boes geëerd als onze “Medewerker van het jaar”. Hij mocht een prachtig gegraveerde 
commandodolk, uit de handen van onze vriend Jaak Daemen, in ontvangst nemen. Het eten was gewoon 
heel lekker en voor iedereen meer dan voldoende. Indien er deelnemers waren die nog honger hadden, wel 
die hadden het aan zichzelf te danken. 
Marcel had gezorgd voor een intermezzo tussen het hoofdgerecht en het dessert. Hij had de jaarlijkse 
tombola vervangen door een dartspel, 2 vellen papier tegen een bord in vakjes verdeeld en genummerd. Het 
reglement was eenvoudig, 1 euro per worp en de opbrengst ging naar het goede doel. De vakjes waren 
genummerd en de nummers kwamen overeen met een prijs, dus …..werpen en hopelijk vele prijzen. Lol 
gegarandeerd en er ontstond een flinke “file”  die echter niet op het nieuws kwam. 
Daarna kwam het dessert, koffie met taart en nog meer heerlijke godendrankjes. Er werd gezellig gebabbeld 
en vroegere herinneringen opgehaald maar zoals steeds kwam er een einde aan de mooie avond. De meesten 
vertrokken huiswaarts maar er waren ook enkele deelnemers die ter plaatse bleven overnachten. 
Om een lang verhaal kort te maken, wel “De afwezigen hadden weer eens ongelijk” !!! 
Vrienden tot volgende keer. Het was weer fijn om er nog eens bij te mogen zijn. 
Johan 
Zie foto's op onze webside  : www.anpcvleopoldsburg.be 
 

 
 

1 april 2013 
 

Eieren rapen voor de kinderen en kleinkinderen is het hoofddoel gekoppeld 
aan een mooie (korte) wandeling  (trein indien beschikbaar)  

rond de kazerne van Leopoldsburg. 
Daarna is  er een koffietafel voorzien  voor alle deelnemers. 

Inschrijven voor 23 maart   kinderen gratis, volwassenen 7,5€ p/p 
Koffie gratis. 

Alle andere  dranken betalend 
rek. BE41 0682 2160 4510 
Deckers Jan lijsterstraat 16 

Mededeling : PASEN 2013  en aantal Volwassenen.en kinderen 
                       Wanneer : Paasmaandag :Verrassing alleen voor de aanwezige kinderen 

Welk uur : 14.00 uur in het Home 
 
 



 16

Regionale AGENDA 2013  

 
Statutaire & algemene vergadering 2013 - 13 januari  

Nationale vergadering  1 maart 2013 

Last Post Ieper  16 maart 2013 

Paasfeest  1 april 2013  

Vredessoldaat Lummen  7 april  2013- 18:30 uur  

Slag om Lummen 5 mei  2013 - 9:45 uur  

20°de Bokkenrijders Express 23-24 augustus 2013 

Melsens-Limboch  7 september 2013 

Oostende Opposed Landing 6-8 september 2013"  

Herdenking Stef stef Vandewyngaert 27 oktober 2013  

Clubfeest 14 December  2013 

 

 

 


