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Alleen op rekeningnummer: BE41 0682 2160 4510 

Vriendenkring Paracommando Regionale Leopoldsburg 
Lijsterstraat 16 3940 Hechtel 

Als mededeling "lidgeld 2014  naam & vooraam" 
 

 
Lidgeld 2014 met vermelding naam en voornaam 

 
      Paracommando: oudgedienden en actieven      20,00 € 
      Cadetten tot 24 jaar                                             8,50 € 
      Sympatthisanten                                                30,00 € 
      Leden in het buitenland                                     20,00 € 
      Steunende leden                                                 10,00 € 

Gelieve te betalen voor 15 januari 2014 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Aan alle leden : gelieve ook uw E-mail adres door te geven AUB. 
marcel.corstjens@scarlet.be 
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Voorwoord 
 
 

 
 
Oef(!), als jullie dit zullen lezen is het nieuwe schooljaar reeds enkele weken 
bezig en zijn de meest traantjes bij de kleuters reeds opgedroogd. Wij moeten 
stilletjes aan afscheid nemen van de korte maar zeer mooie zomer. Het is 
misschien wel een periode om een beetje tot rust te komen en de riem er een 
beetje losser op te leggen. 
Op dit ogenblik kijk ik terug op het verlopen jaar met een lach en een traan. 
Een lach, omdat wij toch weer een mooi werkjaar achter de rug hebben en al 
onze activiteiten weer met veel vreugde hebben kunnen verwezenlijken. 
Een traan, omdat wij dit jaar weer van enkele goede vrienden afscheid hebben 
moeten nemen. Maar laat ons steeds voor ogen houden: 

Para’s never die, 
they only fly away. 

Ook een traan omdat wij afscheid hebben genomen van één van de mooiste en 
langdurenste  activiteit, namelijk onze ”BOKKENRIJDERS EXPRESS”. 
Twintig jaar van mooie herinneringen en harde arbeid. Aan alle medewerkers 
mijn oprechte dank. Ik voel mij een beetje down, niet zozeer omdat het voorbij 
is, maar om het verlies van vriendschap die wij op deze dagen hebben mogen 
ervaren. Ik weet niet of de andere clubleden er ook zo over denken maar zeker 
de vaste medewerkers. 
Laten wij ook niet vergeten dat de twintigste verjaardag van onze vriendenkring 
Para-Commando van Leopoldsburg stilletjes aan op zijn einde loopt. Wij willen 
het jaar dan ook afsluiten met het clubfeest waar iedereen is op uitgenodigd. 
Tevens zou ik ook willen vragen om het jaarlijks lidgeld op tijd te betalen. Ik 
hoop dat onze familie in 2014 even groot zal blijven en wij met goede moed 
weer aan het nieuwe jaar kunnen beginnen. 
 
Marcel  
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Woordje van de voorzitter. 
 
 
 
Een tijdje geleden werd mij gevraagd wat mij ertoe dreef om mee te werken als 
voorzitter bij de regionale Leopoldsburg een Para-Commando vereniging. 
 Ik was verbaasd over deze vraag. Maar eigenlijk kon ik zijn vraagstelling wel 
begrijpen. 
Deze persoon had geen echte hobby. Want daar ging het om,Hobby. 
 Ik zei dat dit voor mij een ontspanning was.  
Als ex Para-Commando  voel ik dit aan als een voortzetting van mijn 
legerdienst. Dat wilde ik als gewezen beroepsmilitair. 
Ook  bij vele andere jongeren moet er zeker een drive geweest zijn om tot deze 
elite te behoren.  
Want er wachtte ons een zware opleiding om van gewone jongens Para-
Commando’s te maken. 
 Het ultieme  moment was dan het behalen van de  dolk en  wings. 
Voeg  daarbij  de samenhorigheid, de groepsgeest   en het  plezier om met allen 
te presteren daar deden we het voor. 
Dat noemen  we de Para-Commando spirit . 
Dat is iets wat wij vandaag de dag  te weinig zien.  
Toch hopen we dat de jeugd  deze traditie zal voortzetten en dat we  nog fier 
mogen zijn op  de volgende generatie. 
 
 
 
Bouts  Jean 
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Zaterdag 07 september 2013 vond in Peer en 
Meeuwen-Gruitrode de jaarlijkse 
herdenkingsplechtigheid van deze twee 
gesneuvelde SAS-parachutisten plaats. Lt 
Limbosch viel te Peer op 08 september 1944 en 
Sgt Melsens te Meeuwen-Gruitrode op 10 
september 1944. Zonder de inlichtingen die 
deze beide militairen aan het Geallieerd 
Commando konden doorspelen zou de opmars 
van de geallieerde troepen een stuk minder vlot 
zijn verlopen. 
Zowel in Peer als in Meeuwen-Gruitrode was 
de opkomst beduidend hoger dan de vorige 
jaren. De burgerlijke en militaire overheden 
waren flink vertegenwoordigd. 
In Peer was het burgemeester Steven Mathei 
die de stad vertegenwoordigde. De heer Jaak 
Daemen, oud-SAS'r was weer, zoals ieder jaar, 
de vertegenwoordiger van de SAS-
Parachutisten uit WO II. 

De militaire overheid bestond uit Lt-kolonel SBH Bilo, de Korpscommandant van de Special Forces 
Group. Kolonel-Vlieger Steyaert als Provinciecommandant en ook Kolonel-Vlieger SBH Desair, 
bevelhebber van de 10 Tactische Wing uit Kleine-Brogel was dit jaar tegenwoordig. 
Na de plechtigheid op het kerkhof te Peer, bij het graf van Lt Limbosch, begaven de deelnemers zich per 
bus naar de gedenksteen te velde. Hier werd, na het neerleggen der bloemen, een toespraak gehouden door 
Lt-kolonel  SBH  Bilo  en  burgemeester  Steven  Mathei  van  de  stad  Peer.  Dan  met  de  bus  terug  naar  het  
"Poorthuis" en vandaar met eigen voertuig naar Meeuwen-Gruitrode.  
In het "Melsenspark" was de burgerlijke overheid reeds ter plaatse: burgemeester Lode Ceyssens, schepen 
Johan Bongaerts, schepen Meg Vanhoef, schepen Kurt Plessers en schepen Marco Goossens. Hier waren 
er ook opvallend veel vlaggen, die allen een Vaderlandslievende vereniging vertegenwoordigden. Na het 
neerleggen der bloemen werd ook hier een toespraak gehouden door de militaire en burgerlijke 
verantwoordelijken. Kolonel SBH b.d. Wolfs voor de militaire en burgemeester Lode Ceyssens voor de 
burgerlijke. Ik persoonlijk vond de toespraak door de burgemeester uitzonderlijk. Zo maar zonder 
"spiekbriefje". 
Na het blazen van de "Nationale Hymne" werd, bij het einde van de plechtigheid, iedereen uitgenodigd op 
de receptie die plaats vond in het gemeentehuis. Hier werd nog door de verschillende Regionale's nagekaart 
over de vroegere en meer recente gebeurtenisssen. 
Onze  dank  aan  de  stad  Peer  voor  de  goede  ontvangst,  koffie  en  lekkere  koek,  en  aan  de  gemeente  
Meeuwen-Gruitrode voor de verzorgde receptie. 
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Werkgroep  

 
Squad springen  Latet Henri 013/67.52.19 henri.latet@skynet.be 
Mag & Mat Hendriks Louis  0479/735582  
Vaandrig Clauw Walter 0472/735582  
 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 0472/735582  
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Statutaire verkiezingen Vriendenkring 

Regionale Leopoldsburg 

Verkiezingen 2014: 

 
Volgens de statuten dienen in de regionalen jaarlijks verkiezingen te worden gehouden voor de samenstelling van het 
bestuur. Dit betekent dat op onze algemene vergadering van  zondag 13 januari 2014  de bestuursleden dienen 
verkozen of herkozen te worden. 
De kandidaturen, voor een bestuursfunctie, dienen te worden overgemaakt aan het secretariaat. 

Corstjens Marcel Beukenlaan 24  3910 Neerpelt 
De kandidaturen dienen voor donderdag 13 december 2013  ( minstens en maand voor de A. V. ) ingestuurd te 
worden. 
De namen van de kandidaten zullen uitgehangen worden in ons home vanaf  16  december 2013   of  Info bij de 
secretaris tel: 011/64 63 99 ofwel via E-mail: secretaris@anpcvleopoldsburg.be 
De verkiezing  heeft dan plaats op zondag 13 januari 2014 vanaf  10.00u. gedurende de jaarlijkse A.V. Zie 
agenda. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kandidatuur bestuurslid (effectief lid) 
Ik ondergetekende (naam, voornaam) 
adres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
stel mijn kandidatuur als bestuurslid van de A.N.P.C.V Regionale Leopoldsburg Hiermede 
bevestig ik dat ik effectief lid ben van de vriendenkring. Indien ik op de A. V van zondag 13 
januari 2014   verkozen wordt  start vanaf 1 februari 2014  mijn functie. 
Datum en handtekening. 
 
 
Agenda: 
Welkomstwoord van de voorzitter of plaatsvervanger stipt om 10.00u. 

 1.  Kasboek is ter inzagen van alle effectieve leden. 
 2.  Goedkeuring van het kasboek  door de twee rekenplichtigen ter ontlasting van 
               het huidig bestuur. 
 3. Verkiezing van een nieuw bestuur. 

         Bij gebrek aan kandidaten blijft het huidige bestuur voor 2014 verkozen.  
 4. Voorstel Programma 2014. 
         Uitstap,activiteiten enz. 
Invullen van de werkgroepen.(iedereen kan een functie in de werkgroepen opnemen) 
Indien er vragen en suggesties zouden zijn moeten deze zeker 14 dagen VOOR de 
vergadering op het secretariaat ingediend geworden. 
 
Het bestuur 
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Was het reeds van 1993 geleden dat de eerste 
”Bokkenrijder Express” plaats vond ? Niet te geloven 
dat 2013 de laatste zou worden. Natuurlijk verstaan wij 
Marcel goed dat het op de huidige basis niet kon 
blijven duren. De zo nodige verjonging van de 
”Werkgroep” heeft niet plaats gevonden en bij de echte 
werkers komt er steeds een jaartje bij. 
Iedereen vernoemen die zich jaren ingezet heeft om het 
weekend in goede banen te leiden zou niet mogelijk 
zijn, maar één iemand, onze Marcel, verdient toch 
werkelijk alle respect en dankbaarheid die maar te 
wensen zijn. 
Wie herinnert zich nog 1993, de Kiefhoek ? Wel, ik 
wel want het was toen de eerste keer dat wij met 
enkele leden van Tessenderlo een bezoek brachten aan 
de plaats van het gebeuren. Kolonel Blondeel maakte 
nog  zijn  opwachting  in  het  bivak.  Want  dat  was  het  
toen nog, een bivak en toch verliep alles op zijn best.  
De heerlijke barbecue en de frisse pint (en) die wij 
toen voorgeschoteld kregen zal mij steeds bijblijven. 

Nu, 20 jaar later wordt er dan definitief er streep onder getrokken. Wat gaan wij het volgend laatste weekend van de maand 
augustus toch aanvangen ? 
 
Vrijdag 23 augustus 2013. 
Zoals reeds een viertal jaar vervoegden wij, mijn kleinzoon Noah en ik, rond 14.00 uur  de plaats van het gebeuren. Na de 
installatie  en  verkenning van het  bivak meldden wij  ons  aan  bij  Jan  en  kregen wij  te  horen  wat  van  ons  verwacht  werd.  
Helpen bij de ontvangst van de deelnemers en de verkoop van de eetbonnetjes. Alles verliep van een leien dakje en rond 
19.00 uur waren de meeste deelnemers ter plaatse. Installatie en briefing verliep gesmeerd. ’Het bestuur’ had de lumineuze 
inval om ons allerbekende ”Mie Tet” uit te nodigen en vele deelnemers kwamen nog eens echt smullen van een hot-dog, 
braadworst of een lekker ijsje. Waar is de tijd ? Ik denk dat er geen enkele oud-paracommando onze weldoenster, van 
zoveel jaren terug, reeds vergeten was. 
Na de briefing werd er weer duchtig verbroederd en een stevige pint gedronken. De deelnemers aan de wedstrijd van ’s 
anderendaags zullen het weer geweten hebben. 
 
Zaterdag 24 augustus 2013. 
Na, voor velen onder ons, een zeer korte nacht werden de deelnemende ploegen op het terrein gedropt en buiten een fikse 
regenbui in de voormiddag viel het weer wel best mee. Zonder erge ongevallen verliep, de dropping met hindernissen, op 
zijn best. Noah was zeer content dat hij de fantastische ”Death-ride” uit de kerktoren nog enkele malen kon doen. 
Als alle ploegen het kamp weer vervoegd hadden en zich wat opgefrist hadden was er de jaarlijkse barbecue gevolgd door 
de prijsuitreiking en dan weer de echte verbroedering. Zoals steeds sterke verhalen en een stevige pint. Het was weer vroeg 
als de laatste feestvierders hun slaapzak opzochten.  
 
Zondag 25 augustus 2013. 
Noah en ik hadden een redelijke nachtrust achter onze rug!!! Wij waren in een andere tent gaan slapen zo ver mogelijk van 
de feesttent en zaal. Na het ontbijt, natuurlijk ”spek met eieren”, weer opgediend door de ploeg van Rudy, wij zullen dit 
missen, werd er gestart met het afbreken en opruimen van het bivak. 
Door omstandigheden moesten wij vroeg huiswaarts maar volgens Marcel was toch alles goed verlopen 
met het in orde brengen van de site. 
Iedereen zal later met weemoed terugdenken aan onze laatste "Bokkenrijder Express. 
Rik  
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Lichting 1 oktober 1962 
Vrijdag 13 september 2013, zij die denken dat dit een 
ongeluksdatum was moet ik ten zeerste tegenspreken.  
Met 38 oud-paracommando’s van de klasse 62 - 63, samen 
met hun echtgenote of partner, waren wij samengekomen in 
de zaal van Yap te Leopoldsburg nabij ons clublokaal, een 
60-tal mensen. 
De sfeer zat er al gauw in en het gekakel was niet uit de 
lucht. Oude en nieuwe verhalen werden weer eens 
bovengehaald en zeker de vrouwen luisterden met groot 
enthousiasme. Ik denk dat er verschillende mannen een 
goede uitleg hebben moeten geven aan hun wederhelft bij 
het naar huis gaan!!! (Lol) 
Ik had getracht het programma zo aantrekkelijk mogelijk te 
maken en ik moest met genoegen constateren dat dit zeer 
goed gelukt was. Ook dank zij Jan, Louis,Walter, Julien en 
onze vaste barman, Walter. 
Bij aankomst, rond 10.00 uur, stonden de koffiekoeken en 
een lekkere kop koffie reeds gereed. Om elkaar kenbaar te 
maken hadden wij gezorgd voor iedereen een naamkaartje 
te maken maar de uitspraak van Roger was wel veel 
betekenend...Zijn vraag was of  hij de mannen van weleer 
nog zou herkennen. ”De meeste een 20-tal kilo bijgekomen, 
de haren grijs of uitgevallen, de broekriem heel 
laag....Afkomstig van West - Vlaanderen zal alles wel 
moeten ondertiteld worden voor de Limburgers!!! 
Om 11.00 uur was er een bezoek aan ons Clubhuis. Velen 
hadden nog nooit gehoord over de Vriendenkring Para-
Commando en waren dan ook zeer verrast na het bezoek 
aan ons Home. De uitspraken volgden elkaar op over het 
goed ingerichte lokaal, voor velen kwam het over als een 
klein museum en dat deed mijn neus toch een beetje krullen. 
Zo zie je maar dat al ons werk niet voor niets is geweest. 
Voor de lunch hadden wij de toelating, van de Brigade,  
bekomen om deze te nuttigen in de Mess Leopold I. Soep, 
groenteschotel, hoofdgerecht bestaande uit de 
onvermijdelijke frietjes met vol-au-ven en daarbij nog een 
lekker toetje. 
In kolonne begaven wij ons terug naar de feestzaal. Het 
programma voorzag een mooie filmvoorstelling vanaf de 
oprichting tot de ontbinding van 1 Para te Diest. Met veel 
genoegen en aandacht werd er naar de voorstelling gekeken 
en de enthousiaste reacties die er op volgden waren niet uit 
de lucht gegrepen. 
Na de film liep de samenkomst op z’n einde want velen van 
de deelnemers hadden nog een verre terugreis voor de 
boeg. 
Het was voor allen een zeer geslaagde dag geweest en de 
reacties achteraf waren zeer goed. 
„Wat een fantastische dag, oude verhalen en zeker de 
nieuwe, bij de reünie van de 11 Cie van 1 Para, Staf en 
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peloton 1, 2 en 3. Zeker voor herhaling vatbaar. Dank aan 
Marcel en zijn mannen”. 
Het gaf toch een heerlijk gevoel daar wij konden 
terugblikken op een fijne dag. 
 
 
Marcel   
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Het was dan eindelijk zover, Joannes kon zijn geschenk 
gaan inruilen voor the real deal !!! 
8 september 2013 afspraak te Schaffen 09.00 uur om daar 
een duosprong in vrije val uit te voeren van op 4000 
meter. 
De sprong was een geschenk van zijn vrienden van de 
Vriendenkring Para-Commandao en van zijn familie. Er 
werd verzameling geblazen voor de briefing even voor 
09.00  uur.  Zij  waren  met  een  zestal  personen  die  zich  
aangemeld  hadden  om  het  er  op  te  wagen.  De  briefing  
werd gegeven door een zekere heer Maus. Met hand en 
tand werd er ons uitgelegd wat wij moesten doen. 
Bijzonder op de houding tijdens de vrije val werd een 
nadruk gelegd. Er wordt ons allen een overall gegeven en 
dat is het teken dat wij er klaar voor zijn. Wij trekken 
onze overall aan en houden ons klaar om het harnas aan 
te doen. Er wordt aan Joan gevraagd dat hij akkoord gaat 
om met vlieger 2  naar boven te gaan, geen probleem zegt 
hij.  Het  wachten  duurt  nog  een  uurtje  langer  maar  
eindelijk  is  hij  aan  de  beurt,  harnas  aan  en  nog  eens  de  
zaken overlopen, busje op en naar het vliegtuig. 
Een vlucht van een 20 minuten brengt het hele 
gezelschap op 4000 meter. Iedereen geniet van de 
prachtige open hemel en van de stralende zon. 
Dan gaat de deur open en Joan maakt zich klaar voor de 
sprong, voeten onder het vliegtuig, handen aan het 
harnas, hoofd achterover en heupen vooruit zijn de 
laatste raadgevingen van de ”Jump-master”. Hij schuift 
naar de deur en na nogmaals de de raad om de houding 
van een banaan aan te nemen storten zij zich in het ijle. 
Wooooooow, fantastisch het zicht, de snelheid, wat een 
ervaring. De cameravrouw komt nog even de hand 
schudden en doet teken dat alles uitstekend gaat. 
Na 50 seconden vrije val wordt het valscherm geopend 
en plots overvalt ons de stilte, men hoort werkelijk niets, 
ongelooflijk. Wij dalen zachtjesaan in draaiende 
bewegingen, zo kan men alles goed observeren. Geweldig 
hoe ver dat wij kunnen zien, wat een prachtig zicht. 
Schaffen, de citadel van Diest, ongelooflijk. 
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Dan wordt de landing ingezet, nog even rond draaien, de 
benen omhoog en zachtjes komen wij midden in de cirkel 
terecht.  Het  feest  was  ten  einde  en  nu  was  het  nog  
nagenieten en uitleggen aan de familie welk fantastisch 
gevoel het was, deze belevenis. Dan was het nog effen 
wachten  op  de  film,  van  de  vrije  val,  die  door  de  
cameravrouw was gemaakt en als een blijvende 
herinnering aan deze fijne dag zal bewaard worden. 
Het certificaat is er één om in te kaderen en de film en 
foto’s die gemaakt werden zullen de eerstvolgende dagen 
niet  in  de  kast  geraken  want  iedereen  mag  er  van  
genieten. 
Dank aan allen die er voor gezorgd hebben dat  
deze sprong mogelijk werd !!! 
Hartelijk dank aan iedereen !!! 
Johan 

 
Moppentrommel 

Parachute springen 

Een Belg gaat parachute springen en ie vraagt: "Als mijn parachute niet open gaat wat dan?". Dan moet je 
aan je 1e reserve koordje trekken. "En als die ook niet werkt?" Dan trek je aan het 2e koordje. "En als die 
ook niet werkt?" dan kom je terug en krijg je een nieuwe parachute. 

Wedstrijdje doen 

Een Duitser, een Belg en een Nederlander gaan parachute springen. De Duitser waag het al eerste, springt 
en trekt zijn parachute open. Als tweede is de Belg aan de buurt ook hij springt en zijn parachute gaat ook 
netjes open. Dan springt de Nederlander, trekt aan zijn parachute maar die gaat niet open! Hij trekt snel 
aan zijn reserve parachute, maar ook die gaat niet open. Met een hoge snelheid zoeft de Nederlander de 
Belg voorbij.  
 
De Belg kijkt verbaast naar de Nederlander, doet zijn parachute af en roept: “Wat?! Gaan we nu ineens een 
wedstrijdje doen?” 

Springen   

  In een vliegtuig zitten 5 mensen: een piloot een padvinder, een dominee, een Belg en een Hollander. in 
eens stort het vliegtuig neer!! Ze moeten het vliegtuig verlaten met een parachute. maar er zijn nog maar 4 
parachuten in het vliegtuig aanwezig. dus 1 heeft geen parachute. De piloot zegt:"dit is mijn vliegtuig dus ik 
heb recht op een parachute. Hij pakt een parachute en springt het vliegtuig uit. De Hollander zegt:Ik ben 
nog jong en heb thuis vrouw en kinderen. Hij pakt ook een parachute en springt ook het vliegtuig uit. De 
Belg zegt hetzelfde als de Hollander en pakt ook een parachute(?!) en springt ook het vliegtuig uit. Dan zijn 
de dominee en de padvinder nog over. De dominee zegt tegen de padvinder:Neem jij maar de laatste 
parachute want ik ben al oud en vindt het niet erg om dood te gaan. Waarop de padvinder antwoord:Is niet 
nodig dominee, want de Belg heeft mijn rugzak in plaats van de parachute al genomen!!!!!!  
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Dank  aan  de  voorzitter  van  de  vriendenkring  waver   Daniel  Prail  en  aan  
Marc Craps voor het organiseren van de uitstap ter gelegenheid van de 50ste 
verjaardag van het ongeval in Detmold , Senelagen. 
Ook onze dank aan de 20ste  Gepantserde Brigade     (The Iron Fist) van 
het Verenigd Koninkrijk, voor zijn goede ontvangst . 
Het waren twee mooie dagen , waar van de herdenking toch een emotioneel 
moment was. 
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         Dat zal doorgaan op 7 december 2013  

In de Mast te Leopoldsburg (scoutscafé ) 

Van 17:00 uur tot 23:00 uur 

Alle dranken inbegrepen :   Kostprijs : 27,00 €. 

Inschrijven vóór 27  november 2013        Storting = ingeschreven 

Storten op reknr. BE41 0682 21604510     tel 011 /73 29 11 - GSM   0474838235 
Mededeling: clubfeest, aantal  personen  
Lijsterstraat 16     3940 Hechtel - Eksel 

 
Menu 

Tomaten roomsoep 

Kalfsgebraad in jachtsaus 

Verse erwtjes en worteltjes 

Bloemkool in een lichte kaassaus 

Aardappelpuree 

Pommes  Parisienne 

Tiramisu 

Koffie en gebak 

  

Koning Leopold III laan Leopoldsburg 
 


