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Voorwoord van de voorzitter 
  
Op zondag 12 januari,   werden we door onze penningmeester en secretaris met cijfers en 
letters op onze neus gedrukt. 
Welke moeite onze vereniging moet doen om alle onkosten iedere maand  te betalen. Dat is 
minder goed nieuws. 
Maar we kijken vooruit en trachten er het beste van te maken . 
Graag zou ik onze leden vragen eens rond te snuisteren in uw laden en kasten naar papieren 
en foto’s van onze legertijd . 
IK ben er zeker van, er liggen meer verborgen schatten en foto’ achter hoek en kant meer dan 
je verwacht. 
Het zou goed materiaal kunnen zijn om in ons infoblad te plaatsen. 
Vertel uw wedervaren en sportieve en minder goede zaken wat het ook  mag zijn, foto’s 
informatie van het regiment para-commando. 
De nieuws redactie zal jullie dankbaar zijn . 
 Laat me toe u allen nog een laattijdig maar welgemeend voorspoedig 2014 toe te 
wensen. 
  
Uw voorzitter   Jean Bouts 
  
- 

Woordje van de Secretaris 

2014, dit is de 42 flash die ik uit mijn pen moet schudden en ….. 

Op naar de volgende 20 jaar, utopie of  werkelijkheid, wij zullen het zeker willen om onze 
vereniging zo een lang leven te wensen. 

Als het van mijn geest  zou afhangen zou de vriendenkring Leopoldsburg  bruisen van 
activiteiten maar helaas, bij het opstaan s ’morgens  spreekt  mijn gestel heel andere taal en 
mogen wij gelukkig zijn om hetgeen wij nog kunnen. Zoveel jaren terug, het hoeven nog geen 
tientallen jaren te zijn, zijn onze ouders het mooiste voorbeeld  die hadden niet zoveel meer 
om handen op deze leeftijd en  wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij nog met zoveel energie 
zitten dat wij dat nog allemaal kunnen doen. 

Sluit aan door uw contributie te betalen en laat zien ! ” Dat u nog een lange tijd verder met 
onze vriendenkring wil doorgaan”. 

Marcel 
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Er werd door de redactie gezocht naar locatie voor opname, voor de Para’s zou dit de Kazerne van 1Para 
worden en een hangaar in Schaffen.  
Zo konden de aanwezigen nog eens de sfeer opsnuiven en een aantal sprongen uit de ballon zien.  
Tijdens de opnames waren lange wachttijden als steeds . Wachten tot de regie alles juist heeft in verband met 
belichting en stand, de cameraman die de juiste plaats in moet nemen. 
De geluidsman die ervoor moet zorgen dat de grote micro (precies een wollen konijn op een stok) niet in 
beeld mag komen en vooral dat er geen storende geluiden zijn.  
Dit was een groot probleem in de hangaar van Schaffen waar het dak constant kraakte , waar bulderende 
vrachtwagens passeerde en waar cadetten veel lawaai maakten. 
Gelukkig was er de mogelijkheid in de kantine iets te drinken in afwachting van de spreekbeurt voor de 
camera. Aan de toog kwamen enkele jongens oud collega’s tegen die na hun dienstplicht bijgetekend hadden 
en momenteel nog steeds in dienst waren. Straffe tot zeer straffe verhalen kwamen boven.   
Verhalen die zeker niet voor de camera zouden komen…. 
De hele filmploeg en de oud miliciens aten gezellig in de mess en ook toen kwamen er weer andere verhalen 
dan deze voor de camera, plezant en voor niet militairen een super ervaring bleek zo. 
Na de opname in Schaffen voor het gedeelte van de Para Commando’s en hun opdrachten in het buitenland 
ging het richting kazerne  1 Para. De jongens die daar hun tijd doorbrachten deden de rondleiding en 
vertelden over waar de briefings destijds plaatsvonden, waar ze sliepen, de cinema, keuken, kelder en … zelfs 
de oude schietstand werd bezocht. 
Voor de oud  1 para’s was het duidelijk, dit was hun tweede thuis en spijt hadden ze helemaal niet.  
Ze zouden het zo overdoen…. Je voelde zelfs precies een gevoel van terug in de tijd beleving… 
 
Ondertussen is de reeks op tv uitgezonden en nog deels te volgen via internet en het boek is te koop in de 
betere boekhandel. De facebookpagina telt bijna 35000 leden wat wel erop wijst dat de dienstplicht toch wel 
voor de meeste mensen iets betekende. 
 
Enkele willekeurige reacties van miliciens: NB deze hebben NIET gediend bij de Para Commando’s! 

Mijn legerdienst was een rampzalige ervaring. ‘Ze namen er uw identiteit af’, ‘Je was een nummer. 

Beroepsmilitairen waren tirannen die hun frustraties bot vierden op ons.  

De meesten hadden een drankprobleem. 75 frank per dag kregen we, uitbuiting was het. 

Het leger was verloren tijd!  Toen de kogels op waren moesten we PANG roepen bij het schieten.’ We 
hadden leut. (Marc: duidelijk geen Para’s). 

Een naamloos nummer zijn bij de opleiding schiep een enorme band in de groep. 

Vijf maanden opleiding als KRO, reserveofficier met harde fysieke proeven en ontberingen en honger 
maar nadien veel eten was een unieke ervaring.  

In het leger leerde ik wat discipline en respect voor elkaar is. 

Strepen als officier halen was speciaal , iedereen van de groep was voor één dag verantwoordelijk voor 
het hele peloton kandidaten. Het resultaat van het heel peloton die dag was je persoonlijke 
puntenaantal en zo wisselde dit af en gaf dit een ongelooflijke groepsdynamiek.  

Heb er geleerd wat leiding geven is, niet op school of in de burgerij.  

Weer een fijne ervaring rijker met deze opnames, op naar het volgende… 
 
 
Semper fi 
Marc Steegmans 
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Gewapende humanitaire operaties 
door de Belgische Para Commando’s 

 
 
1° de missies AFRIKA 60 in Kongo van 01 juli 1960 tot  31 december 1960; 
 
2° de missies AFRIKA 60 in Rwanda-Urundi van 01 juli  1960 tot 21 augustus 1962; 
 
3° de operaties OMMEGANG voor het redden van  gijzelaars die in 1964 en 1965 in de 
Democratische  Republiek Kongo; 
 
4° de operaties OMMEGANG "Rode Draak" en "Zwarte  Draak" die van 24 tot27 november 1964 
in Stanleyville  en Paulis in de Democratische Republiek Kongo werden 
uitgevoerd; 
 
5° de operaties OMMEGANG "Red Bean" die in Shaba (Zaïre) van 19 mei 1978 tot 10 juli 1978 
werden uitgevoerd; 
 
6° de operatie "GREEN BEAM" op het Afrikaans continent  tussen 04 oktober en 02 november 
1990; 
 
7° de operatie "BLUE BEAM" op het Afrikaans continent tussen 24 september en 04 november 
1991; 
 
8° de operatie "SILVER BACK" in Rwanda in april 1994; 
 
9° de operatie "SUNNY WINTER" op het Afrikaans  continent tussen 29 januari en 24 maart 1993; 
 
10° de operatie "GREEN STREAM" van 23 maart 1997 tot 06 juni 1997 op het Afrikaanse 
vasteland; 
 
11° de opdrachten DAS die in 1991 op het Afrikaanse vasteland zijn begonnen; 
 
12° de operatie "MAMBA-ARTEMIS" van 07 juni 2003 tot 20 september 2003 op het Afrikaanse 
vasteland. 
 
Andere opdrachten 
  
1° OCTOPUS van 21 september 1987 tot 01 juli 1988; 
 
2° SOUTHERN BREEZE van 13 augustus 1990 tot 19 augustus 1991 
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Verslag van de algemene ledenvergadering   12 januari 2014 
 
 
 

 
Aanwezig: 27 leden = 22 %. De vergadering begon om 10:00uur 
Ieder aanwezig lid ontvangt 2 consumptiebonnetjes als nieuwjaarsdrink. 
 
Onze voorzitter opent de vergadering en wenst aan allen, alsook aan hun familie, een heel 
gezond en gelukkig Nieuwjaar. Hierna geeft hij een kort overzicht van het afgelopen jaar  waarin 
we vele mooie dingen hebben mogen meemaken, maar ook enkele minder goede waaronder 
het overlijden van enkele leden . 
 
Jan Deckers onze penningmeester gaf  een overzicht van het kasgebeuren . 
De details konden zoals altijd na de vergadering ingekeken worden. 
  
De rekencommissarissen Kolonel Wolfs en Jaak Damen, de vervanger van Jean Vanderleyden,    
gaven een goed rapport en gaven dus ook groen licht. Ze zijn tevreden over de werking en zoals 
steeds  klopt de kas. 
 
Daar er zich geen nieuwe kandidaten  hebben opgegeven is het huidige bestuur unaniem door 
handopsteken herkozen. Iedereen blijft op post. 
Ook de werkgroepen zullen aanblijven en de  namen worden straks ingevuld. 
 
De rekencommissarissen worden herkozen, Kolonel Wolfs  en en Jaak Daemen. Als reserves 
Steemans Walter en Schalley Leon. 
 
Flach: Er werd gevraagd naar artikels voor de Flash. Dus iedereen in de pen en schrijven maar. 
Iedereen die een leuke activiteit weet of heeft, laat aub. op tijd iets weten, misschien kunnen we 
er aan deelnemen. 
 
Activiteiten , zie agenda 
Clubuitstap: 
Er word gedacht om dit jaar een uitstap te organiseren naar de Westhoek en dit in de zomer. 
Eerst een rondleiding door Ieper en dan om 20.00 uur de Last-post samen meemaken . 
Wie denkt interesse te hebben kan zich NU al melden,dan kan er een planning opgemaakt 
worden, eten, vervoer enz. 
 
De vergadering werd afgesloten met een heerlijke tas soep gemaakt door onze sterren koks 
Rudy en Freddy. 
 
DE LIDGELDEN  zullen eind  maart–begin april voldaan moeten zijn, anders zullen zij die niet 
betaald hebben geen boekje meer ontvangen en dus geen  lid meer zijn bij de Regionale 
Leopoldsburg. 
   

WE WENSEN IEDEREEN EEN HEEL MOOI JAAR TOE EN EEN PRETTIGE  
 

SAMENWERKING VOOR IEDEREEN. 
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