
België - Belgique
P. B.

8400 OOSTENDE MAIL
3 / 6330

Driemaandelijks Tijdschri
April - Mei - Juni 2012

P708652

Watervliegpleinstraat 11, 8450 Bredene

Verantwoordelijke uitgever:
Lams Danny



   
Nationale Vriendenkring ParaCommando Oostende-Kust en Hinterland 

  
Stichtende Leden 40-45: Dedeken N. – Racoux A. – Burggraeve R. 
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 Schoonooghe W. – Kpt-Cdt. b.d. Hollevoet J. 
Erevoorzitter : Goekint J. 
Erelid: Sanctorum L. – Hoofdt S. 

 
 
Regionaal Uitvoerend Comiteit (RUC) 
 

VOORZITTER  SECRETARIS  PENNINGMEESTER 

LAMS Danny  BOSTYN Jan  GEEROLF Luc 
voorzitter@paracdo-oostende.be  secretaris@paracdo-oostende.be  penning@paracdo-oostende.be 

GSM 0499/327721  GSM 0491/255701  GSM 0472/221157 

 
 

Website: www.paracdo-oostende.be 

 
 
Bankrekening: IBAN: BE78 0001 4934 0186 BIC: BPOTBEB1 
 
  
Regionaal Lokaal 
 
Dr. L. Colenstraat 8  Openingsuren: alle zondagen van 10.00u tot minimum 14.00u 
8400 Oostende 
 
 
Lidgeld 2011 
 
Effectieve Leden ........................................................... 16 euro (17-1 euro)* 
Kadetten.................................................................... 7,5 euro 
Sympathisanten ............................................................ 30 euro 
Steunende Leden ............................................................ 5 euro 
 

*Nationaal lidgeld is 17 euro 

 
 
Regionale werkgroepen 
 
Bar en feestelijkheden: Coudeville Marcel  
Plechtigheden en herdenkingen: Coudeville Marcel  
Materiaal en magazijn beheerders: Vaneeghem Peter en Van Dale Milo 
Veiligheids en technisch adviseur – materiaal: Vandierendonck Didier  
Juridisch adviseur: Daenekindt Roger 
Webmaster - clubblad: Vanhauter Dany (webmaster@paracdo-oostende.be) 
ANPCV adviseurs: Schoonooghe Willy – Panesi Armand  
Vaandeldragers: Coudeville Marcel , Remue Raf, Casteleyn Pieter 
Coördinatie oefeningen: Geerolf Luc 
Boetiek: Lams Danny 
Schuttersploeg ANPCV Oostende: Maertens Gilbert 
Rekenplichtigen: Oyaert Patrick , Remue Raf , Schoonooghe Willy 
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Woordje van de voorzitter en de secretaris… 
 
 
Beste vrienden, 
 
 

Ook dit jaar organiseert en of coördineert het bestuur, samen met een aantal 
medewerkers, tal van activiteiten. Dit op eigen bodem of deelname aan activiteiten 
buiten onze regionale. Telkens wordt daarvoor een eind datum opgegeven om zich voor 
deelname op te geven. Deze eind datum heeft tot doel ons de nodige tijd ter beschikking 
te hebben om schikkingen te nemen. Alsnog stellen wij vast dat leden zich daar niet aan 
houden.  
Het is voor de organisators/coördinators dan zeer moeilijk of zelfs niet meer mogelijk 
deze mensen op de dag van het evenement of maaltijd in te lassen met soms de nodige 
teleurstellingen. Om dit te vermijden vraag ik de einddatum van inschrijving strikt te 
willen aanhouden. Een paracommando weet zich in elke situatie aan te passen maar het 
voorkomt veel ongemakken en stress.  
Hopend jullie massaal te kunnen begroeten op een activiteit, herdenking of gezellig 
samenzijn. 
 
Mijn paracommando groeten. 
 
Voorzitter Danny Lams 
 
 

 
 
 
 
Beste leden, 
 
 
 

Het lentegroen siert reeds de natuur . Een echt Paracommando teken om terug allerlei 
avonturen te beleven in de overvolle Nationale ANPCV Kalender 2012. De Paracommando-
Spirit steekt weer de neus op en  stroomt weer door onze aderen. 
Elke Regionale poogt zijn leden te bevredigen met diverse activiteiten, naar eigen kunnen en 
laten. 
Daarom is het van belang een goede administratie te hebben binnen de club. Op deze manier 
kunnen dan alle aanvragen of inschrijvingen voor diverse activiteiten, evenementen of andere, 
correct op tijd gebeuren tussen de Regionalen en de Nationale ANPCV te Brussel. 
Daarom mannen : Heb je een nieuw adres, telefoon, e-mail adres of andere nuttig info … 
gelieve dit onmiddellijk te melden aan de Secretaris. Na onderzoek blijkt dat nog vele EFF 
leden, hun Paracommando – gegevens , nog niet hebben doorgeven. 
Deze info is van zeer groot belang voor de archieven te Brussel en het voortbestaan van de 
ANPCV . 
 
Dank bij voorbaat ! 
Jan BOSTYN ( sec ANPCV Oostende – Kust en Hinterland – Gsm : 0491 255701 ) 
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Dag Beauprez 10 maart 2012… 

 
Om 11.00u. verzamelde een uitgebreid aantal leden van onze club aan de poort van de 
stedelijke begraafplaats in de stuiverstraat te Oostende. Eveneens  konden wij een 11tal 
vaandels verwelkomen van verschillende vaderlandslievende verenigingen die onder de 
leiding stonden van de secretaris van het VOSVAMO, De Heer André Snauwaert.  
Samen met de familie Beauprez, afgevaardigde van de stad Oostende, de 
plaatscommandant en de voorzitter van de Koreavrijwilligers -afdeling West-Vlaanderen, 
De Heer Etienne Moons, werd er plaatsgenomen rond het graf van Lt. Beauprez.  
Na een ingetogen eerbewijs en bloemlegging onder de leiding van de ceremoniemeester 
van de stad Oostende, de Heer Jo Dielman hebben de genodigden, vaandels en de 
veteranen Koreavrijwilligers zich opgesteld aan de luifel om het voorbijgaand peloton 
fiere paracommando’s te aanschouwen. De voorzitter Danny Lams bedankte daarna de 
genodigden en nodigde hen uit voor een drink in het paracommando lokaal. 
Omstreeks 13.00u. werd een maaltijd, koffie en gebak aangeboden aan de 51 
ingeschrevenen. Tot laat in de namiddag werd er nagepraat vooraleer deze mooie 
herdenkingsdag en de deuren van ons lokaal konden worden gesloten. 
Het bestuur richt zijn speciale dank aan de inzet van Armand Panesi en Marcel Coudeville 
voor de organisatie van de plechtigheid te velde. 
Eveneens een bijzondere dank aan al de vrijwilligers onder de coördinatie  van Marcel 
voor hun inzet tijdens de bardienst en de maaltijd. 
 
Bedankt Anita, Lieve, Eric, Freddy, Zezinha, Betty. 
 
Danny Lams 
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Klimdag Marche les Dames 

 op Vrijdag 20 april 2012 
 
 
Sinds geruime tijd wordt de klimdag te Marche-Les-Dames, georganiseerd door het 
Nationaal bestuur, op de vrijdag gehouden. Vroeger gebeurde dit op een zaterdag maar 
door besparingen in het leger is dit niet meer mogelijk. Weekend vergoedingen,  
uitbetaald aan de instructeurs ons ter beschikking gesteld , worden niet meer uitbetaald. 
Hierdoor dienen de leden van onze regionale die nog actief zijn op de arbeidsmarkt verlof 
nemen wat niet altijd mogelijk is. 
Om 08.30u. melden 4 leden van onze regionale zich op het appel aan de poort van het 
training centrum voor Commando’s te Marche-Les-Dames. 
Patrick Oyaert, Jean Laurent, Jef Claessens en Danny Lams mengden zich onder de 
twintigtal andere aanwezigen. Na een uitgebreide kennismaking, appel en de praktische 
richtlijnen begaven zij zich naar het lokaal waar ze hun persoonlijke uitrusting in 
ontvangst namen. Je herkent de sound van veraf “ kletter kletter “ 
Terzelfder tijd voegde onze Didier Vandierendounck zich bij de groep instructeurs om 
gedurende een voormiddag technische instructies te geven en voor onze veiligheid te 
zorgen. 
De voormiddag werd afgesloten met de via-ferrata piste en de death-ride. 
Een uitgebreid maal werd verorberd in de mess voor de ingeschrevenen en na de middag 
wachtte ons de hindernispiste en de verschillende koordepistes. 
De dag werd afgesloten onder een mooie voorjaarshemel. 
Na een gezellig samenzijn in de plaatselijke herberg werd afscheid genomen van onze 
vrienden van de andere regionalen en hopen we er volgende keer terug bij te zijn. Een 
afsluiter van een zeer mooie dag…!!! 
Didier…onze speciale dank voor je inzet en toewijding. Een paracommando waardig…!!! 
                                                                                                         Danny Lams 
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Bob SCHILS, vervolg artikel editie1/2012. 
 

Een van de eerste Belgische parachutisten en eerste 
despatcher para-commando. 
 
Behorend tot de legende dit zowel in oorlogs- als  
in vredestijd, is Bob Schils een van de meest opvallende 
figuren. Een grote Meneer, Pionier van de parachutisten, hij 
was van de eerste sessie die te Ringway werd gebrevetteerd 
(Engeland).R.S.M van het Parachutage Centrum, vervolgens 
van het Commando Centrum, ondergaat hij vrijwillig nog de 
training vrije val en de training commando op 43 jarige leeftijd. 
Bob Schils zal van 1947 tot 1957 een van de pijlers van de 
parachutisten training te Schaffen worden. 

 
 
In 1947 werd Bob Schils, in de functie van „Squadron Sergeant Major“ in het SAS kamp te 
Poulseur, opgeroepen om eind februari, met een ploeg de cursus dispatcher te volgen, te 
Upper-Heyford. Twee andere groepen, samengesteld uit de Olt L.Van der Mensbrugghe, 
Demanet, Bertels, Eemans, Poffe en Van Van de Vijver initiëren zich in de technieken van 
het plooien en het herstellen van de parachutes.  
De tweede groep, met Heylen, Clamot, Houet en Ydens, bekwamen zich in het opblazen 
en het hanteren van de ballon. 
Terug in april, na hun kwalificatie in het Britse leger te hebben behaald, vormen dezen 
het eerste kader van de school onder het bevel van de Kpt. Van der Heyden en zijn 
adjuncten, de luitenanten Willot en Van der Mensbrugghe.  
De sprongonderrichters die te Upper-Heyford werden gevormd : B Schils, Champion, 
Scolliers, Cruybeke, Vanderperre, Vanderveken, Colleyn, Dewaele en Willot krijgen de 
brevetten genummerd van 1 tot 9 toegekend ( cursus 37DI ). 
Begin mei bevinden deze pioniers zich weer te Schaffen om de eerste cursussen voor te 
bereiden. 
In de initiële organisatie, vinden wij sectie „Training“, een sectie „Parachute“ en een 
sectie „Ballon“ terug. Het in Engeland bestelde materiaal werd ontvangen, bepaalde 
loodsen worden heringericht en toestellen worden gebouwd om de uitgangstechniek 
vliegtuig en ballon, dalings- en landingstechnieken aan te leren. 
Het is het 4de Escadron, van de klas ‘46 dat de installaties van de grondtraining zal 
inwijden, toch zullen deze moeten wachten tot dat Schaffen over de luchtmiddelen 
beschikt. Ondertussen worden de mannen gebruikt om de “ plein “ te nivelleren en 
allerlei werkzaamheden uit te voeren. 
Deze miliciens, die zonder hun brevet van parachutist werden gedemobiliseerd, zullen 
een rappel van één maand moeten doen om hun sprongen uit te voeren op 1 sept. 

 
  
Natuurlijk hebben de plooiers geleerd parachutes te plooien in Engeland en hebben ze 
zich vervolgens geperfectioneerd in België. De gebruikte rugparachute „ Irvin type X van 
Britse makelij, had een oppervlakte van 51m²en in die tijd beschikten de springers niet 
over een reserve valscherm. 
Op 2 september, beginnen de miliciens van 5de Escadron ‘46 bevolen door Cdt A. De 
Smidt, met de training, met de goede hoop hun „Wings“ te behalen. Zij zullen hun brevet 
met vijf sprongen vanuit het vliegtuig verkrijgen, aangezien de ballon nog niet in dienst 
is! 
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De eerste sprongen uit Dakota. 
Alles is eindelijk klaar, maar men moet eerst nog bewijzen dat deze school kan starten… 
Trouw aan de traditie in de parachutisten eenheden. „ De Heren gegradueerden, op 
kop…“, op 11 september 1947, voert een stick van een twintigtal mannen, de eerste 
vliegtuigsprong uit op het plein van Schaffen, dit onder leiding van de dispatchers Schils, 
Scholiers en Dewaele. De Onderluitenant Marcel Vlaminck, later  Kolonel en Commandant 
van het 3de Bn Para bevond zich onder hen en heeft de gebeurtenis enkele jaren later 
verteld: 
Het zou dus gebeuren… Wij zouden de eersten wezen om op Schaffen te springen met 
onze eigen parachutes vanuit een beige DC3.  
Wij waren ontroerd, wij waren verkozen om iets belangrijks te gaan doen. De DC 3 haalde 
ons af en enkele minuten later, dropten ze ons boven het plein van Schaffen. Deze zag 
zwart van het volk. 
Alles was gesloten, de winkels, de café’s… Kortom gans Diest en gans Schaffen was op het 
plein. Ik weet nog altijd niet hoe dat ze het geweten hebben… 
De eerste sprongen uit ballon 
Tijdens de parachutisten opleiding in Engeland, werden de twee eerste sprongen vanuit 
de ballon uitgevoerd, de welke het enorme voordeel bood om elke parachutist individueel 
te kunnen volgen en begeleiden,vanaf de uitgang tot de landing. Hij vormde het beste 
leermiddel ter beschikking van de onderrichters. Er werd dus besloten om de Britse 
traditie over te nemen. Zo komt het dat op 28 november 1947, de sectie ballon eindelijk 
klaar is om de eerste sprongperiode te organiseren en het 
weer is gunstig. Het is opnieuw aan de leden van de ploeg van pioniers die de eer te beurt 
valt om deze als eersten uit te voeren. 
Bob Schils herinnert zich nog zeer goed de eerste kooi waarvan hij de eer kreeg ze te 
droppen… „Natuurlijk, hadden wij alle zes, reeds uit de ballon gesprongen in Engeland 
met Britse onderrichters. 
Maar in België, was het de eerste sprong. Ik was verantwoordelijk voor de eerste kooi. In 
afwachting om in de mand te stappen, dacht ik aan de leden van de sectie ballon, zij 
waren eveneens in Engeland gevormd, en hadden vandaag technisch de uitvoering van 
deze sprongsessie toegelaten. Ik geloof dat wij alle zes, inwendig alleszins onder de 
indruk waren. Natuurlijk niemand toonde het, denk eraan, noblesse oblige ! Één voor één, 
in onberispelijke drill, zijn mijn parachutisten vertrokken. Toen mijn werk als dropper 
erop zat, was het mijn beurt, ik heb me in de deur geplaatst en toen ik „de grote“ stap 
zette, heb ik “ OK Wiiiinch…“ gebruld.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Gegevens bronnen : divers 
Teksteditie :  Luc Geerolf 

 
 

  

NACHTEGAALSTRAAT  28        8490 STALHILLE 
WEBSITE/WEBSHOP :  WWW.ZENART-DELO.BE     info@zenart-delo.be 

DESMET  FRANKY         GSM : 0032  (0) 475/56.34.33  FAX : 0032  (0) 50 67 61 98 
BTW  BE 0877.914.138 

Army & security gear 

Outdoor & Survival tools 

Jachtkledij & toebehoren 

Luchtdruk-  Pistolen & Karabijnen + 

tools 

Paintball- & Airsoft– wapens & tools 

Belgische camo gear  
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A
N

P
C

V
 O

o
st

en
d

e 

7 

 

  

 

 

 

  

 Uw Publiciteit in ons volgend 
nummer op deze plaats? 
Verschillende formules zijn 
mogelijk… 
Meer info hierover aanvragen 
op: info@paracdo-oostende.be 
of kom eens langs in ons 
clublokaal….  
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Testmars Red Bean 2012 op en rond Oostende 
 

De datum werd vastgelegd op zaterdag 21 april.  We zouden met z’n allen om 0900h 
verzamelen aan het T’ BOSJOENCK ( zaal Jeugddienst Oostende ) . 
Helaas hadden de weergoden en het drukke ANPCV programma – Nationaal , vele leden laten 
twijfelen. Maar … 2 dappere stappers ( onze Sympathisant / clublid Valere DEKEYSTER en 
mezelf), waagden de 22 NATTE kilometers te verkennen in onze mooie Vlaamse polders . 
Tenslotte was een goede verkenning nodig . Dit tot het welslagen van de echte Mars. 
Met Valere in gezelschap vlogen de kilometers voorbij. Een rust en plasstop, werd gehouden in 
het Moto Motel : BIKERS Loft GROENEDIJK te Zantvoorde. Daar werden we vriendelijk onthaald 
door Kurt, de eigenaar. Trots toonde hij z’n levenswerk, het Motel met het unieke Moto 
Museum ( 100 motoren van alle tijden ).  
Onze vraag, hier een controle punt te mogen  houden tijdens onze 2° Red Bean Mars – 
Remember Kolwezi 1978, werd dit positief onthaald. 
Terug wat droog, vertrokken we weer richting Oostende. 
Ten slotte was het een geslaagde ( kleinschalige )  test mars en nu op naar de ECHTE Mars. 
 
Grt Jan BOSTYN ( Sec ANPCV  en organisator Red Bean Mars 2012) 
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De Red Bean Mars onder een stralende zon! 
 
Vrijdag 18 mei 2012 stonden we in de startblokken voor de 2 ° editie van de 
herdenkingsmars OPERATION  RED  BEAN – Remember  Kolwezi 1978  te Zaire. 

De medewerkers van onze club stonden paraat en toverden de zaal van de Jeugddienst 
Oostende  het t’ Bosjoenck, in een echte PARACOMMANDO basis. Het eindresultaat mocht 
gezien zijn. 

Zaterdagmorgen, in alle vroegte, kregen de medewerkers een stevig ontbijt, spek en 
eieren . 

Rond 08.15h stroomden de eerste deelnemers binnen,om zich in te schrijven op het Red 
Bean secretariaat.  De verrassing was groot toen we merkten dat het deelnemersveld uit 
115 stappers bestond.  Een pak meer dan vorig jaar te Staden. 

Ze konden een parcours van 16 of 21 km verkennen in onze mooie Vlaamse polders. 

Omstreeks 15.00h waren alle deelnemers binnen en storten zich op de Red Bean Bar  om 
hun grote dorst te lessen. 

Om 16.30h startte dan de optocht. De OSTENDIA SCHOTTEN , die de cadans aangaven  en 
de  Recce Jeep 1 Bn Para geflankeert door de ANPCV Vaandeldragers, openden de 
optocht, gevolgd door 2 pelotons  oud Paracommando’s en sympathisanten . Ter hoogte 
van het COMMANDO Monument op de  Visserskaai, werd er halt gehouden. In het bijzijn 
van de Burgemeester en prominenten werden er bloemen gelegd. Dit ter ere van de 
slachtoffers van het bloedbad te Kolwezi en aan alle gesneuvelde Belgische  
PARACOMMANDO’s en burgers tijdens alle Humanitaire Gewapende Militaire Operatie over 
gans de wereld. 

Nadien werd er door Stad OOSTENDE een receptie aangeboden op het Stadhuis. 

De  dag werd afgesloten met een mooie BBQ ( 150 man ) op het t’ Bosjoenck. 

Voldaan maar moe, was dit weeral een geslaagde Red Bean Mars. De volgende editie  voor 
2013,  

zal terug te Oostende gebeuren. De Sec z’n vingers tintelen reeds om een nieuw parcours 
uit te zoeken. 

Op aanvraag van onze oudere Paracommando’s, zullen er volgend jaar 3 parcours zijn 
namelijk  5 km – 16 km en 22 km. 

Het bestuurd dankt alle leden ANPCV Oostende voor hun inzet, wat deze ook mocht zijn. 

  

 De Secretaris   
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Hebben paracommando’s wel (voldoende) noten op hun zang? 

Hebben ze ook iets in hun mars? 
Geven we – postuum - het woord aan een componist die het wel kan weten. 

A Portrait of Pieter Leemans (1897-1980) 
 

Pieter Leemans werd geboren in Schaarbeek op 31 mei 1897 en overleed op 10 januari 1980 in Sint-
Lambrechts-Woluwe. Leemans begon zijn muzikale studies aan de muziekacademies van Sint-Joost-ten-
Noode en Etterbeek en studeerde daarna piano, harmonie, contrapunt, orkestratie en compositie aan het 
Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel. Niet van de minste kreeg hij daar les. Gewoon de toenmalige 
elite. Tijdens zijn legerdienst , van 1920 tot 1922, speelde hij althoorn in het fanfare-orkest van het 4de 
Regiment Carabiniers. Hij gaf toe dat hij in deze periode niet hield van de militaire marsen. Toen de kolonel 
van dit regiment aan Leemans vroeg om een mars te componeren, bleef die vraag onbeantwoord. 
 
Na zijn studies werd hij muziekleraar aan het Atheneum te Schaarbeek (van 1922 tot januari 1957), later aan 
de muziekacademie van Etterbeek.  In 1932 werd hij door het N.I.R (de toenmalige nationale radio-omroep, 
voorloper  vd VRT) aangeworven als pianist, dirigent en programmator. Daarnaast  was hij vast jurylid voor 
de radioaudities en tijdelijk ook belast met het voorzitterschap van de auditiecommissies voor “ernstige” 
muziek. A man for all seasons, kun je stellen. Niet de eerste de beste dus. 
 
Toch bekeerde hij zich mettertijd tot de marsmuziek en met zijn marsen won Pieter Leemans tal van 
wedstrijden. Zijn eerste doorbraak kwam er naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling van Brussel in 
1935. Zo won hij in 1934 de prestigieuze wedstrijd voor de Officiële mars van de wereldtentoonstelling van 
1935. Nooit werd er tijdens een internationale wereldtentoonstelling meer aandacht geschonken aan de 
muziek dan in 1935. De ‘Société de l’Exposition’ organiseerde onder andere een compositiewedstrijd voor de 
officiële mars van de Expo 35.  Die moest volgens het reglement ‘eenvoudig, gemakkelijk te onthouden, en 
opgewekt  zijn, omdat ze populair moest worden’. Onder de ingestuurde marsen maakte een jury, onder het 
voorzitterschap van Paul Gilson, een eerste selectie. Deze serie weerhouden marsen werden voor het eerst 
in het openbaar uitgevoerd op 4 augustus 1934, in het Park van Brussel, door de ‘Harmonie Communale’ 
onder leiding van niemand minder dan Théo Mahy. Een jaar later won Pieter Leemans ook de 
compositiewedstrijd voor de “Officiële Mars van Oud-Brussel” 1935. De muziekkapel van de Gidsen speelde 
o.l.v. Arthur Prévost de marsen, tijdens een concert op de Brusselse Grote Markt. Een weergaloos succes. 
Geheel in overeenstemming met de sfeer van Oud-Brussel gebruikt Leemans als overgang na het eerste 
thema, het Brusselse volkslied ‘Mie Katoen’. Deze mars is opgedragen aan Frans Thys, voorzitter van het 
comité Oud-Brussel en alle andere leden van het comité.  
 
In 1943 won hij een wedstrijd voor schoolliederen. In 1945 viel hij opnieuw in de prijzen met ‘Voor een held - 
For the Fallen Heroes’, een mars ter ere van de oorlogsslachtoffers van de tweede wereldoorlog. Deze 
wedstrijd was uitgeschreven door het N.I.R. en Pieter Leemans werd winnaar uit 102 inzendingen, in de 
categorie treurmarsen. Voorwaar, geen kleine jongen dus, maar wereldklasse. Zijn “Mars der Belgische 
parachutisten” zal van dito niveau zijn. Noch min noch meer. Trouwens Leemans’ oeuvre omvat verder ook 
heel wat koor- en orkestwerken. Daarnaast schreef hij nog een rist partituren voor luisterspelen. In opdracht 
van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, schreef hij nog filmmuziek, en ook het Franse Commissariaat 
voor Marokko, verzocht Leemans om muziek voor een tiental documentaire films te componeren. Klasse dus. 
 
Zijn tweede doorbraak kwam er in 1945 met zijn wereldberoemde ‘Parachutistenmars’, opgedragen aan het 
‘heroïsche regiment van Belgische Parachutisten, en hun dappere chef, Kolonel Eduard Blondeel’ (sic). Bij het 
ontstaan van de mars hoort het volgende verhaal. We citeren. 
 
In 1944 had Generaal-majoor François Temmerman (1897-1981) Kolonel Blondeel geholpen met een 
inkwartiering in het Brusselse. Een jaar later nam Temmerman opnieuw contact op met Kolonel Blondeel, 
deze keer met de vraag of zijn regiment niet dringend een mars nodig had. Temmerman suggereerde 
Leemans als componist, gezien zijn succes met de mars voor de Wereldtentoonstelling van 1935.  
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Er wordt contact opgenomen met de componist  en er vindt een bijeenkomst plaats, waarop hij kennis maakt 
met Kolonel Blondeel en enkele van diens officieren. Het lijdt geen twijfel dat Leemans voor zijn mars een 
thema zocht dat met de parachutisten heel nauw verband houdt, ofwel uitgaat van een voor hen vertrouwde 
melodie.  
‘Werd er dikwijls gezongen tijdens het marcheren ?’ vraagt Leemans aldus. ‘Hadden jullie een lievelingslied, 
eentje dat meer gezongen werd dan andere ?’ De officieren denken na… ‘Ik geloof het niet’ zegt de 
commandant van het regiment, die trouwens nooit erg in zijn schik is geweest met het repertoire van zijn 
mannen… (we kunnen hem hierin volgen, er is nog niets veranderd). Leemans laat echter de moed niet 
zakken en peilt verder : ‘Waar waren jullie ingekwartierd in Groot-Brittannië ?’ De officieren hadden hier 
keuze te over : Leamington, de sprongen in de omgeving van Manchester, de verloven in Londen, de 
manoeuvres in de vlakte van Salisbury, …. Teveel voor de componist die een nieuwe poging waagt : ‘en waar 
waren jullie gelegerd voor jullie in operatie vertrokken ? En allen uit één mond : in Schotland ! 
 
Nu is het de beurt aan Pieter Leemans om na te denken : ‘ik zal zien wat ik kan doen’ zegt hij tenslotte. 
Enkele weken later ontvangt hij bij hem thuis in Brussel,  Kolonel Blondeel en enkele para officieren 
vergezeld van hun dames. De componist gaat aan de piano zitten en speelt het thema van de mars die hij 
gecomponeerd heeft. Er wordt in de handen geklapt wanneer het stuk uit is, maar het gezelschap lijkt ietwat 
onthutst. Leemans echter geeft zich niet gewonnen. ‘Natuurlijk klinkt dat heel wat beter wanneer het door 
een militaire muziekkapel wordt gespeeld. Dus jullie gaan het nu direct beter kunnen beoordelen’. Een man 
met een baard, een blokfluit in de hand, komt naar voor en speelt de prelude van de mars die dan, door fluit 
en piano samen, verder wordt gezet. Blondeel is voorzichtig in zijn beoordeling : ‘Origineel, jawel, origineel…. 
Tenslotte waren de parachutisten ook gezworen non-conformisten (!). Maar die fluit ?’ Pieter Leemans legt 
uit : ‘Jullie vertrokken uit Schotland. Het land waar de doedelzak in de bergen galmt of aan de rand van een 
meer. Maar in België hebben de militaire muziekkorpsen geen doedelzakken. Vandaar de fluit, die 
ongetwijfeld ook door Schotse herders bespeeld wordt.’ Enigszins verzonken in hun mijmeringen verlieten de 
leden van het gezelschap de musicus om hem dan terug te ontmoeten op 8 mei 1946. Op die dag werd de 
Mars van de Parachutisten voor het eerst in het openbaar uitgevoerd, door de Muziekkapel van de Gidsen 
met name. En dit onder de leiding van Luitenant Franz Wangermée, tijdens een galaconcert in het Brusselse 
Paleis voor Schone Kunsten. Dit concert werd aangeboden aan de oud-strijders en leden van de weerstand, 
krijgsgevangenen en politieke gevangenen ter gelegenheid van de eerste verjaardag van D-day en van de 
vierde verjaardag van de stichting van het Belgisch Parachutistenkorps. Op die dag begon deze mars zijn 
triomfantelijke loopbaan. De wereld rond (zie o.m. You Tube). 
In zijn omzendbrief van 9 september 1946 erkende de Defensieminister de mars van Leemans, als de 
officiële mars van het regiment Parachutisten SAS. Leemans zelf vertelt over de mars in de originele 
uitgave het volgende :  ‘Het is bijna een traditie marsen van het begin tot het einde ‘uit volle longen’ te 
blazen. Deze mars echter, vol tegenstellingen en schakeringen, eist een verzorgde uitvoering met 
nauwgezette inachtneming van alle interpretatietekens.’  
 
In 1946 componeerde Leemans dan de Mars van de Commando’s die hij opdroeg aan ‘de moedige Belgische 
Commando’s en hun dappere chef, Kolonel Danloy’ (sic). Nog hetzelfde jaar werd de mars als officiële mars 
erkend. Vooraf had hij Luitenant-kolonel George Danloy ontmoet en hem talrijke vragen gesteld over de 
training, de opdrachten en de veldtochten van de eenheid. Net zoals hij deed bij de para’s. De sfeer van de 
commando’s  vond dan ook heel goed haar weerklank in die van de mars.  
Over deze mars zei Leemans zelf het volgende : 
‘Ik heb deze mars opzettelijk zwaarder en feller afgetekend doen klinken. Ook heb ik het accent hierin op 
de zwakke tijd gelegd, zodat veel luisteraars wel verbaasd zullen opgekeken en gedacht hebben : is dat wel 
marsmuziek ? Diezelfde opmerking was trouwens al gemaakt geworden voor de mars der Parachutisten. 
Van verschillende zijden werd me gezegd dat in een fatsoenlijke mars behoorlijk moest geroffeld worden 
en dat was bij mij niet het geval. Mijn bedoeling was echter het genre een nieuwe richting uit te sturen.’  
Tiens,  waren de para’s en de commando’s  toentertijd ook niet nieuw in het militaire genre?   
Moraal van verhaal: de beste soldaten verdienen toch ook de beste muziek. Isn’t it?? 
Tekst verzameld en bewerkt door Roger M. Daenekindt  1 Bon Para 11e Cie. 1962-1963  
lid ANPCV Oostende K&H 
Bronnen:  1.  Luc Vertommen in  “Band Press” 30.07.2009;  2. Studiecentrum Vlaamse muziek 09.2010  
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KORPSMAALTIJD   ANPCV  Oostende  - Kust  en Hinterland    
 

Onze jaarlijkse clubmaaltijd zal doorgaan op woensdag 15 augustus 2012 in: 

  

feestzaal TEN STUYVER , Stuiverstraat  357  -  8400 Oostende. 

 
Alle leden ANPCV Oostende ( Eff, Sym , Kadet, Koreanen , Steun ), worden hierbij met 
partner uitgenodigd op ons clubfestijn. 
 
Afspraak in de zaal TEN STUYVER  om 11.45u. Aanvang om 12.00u. 
 
 
MENU :  
 
Receptie met parelwijn, jus of andere dranken, warme en koude hapjes. (12.00u – 13.00u)   
 
Voorgerecht: 

Een waaier van gerookte Noordzee delicatessen. 
 
Hoofdgerecht:  

Duivelsgebraad met Portosaus , geserveerd met Keniaboontjes en warme tomaat.  
      Aardappelkroketten   
 
Nagerecht: 

Dessertbord Ten Stuyver 
  Koffie of thee 
 
Alle dranken  ( geen sterke dranken en zware bieren ) inbegrepen tijdens het menu . 
 
Het muzikaal kader wordt gesierd door Discobar “ The Sixties”. 
 
Om 18.00u eindigt dan ons gezellig samenzijn. 
 
Dit voor de clubprijs van : € 37,00 per persoon. 
 
De inschrijving en betaling dienen te gebeuren door storting op de clubrekening:  
BE 78 0001 4934 0186  met vermelding KORPSMAALTIJD, evenals hetaantal personen met 
de NAAM ( lid + partner ) van de deelnemers.  
 
Uiterste datum van ontvangst betaling :  

maandag 06  augustus 2012. Deze datum zal niet overschreden worden.  
 
PARACOMMANDO  SAMENHORIGHEID siert onze club . 
 
De SECRETARIS   
 



 
 
  
 
Juni 
   9  Koreadag Diksmuide 
   16  Herdenking Sluizen regionale Menen  
   29  Tweede Sprong te Schaffen 
 
Juli 
   21  Nationale Feestdag 
 
Augustus 
   15  Maaltijd Oostende Kust en Hinterland   
  24-26  19de Bokkenrijders Express 
 
September 
   7-8  Oefening Opposed Landing te Oostende 
   14  Alternatieve sprong te Schaffen(20/04) 
   28  Tweede Klimdag te Marche Les Dames 
   29  Oefening "Caliban"  organisatie in 3Bn Para 
 
Oktober 
   5  Alternatief tweede klimdag te Marche-les-Dames 
   26  Alternatieve sprong te Schaffen(29/06) 
 
November 
   11  Herdenking Wapenstilstand te Oostende  
   15  Koningsdag Te Deum te Oostende   
   24  Plechtigheid "Lucien Welvaert" Evergem 14.30u 
 
December 
   16  Regionale Algemene vergadering "ANPCV" Oostende Kust en Hinterland 

Meer dan 1000 foto’s van de Red Bean Mars op onze site in het Fotoalbum 2012. 

www.paracdo-oostende.be 
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