
Speech lkol Willem Melchers. 
Anekdote afscheid CDS: 
5 juni 1998, de Lynx helikopter van de Koninklijke Marine maakt voor de derde maal een scherpe draai 
naar rechts. Leo en ik kijken elkaar indringend aan: deze sprong MOET doorgaan, er mag echt niets tussen 
komen. Het belang is te groot. Onze hoogste baas, de CDS gen Van den Breemen neemt afscheid van de 
Landmacht en wij kunnen ons Korps dat deze 4 sterren generaal van de mariniers een warm hart 
toedraagt niet teleurstellen. De weersomstandigheden zijn marginaal, de wind vrij fors en net onder de 
limiet. 
We maken ons klaar voor de sprong, kijken elkaar nog een laatste maal aan en met een onmerkbaar 
knikje geven we aan dat het goed is….De wind blaast langs onze oren en we vallen met hoge snelheid de 
grond tegemoet. De grond van Den Haag, de Juliana kazerne, ook wel PJK genoemd, komt steeds sneller 
dichterbij, hoog openen om voldoende verplaatsingshoogte en ruimte te hebben om de DZ, een klein 
grasveld vlak voor de kantine van de kazerne te kunnen bereiken. De wind komt uit een moeilijke hoek en 
waait precies over het dak van het hoge gebouw. Mijn koepel zet ik vlak boven het dak met een scherpe 
bocht tegen de wind en ik maak me klaar voor de landing. Ternauwernood weet ik mijn koepel tussen 
twee vlaggenmasten te manoeuvreren, zonder deze te raken. De landing op de stenen is hard. Snel sta ik 
op en terwijl ik me omdraai zie ik Leo zijn landing inzetten, eveneens vlak over de dak van het gebouw. Hij 
lijkt beter uit te komen en zijn landing precies op het grasveld te kunnen volbrengen, totdat hij boven de 
vijver van de kazerne uitkomt en zijn volledige opwaartse drift verliest en met een grote plons in het 
water landt. Snel zie ik hem overeind krabbelen, snel oriënterend  zijn baret uit zijn broekzak halend. 
Terwijl de bladeren van de lelies nog over zijn schouder hangen, springt hij met baret op in de houding, 
spuugt nog snel een goudvis uit, brengt de groet en zegt: “De adjudant Roijakkers meld zich generaal!”. 
 
Geachte aanwezigen, vrienden van Leo, 
C-KCT heeft zojuist een beeld geschetst van de glansrijke militaire loopbaan van majoor Leo Roijakkers. 
Mijn verhaal zal daarom niet zozeer ingaan op de diverse functies, missies of andere wapenfeiten van Leo 
richten, maar ik zal me beperken tot de persoon en militair Leo Roijakkers. Ik heb in een aantal functies 
nauw met Leo mogen samenwerken en heb daardoor een redelijk beeld van Leo gekregen. Daarnaast zijn 
een aantal collegae zo vriendelijk geweest om hun ervaringen met Leo, met mij te delen, zodat ik een 
compleet beeld kan schetsen. 
Eerder beschreven situatie is maar een van de vele verhalen die ik over Leo kan vertellen, zoals u ziet 
bestaat deze bijdrage aan de FLO receptie van Leo uit een volledig draaiboek. En zal ik deze een beetje 
interactief de revue laten passeren. 
Overigens wil ik iedereen hier adviseren om eens aan Leo te vragen hoe dat nu precies zat met zijn eerste 
KVV contract. Even doorvragen, Leo vertelt daar heel graag over en ik heb beloofd om het verder niet te 
benoemen Dat zal ik dus ook niet doen. 
In de tijd dat ik nauw met Leo heb mogen samenwerken bij het parapeloton, hoorde ik Leo regelmatig 
een voor hem kenmerkende noodkreet slaken: “IK WORD OMRINGD DOOR IDIOTEN”. 
Ik zal even een drietal situaties schetsen. 
AFF training: 
Tijdens een instructeurs AFF training waarbij wij onderling zowel als leerling of als instructeur optraden, 
was Leo aangewezen als leerling. Het was de bedoeling dat Leo zich zelf in een onstabiele houding bracht 
en hierdoor hard zou gaan spinnen (draaien). 
Hans (de instructeur) moest deze draai dan afstoppen bij de leerling. Hans duikt in vrije val op het lichaam 
van Leo om hem af te stoppen. Dat lukt! Alleen …..Hans had ineens de Handdeploy (openingssysteem) 
van Leo in zijn hand. Zij waren ondertussen op een hoogte van 10.000 voet aangeland. 
Hans kijkt Leo aan met zijn handdeploy in de hand, en denkt Oeps……wat moet ik hiermee? Leo kijkt naar 
Hans en denkt Oeps …. Wat doet ie nu? 
Hans gooit prompt de handdeploy weg waardoor Leo op 10.000 voet onder een goed geopend valscherm 
komt te hangen. 40 minuten later landt Leo volledig over de rooie met de opmerking: “IK WORD 
OMRINGD DOOR IDIOTEN”. 
 



 
Stempelkussen: 
Koud weer training Noorwegen. Leo stelde zijn kamer ter beschikking om de dag te evalueren. Ed was een 
van de deelnemers en kwam ook maar even bij de evaluatie zitten. Hij was alleen vergeten om kleren aan 
te trekken en liep dus prompt de kamer binnen in zijn blote gat. Vervolgens besloot Ed om het bed van 
Leo te gebruiken als zitplaats. Ed verder niet gehinderd door enige vorm van collegialiteit begon Leo’s 
witte onderlaken als stempelkussen te gebruiken. Uiteraard weer een, op zijn minst gezegd, 
teleurgestelde Leo die met een rode kop zei: 
 “IK WORD OMRINGD DOOR IDIOTEN” 
No Drop: 
Tijdens een paradrop in Tarbes, zuid Frankrijk springen we uit een ingehuurde civiele Pilatus Porter. Dit 
vliegtuig werd gevlogen door een wat oudere, maar zeer ervaren Franse piloot. Leo was die dag 
commandant van de dropzone. Het weer was marginaal, veel bewolking die steeds dreigender begon te 
worden. Terwijl de kist op hoogte was begon het weer echt slecht te worden en geeft de C-DZ (Leo dus): 
NO DROP NO DROP. De piloot hoort dat en reageert op een voor hem standaard methode door de radio 
OKE te roepen. Deze OKE was zo hard dat deze gehoord werd door de springleider die de OKE volgens 
procedure ontvangt als OKE voor de drop: Hij opent de deur en dropt de para’s. Resultaat alle para’s tot 
op de draad nat, inclusief de valschermen en een overspannen C-DZ die wederom zijn bekende kreet 
slaakt:  “IK WORD OMRINGD DOOR IDIOTEN” 
Marcel: 
Wist U dat Sm Marcel een echte eigen “Pocket para instructeur” heeft? Wist U ook dat deze Pocket para 
instructeur Leo is? 
Stelt U zich het beeld voor: Marcel met zijn 2 meter en 7 centimeter als Tandempassagier. Stelt U zich 
verder voor Leo met zijn 1meter 78 cm als Tandempiloot. Vervolgens zijn zij op de grond aan elkaar 
gekoppeld en staat Marcel rechtop. Geloof me: Leo komt ongeveer 20-30 cm te kort in zijn benen om met 
de voeten op de grond te staan.  
Treffers afplakken: 
Wij hebben eerder dit jaar bezoek gehad van de BEL Land Component Commander, de equivalent van 
onze CLAS en deze bleek bijzonder geïnteresseerd in onze schietbaan die hier op de kazerne staat. Deze 
interesse heeft tot gevolg dat er snel een verzoek komt vanuit België om een bezoek te brengen aan de 
schietbaan om eens heel specifiek de mogelijkheden en beperkingen van de baan beter te leren kennen. 
Uiteraard is Leo de aangewezen persoon om onze BEL collega te voorzien van de juiste kennis. Leo is 
natuurlijk vanuit zijn TS verleden bijzonder technisch onderlegd en weet precies de mogelijkheden te 
vertellen. Leo is zelfs zo overtuigend dat onze BEL collega naar huis is gegaan met de wetenschap dat wij 
NLD een nieuwe patroon voor deze baan hebben ontwikkeld waar aan de achterzijde van de kogelpunt 
het plakkertje al bevestigd is zodat je niet meer naar voren hoeft te gaan om treffers af te plakken. 
 
Omdat we de rol van Angela ook willen benadrukken, een rol van jouw steun en toeverlaat, in mooie 
maar ook moeilijke tijden, bij zeer veel afwezigheid omdat jij weer elders benodigd was, wil ik haar dit 
bloemetje overhandigen. BLOEMETJE OVERHANDIGEN 
 
Leo staat in mijn ogen synoniem voor professionaliteit, plichtbetrachting (een man een man, een woord 
een woord), trouw aan de opdracht en de collega’s, elan/flair (Snor – “Get Ready”) en een enorm gevoel 
voor humor zoals wel aangetoond in de anekdotes. Als ik verder aan Leo denk moet ik ook altijd denken 
aan zijn twee bijzondere vrienden Harley & Jack. Uiteraard Jack Daniels maar ook Jack de Bulterriër die, 
voor de insiders, een altijd bijzonder intieme band heeft gehad met de sleutel van de para loods. 
 
Leo is naar mijn mening een echte CORIFEE/Boegbeeld van dit Korps. 
Ik wil je danken voor alles wat ik in de loop der jaren van je heb geleerd, de samenwerking die we hebben 
gehad en alles wat je voor ons Korps hebt betekend. 
 


