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ONZE ALGEI{ENE VERGADERING VÀN 19 }IEI 1989

Evena I s
plaats te HEVERLEE

de
bij

vorige jaren, vond onze Algemene vergadering
de Ontmijners van de Landmaeht.

Na een groet aan de vaandels en een ogenblik van diepe
ingetogenheid ter nagedachtenis van onze ove.rleden kameraad-
ontmijners, heet de Nationale Voorzitter de deelnemers aan deze
vergadering welkom. Hierna stelt hij de nieuwe korpsoverste, Majoor
A. JÀMBE, voor en bedankt hern en ook zijn medewerkers voor het
gulle onthaal dat ons ieder jaar in HEVERLEE te beurt va1t. Dan
volgt er een bijzonder verwelkomingswoord gericht aan onze Meter en
aan Mevrouw GEORGE. IIij dankt de leden van de Beheerraad en al de
leden die zich het laatste jaar hebben ingezet voor de
Verbroedering.

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING

De Vergadering stelt vast dat twee derden van de effectieve
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat z|j dus
gemachtigd is om beslissingen te nemen.

Het P.V. van de vergadering van 2?.05.88 wordt aangenomen.

Verslag van de Beheerraad.
Naast de activiteiten, verschenen in ons bulletin, heeft ueû
beheerraad volgende vraagstukken onderzoeht :
- Medaille van de Ontmijner

Tussenkomsten in geval van ongeval
Onze betrekkingen met andere verbroederingen betreffende
actuele problemen.

Finaneiële toestand :
a. De afrekening en de toestand, versehenen in ons bulletin van

het 2de trimester 89.
b. Verslag van de boekhouder-controleurs : zie zelfde bulletin.
c. Aangezien er geen enkele opmerking gemaakt werd, worden ze

goedgekeurd en wordt de beheerraad hiervan ontlast.

Bijdrage 1990 : niets veranderd, dus 250 BF.

Statutaire verkiezingen :
Aangezien we çteen enkele kandidatuur ontvangen hebben, blijft
de raad ongewijzigd.

Uitreiking van de Medaille van Verdienste van VOV :
De aanwezige leden, die erkend waren voor deze onderscheiding,
hebben de medaille ontvangen uit de handen van onze Yoorzitter.

Medaille van de Ontmijner
Voor de oud-rechthebbenden, die nog niet in het bezit waren van
deze medaille, werd deze vergetelheid rechtgezet door het
uitreiken van deze onderscheiding.

Àllerlei : nihil.
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2. HERDENKTNGSPTECHTTGHETD AAN ONS NATIONAAL IIONUUENT TE STAVEI,OT

Deze jaarlijkse bedevaart zaL plaatshebben op 1 0
september 1989. De verzameling is voorzien.om 10.15Hr i.p.v.
1 0.3OHr.

Protocol is niet gewijzigd

De volgende maaltijd wordt voorgesteld door de herberg
||SI.-REMACLET| voor de prijs van 4?5 BF :
- Tomatensoep.
- Kaaskroketten
- Gemarineerd varkensgebraad
- Gebakken aardappelen
- IJS
- Koffie
- 1 fles Bordeauxwijn per 4 personen.

De inschrijvingen gebeuren via de secties om, ên moeten
voor 3 september 1989 bij de verantwoordelijken aankomen.

3 . ALLERLEI UEDEDELINGEN

a. overlijdens

- De sectie LUIK heeft onlangs éên van haar leden, LEJEUNE
Joseph, verloren.

- In de seetie HENEGOUIùEN betreuren eùe het heengaan van onze
vriend HARDY.

- In de loop van de maand juni hebben we het overlijden van lsgt
Maj op rust HUYBRECHTS vernomen.

b. Opzoekinqsbericht

De sectie HENEGOU9ùEN wenst vurig in het bezit te
worden gesteld van foto's waarop de Heer MINNE Àlbert voorkomt.
Hij was soldaat in de 4e Cie en sneuvelde te KAPELLEN tesamen
net 6 anderen, waaronder DETOYRNAY Emile, JOYEUX Emile ,
PAIMPARET André, DECREM Léon, ê!l LESIRE Fernand die gewond
raakte.

c. Vollediqe vernielins

Op 16 juni 1989 werd de Ontmijningsdienst van de
Landmacht door de politie van GENVAL opçleroepen om munitie te
verwijderen, die door de brandweerlui ontdekt werd tijdens het
blussen van een brandend woonhuis. VJat was de verwondering groot
toen de chef van de 'IED-ploeg Adjudant Camille HEGGERICKx
herkende. Deze laatste verloor alles bij dit trieste voorval.
Hij werd opgevangen door zljn kinderen, ên wacht daar tot àL)n
huis wordt heropgebouwd.

Wij kunnen hem slechts geduld en moed toewensen om
deze harde tegenslag te overwinnen.
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4 GEIIELD EN TERRORISIIE : DE KOSTPRTJS BE TJFERD

Tegenover de drama's veroofzaakt door aanslagen,vliegtuigkapingen en protestacties op de openbare wê9, kan-hetvraagstuk van de kostprijs voor deze geweldplegingen op het eerstezicht bijkomstig of zelfs cynisch Iijken
Toch bfijft het een reëel probleem : rndien er doden zijnen er materiaal werd vernietigd, dan is dit kostelijk, zelfs ,"2,kostelijk voor de Gemeensehap.

Hieronder geven wij enkel voorbeelden van voorvallen in
FRANKRIJK, waarvan de financiëIe schade werd vastgesteld door eêngroep ambtenaren van de E.N.A. (Nationale school van deAdministratie).

19?7 Kapincr van een vliestuiq te ORLY z j2.2|2.AAO BF

Jaeques ROBERT, die reeds Max MEYNIER gijzelde in een R?L_studio ' sliselt de passagiers van een CARAVELLE van AVI INTER
PARIS - LYON te ORLY, ên houdt het toestel gedurende acht urenaan de grond.
Hij is gewapend met een traangasgranaat en een granaat waarvande wapeningspin is verwijderd. uiteindetijk àooit hij zijnspringtuig met ars gevolg : 1 dode en 3 zwaargekwetsten.
Hierna wordt het vriegtuig door de ordedienstàn bestormd.
- ImmobiLisatie van het vliegtuig 3.3?g.000 BF
- Herstelling 1.6j2.000 BF
- schadeloossterling passagiers 1 .9g9.000 BF
- Schadeloosstelling personeel 935.000 BF
- Familie van de slaehtoffers 2.374.000 BF
- Tussenkomst van de ordediensten 1.j40.000 BF

b. 1979 Betoqinq van metaalbewerkers : 58.020.000 BF

Dit is misschien minder spectaculair dan een vliegtuigkaping,
doch zeker duurder.
Op 23 november 1979 organiseren de metaalbewerkers
PARIJS'f. 100.000 betogers stappen op.
Plots, rorrd 16.009r vliegen de ruiten van de 'rpLACEaan scherven. Een hevige botsing tussen ordediensten
vo1gt.

Ordediensten ( 3 . 925 manschappen )(2 dagren en vervoer)
Gewonden
Kostpri js materiaal ( Hel icopters,
bussen, ... ) 215

- MateriëIe schade (121 gebroken ruiten,
10 vernielde r^raçtens, 111 dossiers van

51 .254
2 .392

10.140

4.000

ttMars op

DE L'OPERA''
en betclgers

.000 BF

.000 BF

.000 BF

.000 BF

.000 BF

s I achtof fers )
Verbl i j f in de grevangenis ( 34 voor lopigr
gehechten )
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c. 1980 Bomaanslas in de Copernicusstraat t 148.345.000 BF

Op 3 oktober 1980 te 18.30Hr ontploft een bom voor de synagoog
van het XVIe arrondissement van PARIJS. 300 personen waren hier
verzaneld voor het feest van SIM'HATH THORÀ : 4 doden, 30 z$raar
gekwetsten, 30 voertuigren vernield, huisgevels beschadigd.

SI achtof fers
Kostprijs van de hulpdiensten, straat
in orde brengen (SAMU (Franse medische
hulpdiensten ), ziekenwagrens, brandweer,
begeleidende motorri jders . . . )F omkadering door de politie van de mani-
festatie die volgde crp de aanslag

59.55.3.000 BF

67.770.000 BF

10.972.000 BF

.Denken' we
ANTWERPEN,

dagelijkse
over 1 even .

België bLeef van dergelijke voorvallen niet gespaard.
maar aan de 'fboerenmars" op BRUSSEL, de aanslag te

deze van de Zoutstraat te BRUSSEL, enz...
De strijd tegen het geweld en het terrorisme is een
noodzakelijkheid voor de democratiëen, aIs zlj willen

5, OPINIEPEILTNG VAN DE ''HERâLD TRIBUNE''

Ter gelegenheid van haar honderjarig bestaan
publiceerde de "INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE" het resultaat van een
opiniepeiling uitgevoerd door een panel van internationale
journalisten rond het thema trDE TIEN GROOTSTE ITEMS VÀN DE EEUI{".

Ziehier de resultaten :

1. De moord op President KENNEDY
2. De Bolsjevistische revolutie
3. De eerste man op de maan
4. De atoomborn op HIROSCHIMA
5 . Het u i tbarsten van de Tweede trlere l door 1og
6 . De trla I l street -crash
7. De anticonceptiepil
8. De aanval op PEARL HARBOUR
9. De onafhankelijkheid van INDIE

1 0 . De vlucht van LINDENBERGH

1953
1 917
1969
1945
1939
1929
1956
1941
1947
1927

HET LEVEN OP DE ONTUÏJNINGSDIENST VAN DE LANDIIIACHT

Het einde van de cursus

Op 0? ju1 i werd de zLLtijd, Midden-Niveau, voor
Onderofficieren beëindigd. Zeven Nederlan,Cstalige
onderoffieieren hebben met sueees deze cursus beëindigd, en vijf
Franstalige onderoffieieren, waaronder twee Rwandezen en één
Luxemburger slaagden eveneens. Voor vier onder hen betekent deze
vorming nog niet het einde; z|j moeten namelijk nog de vorming
van MUNITIEVERNIEUÎ|ER volgen alvorens ingesehaheld te worden in
een actieve eenheid van de ontmijningsdienst. Zij worden pas
operationeel in de maand deeember. Laten wij hen nog veel moed
toewensen voor de moeilijke periode die hen nog te wachten
staat.
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b. Tentoonstellinq van de ontmiiningsdienst LM

(1) heeft deelgenomen aan :
- 26-27 mei 89, GOSSELIES, opendeurdag bij SONACA
- 03 juni 89, IIELCHTEREN, opendeurdag bij ZB,n ArtiLlerie
- 10-11 juni 89, NAMEN, in de citadel
- 14-15-15 juli 89, ZEEBRUGGE, de vlootdagen van de Marine

(uitlenen van materiaal )

(21 za! deelnemen :
- 26-27 augustus 89, HOERSELT (ûIERM), in het kader van de

50ste verjaardag van de Algemene Mobilisatie
- 30 augustus 89, opendeurdag in het CRC van GLONS
- 03 augustus tot 1'l september 89, uitlenen van materiaal

aan de stad LEUVEN, thema van de bombardementen op de stad
in 1944

- 03 september 89, BRUSSEL, Tanknuseum

Versierinq

Een aantal springtuigen werden gerestaureerd en goed
zichtbaar voor de Stafblok van de Ontmijningsdienst te HEVERLEE
geplaatst om de aandacht te trekken van de talrijke burger-
bezoekers tijdens de maandelijkse inlijving van de
dienstplichtigen. Het gaat hier om de volgende springtuigen :

(1) Raket ?52mm HONEST JOHN

Bal I istische raket
ongeveer 3.000K9 en
60Km . Ze kan een
vervoeren.

(2) Duitse vl iegtuigbom

trùerd inwendig door het vI
l and- en zeedoe l en'. ZL j
ontstekers.

(4) Missiel Hawk

afgevuurd op landdoelen. De raket weegt
heeft een maxirnale dracht van ongeveer
conventionele of een nucleaire lading

9lO II SC 1.000K9

iegtuig .meegevoerd. Gebruikt tegen
is voor- en achteraan voorzien van

lrlerd uitwendig onder het vliegtuig meegedragen, vandaar de
blaurce hleur. De ontsteker bevindt zich zijdelinç;op het
Iichaam. Z ij werd gebruikt tegen land- en zeedoelen.-

(3) Amerikaanse vliegtuigbom l{O II 500K9 (1.000 tbs)

Geleide anti-vliegtuig raket gebruikt door de Belgisehe
luchtdoelartillerie (Duitsland). Deze rnissiel wordt vanop de
grond naar het doel geleid

(5) Britse vliegtuigbon wo rI HC 1 -000K9 (2.000 tbs)

Vliegtuigbom met een dunne wand en een grote hoeveeLheid
springstof. Voorzien van 3 ontstekers. Deze bommen werden
gebruikt voor het vernietigen van 'gebouwen en steden. de
ontploffingskracht zorgde voor het wegblazen van de
gebouwen
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( 5 ) Duits artillerieprojectiel 38em

Projectiel afgevuurd door scheepskanonnen. Gewieht van het
projectiel : 800K9. Het projectiel is frelemaal gevuld met
springstof. Gebruikt tegen zowel land- als zeedoelen.

d. Verzamelinq van kentekens

Wij delen U graag mee dat stij bezig zijn een kijkkast
samen te stellen die een wereldeollectie van politiëIe en
militaire ontmijnerstekens zal bevatten.

tlet zou ons ten zeerste interessêren deze hogervermelde
kentekens te mogen ontvangen. ZLi zullen in deze kijkkast nog
meer tot hun recht komen en zullen voor eeuwig in onze eenheid
BEWAARD worden. Een schenking die U zou kunnen doen aan onze
eenheid.

Foto I s

wij zijn steeds op zoek naar foto's, artikels,
documenten, affiehes, e--ttz... (munitiesouvenirs) om een arehief
samen te stellen aangaande de TRADITIE van de ontrnijningsdienst.
Wij hebben reeds een historiseh paneel opgehangen (momenteel
slechts één) dat foto's bevat die ons zijn toegestuurd door oud-
ontmijners. Dit paneel begeleidt ons bij de tentoonstellingen,
samen met de moderne panelen.

V1 iestuigonseluh

Onze collega-ontmijners van de Luchtmacht bezochten de
plaats van het vliegtuigongeluk te BELLEGEM op A4 juli 89, daar
waar een MIG 23 is neerg'estort op een woonhuis. Hierbij kwam een
jongeman van 19 jaar om het leven. De ontmijners hebben de
munitie onderzoeht en uit het vliegtuig verwijderd, en de
kanonnen ontwapend.

Barbecuect
J

Op 30 juni 89 werd er te HEVERLEE op
korpscommandant een barbecue georganiseerd,
groot ongelijk hebben gehad,' gvant het was een
sfeer e{as harteli jk, de zon feestte mee, en
gereehten waren meer dan uitstekend. Laten
hierbij enorm bedanhen. 9fe veronderstellen
"mond-aan-mondt' reclame de volgende keer nog
zijn.

initiatief van de
!{aar de af w ezi gen
groot sucees. De

de voorçtesehote l de
we de keukenpieten

dat we door deze
talrijker zrtllen


