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1. ZETELGËhd : een goede vangst I

Kleine aankondigingen

Nieuw eenhe idskenteken

Betaling van het lidgeld

Fonds Georges

Agnes

3

5

6

2.

3

74

75

I6

2



zEDËtûEH .. EEN qoEDE VTNîST

.. 2!<o.-.

".rqqq

De ploeg duikers van
DOVO heeft van 06
maart tot 27 oktober
1995 de munitie ex
explosieven
opgespoord, opgeruinrd
en vernietigd die op de
bodem lagen van de
vijvers in het oud
munitiedepût van
ZEDELGEM

De opdracht, die
begonnen was rnet een
eenvoudige verkenning
van de grootste vi.;ver,

bleek algauw een
reusachtige
onderneming

lnderdaad, veel munitie
van tussen de twee
wereldoorlogen werden
in het water gesmeten
tijdens het Duits
offensief van 194û Het
was blrykbaar een
gemakkelUke klus want
de Duitsers deden
hetzelfde in 1945.

CLC BRAEM uan het Detachement POELKAPELLE klaar
voor de detectie

Het uiteindelijk resultaat was opmerkelijk, want niet minder dan 7.031 Kg aan

mtrrritie werd teruggevonden in de 16 vijvers van het depot.

De teruggevonden tuigen, zoals artilleriebuizen en ontstekingsbuizen van

vliegtuigbommen, waren gelijk nieuw, het koper blonk ! Het slib beschermde

deze munitie tegen zuur'stofaanvallen. Zeer waardevolle buizen vrerden

teruggevonden:

De duikers van DOVO kregen de hulp van de duikers van de Zeemacht en van

de gevechtsduikers van 11 Genie. Zij hebben gemiddeld 5 uur per dag
doorgebracht in het water in dikwijls moeilijke omstandigheden. Zij vervulden
niettemin hun opdracht met enthousiasme en professionalisme. Het duik- en

ontmijningsmateriaal (Vallon 1630) kregen het hard te verduren, maar de

kwaliteit van het materiaal liet toe dat de opdracht met succes bekroond rarerd.



lk stel het op prrjs om de dienst te bedanken voof'
logistieke steun die de duikers hebben kunnen genieten

de adrninistratievË en
tr.;dens de opdracht

voor vliNeusbuis van Franse oorsprong
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Staartbuis voor vliegtuigbom TYPE 3

P DEHON
l SgtMaj

Chef Ploeg Duikers-Ontmijners
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Geboorten

01 november 1995: Dominique et Christine RÉAL - RAWINSKI melden de
geboorte van een zoon THIBAULT.

Anze gelukwensen aan de gelukkige ouders.

Overliidens

De Sectie van West-Vlaanderen meldt ons het overlijden van de moeder van de
Heer J.H. CLARYSSE - DELVA.

De zelfde sectie meldt ons ook het overlijden van de Heer François DE MEYER
op 7S-jarige leeftijd.

De verbroedering biedt aan de familie hun innige deelneming aan.

Leven van de eenheid

Een ploeg van DOVO is zich aan het voorbereiden om deel te nemen aan de
interventiemacht IFOR in ex-Joegoslavië.

De ploeg van BELBAT Xl is vertrokken op 08 december 1995. Wij vr,ensen
Adjudant L}PPINOIS, 1 Sergeant-Majoor LIBBRECHT en Korporaal GUI LLEMYN
veel geluk toe.

De terugkeer van de ploeg van BELBAT X was voorzien op zondag 17 december
1995. Adjudant DIËPVENS, lSergeant-Majoor VAN LANCKER en Korporaal Chef
DEPRET-fERE zijn behouden teruggekeerd.
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NIEUW EE NH EIDSIGNTEIGN

Hieronder het nieuw kenteken van DOVO ITC (Dienst voor Opruiming en
Vernietiging van Ontploffingstuigen - lntermachten Territoriaal Commando)
goedgekeurd door de Dienst Protocol (Nota JSO-R/Protocol Nr g5/40455 van
04 Dec 95).
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