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Periculo I{on T;*eo

Het voorjaar heeft zijn intrede gedaan en velen
onder u zullen terug hun vrije ttjd kunnen opvullen
met het onderhoud van hun tuin of het genot van de

eerste warme zonnestralen.

Voor redactie was het echter ook weer ttjd om een

< Ontmijner ,' uit de mouw te schudden en de

nodige artikels bij elkaar te rapen. Dankzij enkele
bereidwilligen verkregen we weer wat informatie
omtrent de eenheid

We maken er u attent op dat de algemene
vergaderingen Verbroedering en die van de

Ontmijners in Actieve Dienst in de nabi-ie

toekomst zullen plaatsvinden daarom zal dit
nummer hieraan extra aandacht besteden Vergeet
echter niet u trldig in te schrijven en eventuele
betalingen uit te voeren.

Voor het volgende - nummer, dat in juli zal
verschijnen, verwachten we nu reeds de nodige
anekdotes en artikels zodat we in staat zijn om op
een vlotte manier het boekje samen te stellen.

Le Printentps a fait sott entrée,et beaucoltp d'entre
t'olts ottt occupé leurs temps en entretenant leur
jardin et en profitant des premiers ra\'ons de soleil.

Pour la réclaction, c' est é galentent I ' occusion de

publier le "Dérnineur" et d'assembler les différents
articles. Av'ec l'aide de certains v'olontaires, nous
ttolts sommes enriclti d'informations sur l'unité.

Nous attirons votre attentiort sur les différentes
assemblées générales - Fratentelle et déntineurs en

serv'ice octif - qtti auront bientôt lieu.

C'est pouqoui ce nuntéro .t' attoche une attentiort
partic:ttlière. N'oubliez. pas de vous inscrire à

temps er d'effer:tuer les virements eventuels.

Pour le prochain numérut, clui paraîtra en juillet,
ttolts attentlons tlès à présent les onecdotes et

orticles ufin de pouv'oir constituer ce ,feuillet d'une

.façon souple.

De redactie I In réclactiort

Inhoud

4

De Korpscommandant
Le Chef de Corps

Flanders Toxic Valley

OAD vergadering
Assemblée DAS

Assemblée Générale
Fraternelle
Algemene Vergadering
Verbroedering

Het leven in de

Verbroedering
La vie dans la Fraternelle

Talbot House

6

t6

t7
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Datum : onbekend
Date : inconnu

Cdt DOHET
Sgt SCHUMAKERS
Sgt HUE
SgI MUSSART

Datum : onbekend -

Date : inconnu

.,ç
*-

PS : Inlichtingen gezocht / renseignements demandés (Dovo- SEDEE _ section 55 )
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Ln Ch'f J" Corps
De Korpscommanlont

Avec le retour du printemps, les missions Ops ou Trg du SEDEE redémarent à un rythme
soutenu. Après la fin du chantier d'Ekloo ou 45 T de Mun ont été enlevées (merci les anciens),
d'autres grands chantiers vont s'ouvrir à MONTIGNY et à HAASDONK. Pendant ce temps, une

série de tests vont avoir lieu à POELKAPELLE durant les mois de mai et juin pour tester de
nouveaux moyens d'identification et d'élimination des munitions toxiques. Les plongeurs de

ZEEBRUGGE jaloux de leurs collègues se préparent à partir en vacances...pardon en stage de
plongée profonde à TOULON. Ils vont recevoir un renfort de poids en la personne du Prince
LAURENT

Les Princes aiment décidément bien le SEDEE en ce printemps sans soleil, car la visite de

la Princesse MATHILE et du Prince PHILIPPE prévue pour le 15 Mai à MEERDAAL et à

POELKAPELLE se prépare. On cherche encore un volontaire pour offrir des fleurs à la Princesse
MATHILDE....

Met de lente in zicht beginnen de zendingen Ops of Trg van DOVO opnieuw op het

vertrouwde ritme te draaien. Na het beëindigen van de werf te Eeklo, waar 45 T Mun werden
geruimd (dank U oudgedienden); zullen andere grote werven gestart worden te MONTIGNY en te
HAASDONK. Ondertussen zullen een reeks testen plaatsvinden te POELKAPELLE gedurende de

maanden mei en juniom een reeks nieuwe identificatiemiddelen uit te testen en de toxische munitie
te elimineren. De duikers van ZEEBRUGGE, jaloers op hun collegae, bereiden zich voor om op
vakantie te vertrekken ... excuseer op diepduikstage te TOUI-ON. Zij zullen de gewichtige
versterking krijgen van Prins LAURENT.

De prinses houdt beslist van DOVO tijdens deze lente zonder zon, want het bezoek van
prinses MATHILDE en prins FILIP, voorzien op 15 Mei te MEERDAAL en te POELKAPELLE,
wordt voorbereid. We zoeken nog een vrijwilliger om bloemen aan te bieden aan prinses
MATHILDE... I
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GonJ nieuws uit Fl"r&nrc Toxic Vollny

Kapitein B. Van Clooster

Op 18 februari 0l werd het duizendste
projectiel ontmanteld ln de
ontmantelingsinstallatie voor chemische
munitie in DOVO compagnie
POELKAPELLE. Tijdens een informeel
bezoek aan het Peloton Toxische Munitie
werd aan de Commandant ITC gevraagd om
de machines voor deze gelegenheid te starten.

Hiermee bewijst het personeel dat de
installatie wel degelijk kan functioneren.

DOVO haalt jaarhjks een paar honderd ron
munitie op. Het merendeel van deze munitie is
conventioneel. Een klein gedeelte van de
munitie van de Eerste wereldoorlog kan niet
eenduidig geïdentificeerd worden als toxische

i;iH
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munitie werd vroeger gewoon in betonnen
blokken gegoten en in zee gedumpt. Deze
praktijk werd in 1980 definitief stopgezet.
Sedertdien werd twrjfelachtige munitie
gestockeerd in POELKAPELLE. Eind de
jaren negentig groeide de stock aan tot iets
minder dan dertig dui zend exemplaren.

In de eerste helft van de jaren negentig werd
een ontmantelingsinstallatie ontwikkeld en
gebouwd. Tussen 97 en 99 werd de installatie
intensief getest op reële projectielen en ze is
sedert oktober 1999 operationeel.
De ontmantelingsinstallatie bestaat uit twee
aparte delen: het identificatiegebouw en het
ontmantelingsgebouw.

Het identificatiegebouw behandelt twrjfel-
achtige munitie komende van de dagelijkse
zendingen en van de stock twrjfelachtige
munitie.
De eerste stap is de externe identificatie. Dit
proces is zeer belangnjk: het bepaalt immers
met welke types munitie het
identificatiegebouw wordt gevoed en dus ook
het rendement van deze installatie.
De tweede stap is de interne identificatie door
X-ray.
De statistieken leren ons dat meer dan 60Vo

van alle twrjfelachtige munitie eigenlijk
conventioneel is. Een goed georganiseerde

identificatie kan dus het probleem van de

opgeslagen twrjfelachtige munitie reduceren
tot minder dan 40Vo. Het werk van dit
personeel dient dan ook naar waarde te

worden geschat.

Het ontmantelingsgebouw behandelt enkel
toxische munitie. Er bestaan in hooldzaak
twee types toxische chemische munifie
namelijk deze met een vloeibare lading onder
het ontstekingsmechanisme en deze met een

toxische vloeistof in een glazen f-lesie dat
gevat is in een blok gegoten springstof, het
zogenaamde type B lauKreuz.
Alhoewel de installatie initieel ontworpen
werd om de twee types te ontmantelen, bleek
al gauw dat het type BlauKreuz onmogelijk
kon ontmanteld worden. De KMS kreeg dan
ook de opdracht om dit probleem te

bestuderen en een aantal oplossingen voor te

stellen. Het type BlauKreuz maakt ongeveer
I}Vo uit van alle t*rjfelachtige munitie.

Het type met de toxisch vloeibare lading
onder een ontstekingsmechanisme kan echter
wel ontmanteld worden maar dan niet op de

oorspronkelijk voorziene manier. Het aantal
manuele interventies is groter dan gepland.
In hoofdzaak gaat men als volgt te werk.
Vooreerst wordt een dergelijk projectiel
geladen in een transportbakje en wordt de

boormachine voorbereid. Het projectiel wordt
vervolgens automatisch onder de boormachine
geplaatst. Na het uitvoeren van een

dichtingtest wordt er een gat geboord in het
projectiel. In functie van de interne druk kan
de gasfase getransfereerd worden naar de

scrubber; dit is een chemische reactor die
fosgeen kan neutraliseren. Daarna gaat er
personeel binnen om een monster te nemen
van de toxische inhoud. Dit monster wordt
geanalyseerd in het labo van de installatie en

bepaalt de verdere verwerking van de toxische
inhoud. Tenslotte wordt na het openfrezen de

inhoud manueel geledigd in een afvalvat. Dit
toxisch afval wordt, samen met de afvalvaten
met obusmantels gestockeerd in een betonnen
iglo. Al het geproduceerde afval wordt
regelmatig getransporteerd naar de civiele
verbrandi ngsoven INIDAVER nabij
Antwerpen.

Het "probleem POELKAPELLE" oversttjgt
het niveau van een peloton en wordt ook voor
een stuk buiten POELKAPELLE opgelost. Ik
dank dan ook de Commandant ITC voor de

interesse die hij toont voor het project en voor
het motiveren van zijn medewerkers zodat aan

heel wat verzllchtingen kan worden voldaan.
Ik dank ook de professoren DE BISSCHOP en

LEFE,BVRE voor het advies i.v.m. de vele
chemische problemen, dokter CARTON voor
het advies i.v.m. de medische problemen,
Kapitein Commandant BLJYSSE voor het
probleem van de infrastrlrctuur, Mr PICCU
van de JSI-KDH, Mr MARTENS van het
M inisterie van Leefmilieu
Volksgezondheid, Luitenant

en

Kolonel
WOUTERS en zi.in medewerkers, eil alle
anderen die ik wellicht vergeet op te sommen.
Maar ik dank vooral mijn eigen personeel dat
mli, ondanks de vele tegenslagen, bleef
steunen om het project eindeltjk op te starten.
Zij zijn het tenslotte die het probleem fysisch
helpen oplossen. Luitenant C. BERENS zal
vanaf zomer 2001 het peloton van mij
overnemen. Ik wens haar veel succes.
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10.00 Hr

1 1.00 Hr

I 1.30 Hr

12.30 Hr

13.30 Hr

14.00 Hr

16.15 Hr

Inschrij ving

Kosten

OAD Algnmene Vergaâ,ering te ZEEBRUGGE
Asse*blan Ganérale DAS à ZEEBRUGGE

Programma
Programme

Algemene Vergadering in het Medisch Hyperbaar Centrum
Assemblée Générale au Centre Médecine Hyperbare

Bezoek van de installaties
Visite des installations
Aperitief "Sailors Bar"
Apéritif "Sailors Bar"

Middagmaal
Repas de midi

Bezoek scheepslift
Visite du lift pour navires

Bezoek installaties Cie ZEEBRUGGE
Visite installations Cie ZEEBRUGGE

Einde bezoek
Fin visite

BU uw afgevaardigde of via het secretariaat OAD
Chez votre délégué ou par le sécretariat DAS

200,- BEF voor de maaltijd
200,- FB pour le repas

MOTORTREF F EN POE LKAPE LLE

IJUIN 200 IÏ6JUN

lnfo : Compognie POELKAPELLE (Ph. Broem)
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Alg"mene Vergolnring
Assn*blan Garérale

1.

2,

l.

2.

Les membres effectifs sont invités à assister à
I'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra
dans les installations du SEDEE le jeudi 10

mai 2001
Les membres d'honneur, adhérents et

sympathisants sont cordialement invités.

Mot du Président.

Approbation du procès verbal de

I'Assemblée Générale Statutaire tenue le
l8 mai 2000 (voir bulletin "Le
Démineur" d'août 2000 page 4 et 5).

Rapport du Conseil d'Administration
relatif aux activités de la Fraternelle au

cours de I'exercice 2000.

Exposé de la situation financière.

l. Compte rendu des recettes et des

dépenses relatives à I'exercice
2000.

2. Rapport des vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
4. Décharge à donner aLl Conseil

d'Administration.

Fixation de la cotisation 2002.

Elections statutaires.

a. En application de I'article 19 des

Statuts, élection du président,
sortant et rééligible pour une durée
de cinq ans.

Monsieur : BERTIN Alfbns

b. En application de I'article 2l des

Statuts, élection de l0 admi-
nistrateurs, sortants et rééligibles
pour une durée de deux ans.

Messieurs : DEHON Pascal
DENEE Lucien
DESEYN Cory
EECKHOUT Henri
FESTRAETS Roger
HEIDERICH Henri
HERMAN Jean Pierre
PAREE Robert
TOUSSAINT Paul
VERVENNE Jérôme

De effectieve leden worden verzocht de

Algemene Statutaire Vergadering blj te wonen,
in de installaties van DOVO op donderdag 10

mei 2001
De aangesloten leden, ereleden en sym-
pathisanten zijn hartelij k welkom.

Woord van de Vo orzitter.

Goedkeuring van de notulen van de

Algemene Statutaire Vergadering die
gehouden werd op l8 mei 2000 (zie
tijdschrift "De Ontmijner" van augustus 2000
Blz 6 en 7)

3.

4.

3. Verslag van de

activiteiten van de

boekjaar 2000.

Uiteen zetting over

Beheerraad omtrent de

Verbroedering tijdens het

de financiële toestand.

1. Verslag omtrent de ontvangsten en de

uitgaven met betrekking tot het boekjaar
2000.

2. Verslag van de leden revisoren.
3. Goedkeuring der rekeningen.
4. Ontlasting te geven aan de Beheerraad.

Bepalen van de bijdrage voor 2A02.

Statutaire verkiezi ngen.

a. Krachtens Art l9 van de Statuten,
verki ezing van de voorzitter, is uittredend
en herverkiesbaar voor een duur van vijf
jaar :

De heer : BERTIN Alfbns

b. Krachtens Art 21 van de Statuten,
verkie zing van I 0 bestuursleden, zijn
uittredend en herverkiesbaar voor een

duur van twee.iaar :

De Heren : DEHON Pascal
DENEE Lucien
DESEYN Cory
EECKHOUT Henri
FESTRAETS Roger
HEIDERICH Henri
HERMAN Jean Pierre
PAREE Robert
TOUSSAINT Paul
VERVENNE Jérôme

4.

5.

6.

5.

6.
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7. Remise de la médaille de mérite de 7. Uitreiking van het Ereteken van "Verdienste

I'UFAC (Union des Fraternelles des :"", ..d.t v'q'Y" (vereniging van

Anciens Combattants). uuostrudersverenlglngen :

Barette VERPLANCKE Georges Staafie

Argent KETELERS Frans Zilver

Bronze DEHOI{ Pascal
HERMAN Jean Pierre
PHILIPPON Jean Louis
VANDENDRIESSCHE Rudolf

Brons

8. Communications diverses. 8. Diverse mededelingen.

a. Pèlerinage à STAVELOT 2001 : pour a. Bedevaart naar STAVELOT : de
de plus amples renseignements gegevens omtrent dit gebeuren zullen in
concernant I'organisation et le de eerstvolgende uitgave van ons
déroulement de ce pèlerinage, voir le tijdschrift "De Ontmijner" verschijnen.
prochain bulletin "Le Démineur"' b. Ter geregenheid van het feest van de

b. Un messagp a été adressé à Sa dynastie op 15 november 2000 werd een

Majesté le Roi à I'occasion de la fête telegram gericht aan Zijne Majesteit de

de la Dynastie le 15 novembre 2000 Koning.

g. Questions et réponses. 9. Vragen en antwoorden.

Données admi
L'Assem

nistratives relatives
blée Générale du

10 mai 2001 a OUD-HEVERLtrtr

Administratieye gegevens met
betrekking tot

de Algemene Yergadering van

10 mei 2001 te OUD-HEVtrRLtrtr

\
a

L Lieu : Quartier Meerdaal
SEDEE
Naamsesteenweg, 100

2. Accueil : à partir de 0945 Hr.

3. Assemblée : 1030 Hr.

4. Dîner.

I Plaats: Kwartier Meerdaal
DOVO
Naamsesteenweg, 100

2 Onthaal : vanaf 0945 Hr.

3 Vergadering : 1030 Hr.

4 Maaltiicl .

3053 OUD HEVERLEE (MEERDAAL) 3053 OUD HEVERLEE (MEERDAAL)

a. Repas chaud à BEAUVECHAIN a. warme maaltijd te BEVEKOM

b. Prix : 800 FB
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5.5.

Menu

Assiette hlorvégienne
:*'

Yelouté aux Tomates
:*:

Kangourou Sauce au Vin Rouge
Coulis de Fruits Sauvages

Pommes Noisettes
l&'

Trio de Bavarois
.}l..

Café

Inscriptions

Auprès de votre délégu é régional avec la
mention "10 mai 2001 et votre nom".

Date limite d'inscription : le 25 avril 2001.

Liste des participants.

Les sections feront parvenir leurs listes au

secrétariat de la Fraternelle avant le 03 mai
2001.

Transport : à organiser par les sections.

Candidatures.

Les membres effectifs qui désirent
présenter leur candidature pour siéger au
Conseil d'Administration sont priés de se

faire connaître auprès du secrétariat de la
Fraternelle, Livingstonelaan 22 à 3080
TERVURET{, et ce avant le 25 avril
2001.

Interpel lations.

Toute demande d'interpellation lors de

I'Assemblée Générale doit être adressée par
écrit au secrétariat de la Fraternelle avant le
25 avril 2001. Cette demande devra
mentionner I'objet détaillé de
I'interpellation.

Menu

frloorse Visschotel
:x'

Tomatenroom
.x:

Kangourou in Rode Wijnsaus
Wilde Vruchten Coulis

Aardappelnootjes
:*:

Trio van Bavarois
:X:

Koffie

Inschrij vingen.

BU uw regionale afgevaardigde met de
vermelding "10 mei 20M en uw naam".

Uiterste inschriivingsdatum : 25 april
2001.

Deelnemerslij st.

De secties zullen hun deelnemerslijst voor
03 mei 2001 aan het secretariaat van de

Verbroederi trg, overmaken.
I

Vervoer : te organiseren door de secties.

Kandidaturen

De effectieve leden die zich kandidaat
wensen te stellen voor de Beheerraad
worden verzocht hun naam en adres
schriftelii k over te maken aan het
Secretariaat van de Verbroedering,
Livingstonelaan 22, 3080 TERVUREN
en dit voor 25 april 2001.

Intefpellatie.

Elke aanvraag tot interpellatie tijdens de

Algemene Vergadering moet voor 25
april 2001 schriftelijk worden ingediend
bij het Secretariaat van de Verbroedering.
Het onderwerp van de interpellatie dient
uitvoering beschreven te worden.

6.

6.

l.

8.

7

I

9.
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Situation Financière Financiële situatie

Entrées (en FB) Sorties (en FB)

1

2
3

4

5

6
7

Assemblée Générale
Stavelot
Ste Barbe Brabant
Cotisations 2001

Cotisations 2000
Intérêts
Bon de Caisse

37 JsA
19.530
3.900
4.7 50

7 4.6A0
27.327

100.000

1

2

3

4

5

6

7

I
9

l0
ll
l2

Assemblée Générale
Stavelot
Ste Barbe Brabant
Cotisations 2AAl
Le Démineur-Timbres
Conseil d'Administration
Déplacements
Fleurs
Frais de banque
Médailles
Administration
I.JFAC Cotisations
Solde

fi.254
49.784
3.900
2.850
9.428
5.615
t.422

r t.000
3.7 t3
6324
3.922

37 .62s
78.428

TOTAL 267.257 TOTAL 267 .257

Inkomsten (BF) Uitgaven (BF)

I

2

3

4
5

6

7

Algemene Vergadering
Stavelot
St Barbara Brabant
Bijdragen 2001
Bijdragen 2000
Interesten
Effekten

37 .154
19.530
3.900
4.7 5A

t 4,6AA
21 .327

100.000

I

2

3

4

5

6

7

8

9

l0
lt
t2

Algemene Vergadering
Stavelot
St Barbara Brabant
Bijdragen 200 I
De Ont*r.iner - Postzegels
Beheerraad
Reiskosten
Bloemen
Bankkosten
Eretekens
Administratie
VOV Bijdragen
Saldo

s3.250
49 .t 84

3.900
2.850
9.428
5.61 5

t.422
r r.000
3.7 13

6.320
3.922

37 .625

79.428

TOTAAL 267.257
I

TOTAAL 267.257

Banques Le 31112199 (en FB) Banques Le 3lll2l00 (en FB)

SNCI
SGB
CCP
CGER

SOLDE

3.302
1.644

840
4.836

78.428

SNCI
SGB
CCP
CGER

t5 r50
291
840
769ll

TOTAL 89.050 TOTAL 89.050

10
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Bons de caisse

SNCI
SGB

400.000 FB à 4,5 vo

200.000 FB à 4,5 vo

Echéance le
Echéance le

01 juillet 2AAz

0l iuillet 2A02

Bank De 31 ll2l99 (BF) Bank De 31 IWAA (BF)

NMKN
GENERALE BANK
PCR
ASLK

SALDO

3.302
1.644

840
4.836

78.428

NMKN
GENERALE BANK
PCR
ASLK

15.r50
1.291

840
71.769

TOTAAL 89.050 TOTAAL 89.050

Kasbons

NMKN
GENERALE BANK

400.000 BF à 4,5 vo

200.000 BF à 4,5 vo

Vervaldag
Vervaldae

0ljul
0l iul

2002
2002

Procès verbal de contrôle des membres I Proces-verbaal van toezicht van de leden
vérificateurs. I revisoren.

Messieurs,

Messieurs DEHON Pascal et

HEIDERICH Henri, réunis le 22 février 2AAl ,

sur convocation du Conseil d'Administration,
avons I'honneur de vous faire rapport sur la
mission d'investigation et de contrôle qui leur
est dévolue par les statuts.

Nous avons procédé à la vérification
des comptes générateurs du passif et de I'actif et

vérifié les écritures ainsi que les documçnts
comptables de I'exercice 2000 qlre nous avons
reconnus exacts.

Par conséquent, les membres
véri ficateurs proposent à I'Assemblée Générale
d'approuver ces comptes tels que présentés et
de donner due et valable décharge aux
Administrateurs.

Fait à BRUXELLES le 22 Février 2A0l en

présence de Messieurs A. BERTIN et A.
BERGES

MUne Heren,

De heren DEHON Pascal en

HEIDERICH Henri, biieengekomen op 22
februari 2001 , na convocatie van de Beheerraad,
hebben de eer U het verslag voor te stellen van

de onderzoeks- en toezichtopdracht die hen

krachiens de statuten is opgelegd.

V/U hebben de rekeningen van het actief
en passief gecontroleerd en de

boekhoudafschriften en documenten van het

boekiaar 2000 nagezien en hebben die j uist
bevonden.

De leden revisoren stellen btigevolg de

Algemene Vergadering voor, de voorgelegcle

rekeningen goed te keuren en aan de

bestuursleden ontlasting te geven.

BRUSSEL, de 22 februari 200 I , Waren
aanwezig de Heren A. BERTIN en A. BERGES.
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Activités de la fraternelle en 2000. Activiteiten van de Verbroedering in 2000.

1. Réunions trimestrielles du Conseil
d'Administration.

Trimestriële vergadering van de beheerraad,'

2, Délégations avec drapeau aux

manifestations sui vantes.

Delegaties met vaandel namen deel aan volgende
manifestaties.

Date / Lieu / Plaats Activités / Activiteiten
Datum

08/05/00 BLANKENBERGE Manifestation du souvenir au monument des Démineurs
Dépôt de fleurs.
Eerbetuiging aan het monument van de ontmijners
Neerlegging van bloemen

18/05/00 MEERDAAL Assemblée Générale de notre Fraternelle.
Algemene Vergadering van onze verbroedering

05/06i00 PARFOND'RUY Manifestation du souvenir au monument des Démineurs
Dépôt de fleurs.
Eerbetuiging aan het monument van de ontmijners
Neerlegging van bloemen

05/06/00 LIERNEUX Manifestation du souvenir au monument des Démineurs
Dépôt de fleurs.
Eerbetuiging aan het monument van de ontmijners
Neerlegging van bloemen

l0/09/00 STAVELOT Pèlerinage annuel.
Jaarlijkse bedevaart

l4ll0l00 EVERE 55è'* anniversaire UFAC
55'verjaardag van de VOV

19/10100 BRUXELLES Hommage de la Force Terrestre au Soldat Inconnu.
Eerbetuiging van de Landmacht aan de Onbekende Soldaat

l1ll l/00 BRUXELLES Armistice - Défilé au Soldat Inconnu.
Wapenstilstand - Defilé aan de Onbekende Soldaat

19111100 DE PANNE Manifestation du souvenir au monument des Démineurs
Dépôt de fleurs.
Eerbetuiging aan het monument van de ontmijners
Neerlegging van bloemen

05112100 MEERDAAL Manifestation du souvenir aux deux monuments des
Démirieurs
Dépôt de fleurs.
Eerbetuiging aan de ontmijners bij de twee monumenten
Neerlegging van bloemen
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3. Deelname aan diverse plechtigheden I Délégations aux diverses cérémonies et
en versaderinsen I réunions suivantes

Dates I Lieu / Plaats Activités / Activiteit

l0/01i00 MEERDAAL Réception de Nouvel An.

Ontvangst ter gelegenheid van lrct Nieuwe Jaar

28101100 LANGEMARK Réception de Nouvel An (DOVO)

Ontvangst ter gelegenheid van het Nieuwe Jaar (DOVO)

12103100 HOUTHULST Réception de Nouvel An (Section West Vlaanderen)

Ontvang,.st ter gelegenlteid van het Nieuwe Jaar (Sec W VI)

l2l04t0} TERVUREN Assemblée Générale de I'UFAC

Algemene Vergadering van de V.O.V

06/05/00 UCCLE Dépôt de fleurs sur la tombe du Général Major SEVRIN.

Bloenten neerlegging actn het gruf van Gen Mtl SEVRIN

20105100 EVERE Assemblée Générale de I'Amicale des Rénovateurs.

. Algemene verg1tdering, van de Vriendenkring van Mun Vnw

14110/00 ZWIJNDRECHT Repas organisé par I'Amicale des Rénovateurs.

BBQ georganiseerd door de Vriendenkring Mun Vnw

03112100 KLERKEN Fête de Sainte BARBE - Section West Vlaanderen.

St Barbarafeest - Settie West Vlaanderen

O5ll2l00 MEERDAAL Fête de Sainte BARBE - SEDEE

St Bctrbarctfeest - DOVO

09ll2l0ï BRUXELLES Fête de Sainte BARBE - Sections Brabant et Hainaut.

St Burbrtrofeest - Secties Brabctnt & Henegoltvven
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Co*boJ;"
CMAC XIV, het rnloos

Het begon allemaal op 11 September

2000,toen het nieuwe team voor Cambodja
inscheepte voor de vlucht naar het verre en
exotische Cambodja, waar ze de functie van

het vorige (BE) CMAC team zouden
overnemen.

Na een korte stop te Bangkok was het tud om
verder door te reizen naar Phnom Penh, de

hoofdstad van Cambodja. Na een korte
periode van overgave en overnaffie, was het
dan tljd om zelf de handen uit de mouwen te

steken.

De eerste paar weken vielen zeker mee, daar
ik in Battambang zeker geen gebrek had aan

zendingen gedurende de eerste periode. De
eerste dag zending înet Herman was al snel
een schot in de roos, 887 PMN 2 mijnen die
op ons lagen te wachten op de binnenkoer van
een politiestation, en allen gewapend.

Sommige zelfs gestockeerd in grote jutten
zakken en ook gewapend. Echt de moeite een
dergehjke zending.
Gedurende een mooie tud ging het door met
elke dag de nodige hoeveelheid aan munitie,
en van verschillende vormen en nationaliteit.
Toen viel echter het verdict "wegens
geldgebrek zouden de operaties van CMAC
tijdelijk opgeschort worden, en voor hoelang
was niet ech t zeker" .

De eerste week na het ontslaan van ongeveer
2000 leden van CMAC, was er zeker geen

sprake meer om nog iets op EOD gebied uit te
voeren, daar ook alle EOD teams ontslagen
werden. Dus zat er voor mij niets anders op
dan terug te keren naar Phnom Penh, €r mij
bU de rest van het team, Gunther en Vincent,
te voegen.

Eerst was het niet gemakkelijk om mij aan te
passen in Phnom Penh, want als je de rust van
Battambang gewend bent, dAn is Phnom Penh
toch wel iets anders, maar de situatie was nu
zo, dus moesten we ons daar maar bU

neerleggen.

Dus werd er beslist om de tussentrjd op te
vullen met het vormen van een nationale
permanentie EOD die vanuit Phnom Penh zou
geleid worden, en om tussen te komen voor de
dringende gevallen met I EOD team van
CMAC HQ. Voor de rest zouden wij ons
bezighouden met het herzien van de bestaande
SOP, en het maken van een aide-memoire
voor de EOD teams.
SOP - Standing Operation Procedures.

Het was wel een echte ervaring om eens alles
van naderbij te bestuderen omtrent CMAC, en

om te zien hoe ver de corruptie in het systeem
geïnfecteerd v/as. De bevindingen hier-
omtrent waren catastrofaal, de details wil ik
jullie besparen!!!!!

Het is ons dan toch gelukt om weer een aantal
teams aan het werk te krrygen, en we zijn
momenteel bezig, met het uitvoeren van een

zeer groot aantal interessante jobs.

Eerst was er het vernietigen van de Russische
FOZAB 500 te Pailin, dewelke we vernietigd
hebben door gebruik te maken van een

Amerikaanse MK82 bom die we de week
voordien ontdaan hadden van haar
ontstekingssystemen. Alle Field Liaison
Officers, alle BE (TA's), en I EOD team
wAren hierbij aanwezig. Ik denk dat het voor
iedereen een mooie ervaring geweest is, die
niemand ons nog kan ontnemen.

Verder hebben we een groot aantal massa-
vernielingen achter de rug, we vonclen in een

politiestation in Phnom Penh zelfs drie intacte
kisten met PMN 2 mijnen, waarvan we de kist
gehouden hebben, omdat het de originele
verpakking is. Zou wel eens interessant
kunnen zijn voor het museum dacht Vincent.

Vorige week ontdekten we een massa TM46
mijnen aan de Riverside, daar het gebied zo
uitgestrekt is, zullen we een graafmachine
nodig hebben om alle mij nen aan de

oppervlakte te brengen, daar dit met schop en
spade onmogehjk is.
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Natuurlijk om een graafmachine te gebruiken
moet je hier passeren via de chief van de chief
van de chief,efrz...., wat natuurhjk een hele
tud in beslag kan nemen. Ja, organisatie
kennen ze hier wel niet, ik vraag me soms af ,
wat ze hier gaan doen wanneer er geen

Belgische TA's meer zijn?

We hebben hier de teugels volledig
omgegooid, Vincent en ik zijn er stellig van

overtuigd dat onze rol hier zuiver adviseren is,
maar de Cambodjanen wachten bU elk
incident dat ze tegenkomen op de beslissing
van de TA, €il dat moet in de toekomst
vermeden worden om hen wat meer
autonomie te geven willen ze ooit beslissingen
kunnen nemen.

Met de eerste vliegtuigbom was het al raak,
toen we de bombuis M904 manueel
afschroefden, gingen de EOD leden
ervandoor, want voor bommen hebben ze een

heilige schrik, en dit waarschijnlijk omdat het
vroeger altijd de TA was die zelf de RSP van
de bommen uitvoerde.
Dat is nu gedaan, als TA komen we nu niet
meer tussen tot het moment dat de beslissing,
en de eerste handeling door hen genomen is.

Enkel op die manier kunnen we hier tot goede

resultaten komen. Ik ben er heilig van
overtuigd dat onze aanwezigheid hier zeker
geapprecieerd wordt, en dat we echt bijdragen
tot het ontwikkelen van onze colrnter-parts,
alhoewel dit niet altijd evident is, insiders
zullen wel weten waarover ik het heb!

Doch na deze periode zal ik toch niet kwaad
zi.in om terug naar Belgie te komen, en o-
daar mrjn functie als ontmijner te hervatten,
daar rverken met Belgische collega's een

hemelsgroot verschil is. Doch Cambodja zal
voor mij een i nteressante ervaring geweest
zijn, hoewel ik me sonrs afvraag wat lve hier
eigenlr3k doen. Ja, geloof het of niet, maar
sommige Cambodjanen zi.in werkeluk te dom
om dood te doen. Je moet hier soms verdomd
op je tanden bijten om je kalmte te bewaren,
maar tot nu toe is dat enorm goecl gelukt. We
vormen met ons drie een zeer goed team, en

konren in alle beslissingen overeen, dat zegt
veel.

Voor de rest wens ik j ullie alles
breng ik ook de groeten over voor de

het Team, bugger 2 en bugger 3

Hou jullie goed! Tot in Belgie!

Notre urnis Michel Ornbelets

Ontbelets Mick"l
FTA EOD
Phttottt P.rh
C"tnboJit

Dit teanr keerde
momenteel bestaat

CMAC XV

terug op 3l maart 2001 ,

het team CMAC XV uit :

BoJart Luc
Dr Vro"Jt JvIarc

Srnits Dt.riJ

goeds,en
rest van
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Het lnonn in Jn

Lo aie dons
Vnrbrondnring
lo Froternnlln

Ziin geLornen :

Sont venus :

1 SgtMaj HEYLEN (tcll Gr)
MAT HARDY (OPS BRUGGE NO)
Adjt DEMEYERE (TALO)
1 SgtMaj VERGUCHT (TALO)
MTR BAECKE (OPS NAVFORM OCT APPR)
rcc GALLE (r JP)
I LV CHARLIER (EGUERMIN)

G"toorten

JOLINE, dochter van Dhr. Paul "Junior" en Ilse
TOUSSAINT-CLAUW

ZiinvertrotL"tt :

Sont partis :

rLV ROHART (EGUERMIl{)
MTR STOCK (OP NAVBC BCD)
ICC BAEYENS (Cie SF)
MTC KRAMERS (disponibilireir)

In ttternoriarn

De vader van de Dhr Patrick PILAEIS

St-Barbe I 958 St-Barbara
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Ernry Man's Cl"b
TolLd House in Poperînge

Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakte
Poperinge deel uit van het stukje onbezet
België. Achter het krtjgsrumoer van de
Ieperse frontstreek lag "Pops", middenin de
Britse sector. Al vlug groeide het rustige
hoppestadje uit tot een bedrij vige gar-
nizoensplaats en een bonte metropool.

Daar openden de legeraalmoezeniers Philip
"Tubby" Clayton en Neville Talbot op 1l
december l9l5 een "Every Man's Club" waar
alle Tommies, zonder onderscheid van rang of
stand, welkom waren.
Op aandringen van de Britse legerleiding
werd de club Talbot House genoemd, naar
Gilbert Talbot, d. jongere broer van Neville,
die kort voordien gesneuveld was.
Talbot House werd-al vlug een symbool van
het offer van de "gouden generatie" jonge
mannen die het leven lieten in de leperse
frontstreek.
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Talbot House werd niet alleen een echte thuts
voor de Britse soldaten, nraar groeide al vlug uit
tot een fascinerend socio-cultureel centruffi, een

alternatief ontspanningsoord in het toen nogal
liederlijk Poperinge.

Er was een bibliotheek, een leeszaal, een mooie
tuin,... plaatsen clie verademing brachten. In de

zolderkamer, waar een timmermansbank als
althaar dienst deed, vonden de soldaten
innerlUke rust.

In 1929 kocht Lord Wakelield ol Hythe het huis
en schonk het in 1930 aan de v.z.w. Talbot
House van Poperinge. Dit verklaart meteen
waarom Poperinge verbroederd is met het Zuid-
Engelse havenstadje Hythe.
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Philip "Tubbl"' Clotton
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Met Talbot House als bakermat ontstond na De nieuw ingerichte Visitor Centre in de tuin
de oorlog de Toc-H beweging, een belichaamt trouwens deze twee gezichten van
wereldwijdvertakte caritasorganisatie met de Talbot House .

olielamp als symbool.
Naast vele authentieke curiosa, krijgen de

Vandaag kan Talbot House het best bezoekers er een audiovisuele montage te zien,
omschreven worden als een "levend waarin de link gelegd wordt tussen verleden,
museum". Nog steeds ademt het huis de sfeer heden en toekomst van dit unieke huis.
van de oorlogsjaren Het interieur bleef
immers grotendeels bewaard. Anderzijds
biedt het huis ook logies en beschikken de U bent er dagelijks welkom van 10 tot 12 u. en
gasten er over een volledig ingerichte keuken. van 14 tot 17 u.

Info: 057/33.32.28
Zo is Talbot House met de jaren uitgegroeid
tot een internationale ontmoetingsplaats en Talbot House
een centrum van vriendschap en Gasthuistraat 43

verbroedering, overéénkomstig de 8970 Poperinge
doelstellingen van Toc-H.
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Met zenl;rg in het Luitunlon{
E" mission à l'ébonger

- Hon lron ;L mij aansluitn" b;i Jn Vnrbronlnring ?

Co**nnt être *n*bru ,ln l" Fraternelln ?

U kan zich steeds bij onze Nationale Verbroedering der Belgische Ontmijners aansluiten door één

van volgende onderstaande adressen te consulteren.
Wenst U ons te steunen dan vindt U hieronder tevens het rekeningnummer van de secties.

Vous pouvez devenir membre de notre Fraternelle Royale des Démineurs de Belgique en prenant
cuttact par courrier ou téléphone à une des adresses ci-dessous.

Tout aide finançiaire est la bienvenue et peut être versée sur les nuntéros de comptes repris ci-
dessous.

BELUKOS VI
KFOR
BP lOO

1000 Brussel / Bruxelles

Bc I u kos-CGn - rnai I @- arnry. nr i l. bg Yves Cabaraux
V/illem Derijck
Chris Leire

CMAC
PO Box 1 16

Phnomh Penh
Cambodia

nissc @l bigponcl.cortr. kh Luc Bodart
Marc Devroedt
David Smits

UXO LAO
PO Box 288
Pakse
RDP Laos

bc . eocl @ laottc t. ttc t

rov I @' laonet. nct

ruv2@ laortc't.ttct

clear@ laonet.net

Thierry Charlier
Eric Simons
Erwin Van Humbeeck
Robby Dhondt

l{ationaal secretari aat

Sécretariat national
Sectie Brabant I Henegouwen

Berges August '

Livingston elaan 22
3080 Tervuren

2t0-0257147 -70

Sol idari teitsfonds GEORGE
Fonds de solidarité GEORGE

t 45-8044000-43

Section Liège Dgnée Lucien
Rue Jean Jaures I 84

4400 Flemalle

000-079021l-49

Sectie Ontmijners in Actieve Dienst OAD/DAS
Naamsesteenweg 100

3053 Oud-Heverlee

00 l-r351 519-43

Sectie Oost-V laanderen Eeckhout Henri
Ernest Claeslaan I

905 I Sint-Denii s-Westrem

000-0 I 50164-08

Sectie V/est-Vlaanderen Toussaint Paul
Kasteeldreef 2

8650 Houthulst

385 -A062695-96
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Voomit zichten - Prévisions

April / Avril Mei / Ivlai |uni lluin
1 1 1

2 2 2

3 3 3 Pi nt<steren/Pentecôte

4 4 4
5 5 5

6 6 6

7 7 7

I I I
9 9 9

10 oaD / DAS Zeebrusse 10 nls Versad / Ass Gén 10

11 11 11

T2 L2 L2

13 13 13

L4 L4 L4

15 Pasen / Pâques 15 L5

L6 Yaasmaandagllundi de Pâques L6 1 6 Vtotortreffen Poelkapelle

L7 L7 L7

18 1B 1B

L9 L9 L9

2A 20 20
2L 2L 2T

22 22 22
23 23 23

24 24 24
25 25 25

26 26 26
27 27 27
28 28 28
29 29 29
30 30 30

31

Colo{ott
Verantwoordel ij ke u i tgever
Eindredactie
Rédaction défi nitive
Redaction
Redactie

Lay-Out

LtCol G. VALENTIN
KVK M. RENQUET
Cpn V. MUYLKENS
Tak / Branche 55
DOVO _ SEDEE
Naarnsestenweg 100

B-3053 Oud-Heverlee

Ê 0 t6t39.54.14

e-mail : ilc-scdce@ rnil.be
Plak&Col


