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KLEINE AANKONDIGINGEN  -  PETITES ANNONCES 
 

NAISSANCES  -  GEBOORTEN 
 

 

 
Op 20 april 2009 : geboorte van een dochtertje "CHARLOTTE" van Ex-Ontmijner Koen 
SCHALENBOUG. 
 
Op 06 mei 2009 : geboorte van een dochtertje "GERALDINE" van Christine PIEN 
(burgerpersoneel- vertaler-Tolk bij DOVO MEERDAAL). 
 
Op 11 mei 2009 : geboorte van een zoontje "LOTHAR" van 1CC Geert DENOLF en KINA Eva 
(DOVO POELKAPELLE). 
 
Op 12 mei 2009 : geboorte van een dochtertje "YSANAE" van Sdt Aurélien JADOUL en 
Magdalene LANGLAIS (Hulpkok bij DOVO MEERDAAL). 

 
Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 

Nog veel geluk en zegen en nog een krullenbol of negen ! 
 

HUWELIJK - MARIAGE 

 

Op 20 april 2009 : huwelijk van AJM HERMAN Jean-Pierre (Ontmijner bij DOVO POELKAPELLE) en 
TONGKRAD Pawitra (Thailand) 
 

Van harte proficiat ! 

 
BRILJANTEN JUBILEUM  -  NOCES DE BRILLANT 

 
Dit feest had plaats op 06 juni 2009 ter gelegenheid van het vijfenzestigjarige huwelijk van de 
echtgenoten Michel VANDAMME (Michel was bij de eerste ontmijners na de tweede wereldoorlog) 
en Madeleine DE VLAMINCK. Hun huwelijk was op 29 april 1944. 
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Op het gemeentehuis van LANGEMARK hebben Michel VANDAMME en Madeleine DE 
VLAEMINCK uit de Brugseweg in POELKAPELLE hun 65ste huwelijksverjaardag gevierd. Ze 
trouwden in volle oorlogstijd en het huwelijk regelen, was dan ook niet evident, gezien Michel 
ondergedoken was als werkweigeraar. Na de bevrijding werd hij beroepsmilitair, eerst in 
Nieuwpoort en dan bij DOVO in POELKAPELLE. Daarna trok hij samen met zijn vrouw naar 
Frankrijk om er als seizoensarbeider te werken, zijn carrière beëindigde hij bij de gemeente. Michel 
en Madeleine hebben een zoon, een kleindochter en een achterkleindochter. 

Van harte proficiat en nog vele gelukkige jaren ! 

 
HOSPITALISATION 

 

 
 
Willy TRIEMPONT (Adjudant démineur e.r.) a été hospitalisé à deux reprises durant ces mois de 
juillet et août 2009 à TUBIZE. Il est finalement rentré à la maison le 14 août 2009 (mais avec à la 
clé un régime sans sel à suivre scrupuleusement). 
 
Daniel van der VAART, B4 démineur à MEERDAAL, a subit une intervention chirurgicale à 
WOLUWE (St Luc) ce 17 août 2009. 
 
Nous leur souhaitons un prompt rétablissement et beaucoup de courage a Willy pour le régime ! 

 
OVERLIJDEN  - DÉCÈS 

 

 

 
Op 05 juni 2009 : overlijden van John DERDE, vader van Adjt DERDE Daniel (Duiker-ontmijner bij 
DOVO MEERDAAL). 
 
De Heer ANSAELENS Raoul, (beroepsmilitair – Duiker-Ontmijner o.r.) geboren te Sint-Pieters-
Woluwe op 14 januari 1927 en overleden te OOSTENDE op 02 juki 2009. 
 
Madame WROBEL Mariola, épouse de MOTUS Françis (B4 Démineur e.r.) née à Lodz (Pologne) 
le 26 octobre 1956 et décédée à Woluwe-Saint-Lambert le 10 août 2009. 
 

Aan de beproefde families herhalen wij hier onze betuiging van medeleven en rouwbeklag. 
Aux familles éprouvées, nous réitérons ici l'assurance de notre sympathie et 

nos sincères condoléances 
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MEERDAAL 03 JULI / JUILLET 2009 
 

DECORATIES / DÉCORATIONS 
 

GOUDEN MEDAILLE DER ORDE VAN LEOPOLD II 
1KC DEBROEK Christian 
1Kpl Chef DEPOORTER Nicky 

GOUDEN PALMEN DER KROONORDE 
MTR PUT William 
1MC SAILLE Alex 

MILITAIR ERETEKEN EERSTE KLAS Kpl Chef LECLOUX Alphonse 

RIDDER IN DE KROONORDE Adjt WILMAERS Guido 

RIDDER IN DE ORDE VAN LEOPOLD II 1MC VANDAMME Maurice 

ZILVEREN MEDAILLE DER ORDE VAN LEOPOLD II 
1Kpl Chef SWILLEN Harald 
1KC BLAIRON Christophe 
1Kpl Chef PLUYM Jurgen 

ZILVEREN PALMEN DER KROONORDE 

1KC VANTHOMME Martin 
1Kpl Chef GHIJSELS Patrick 
1Kpl Chef VREUGDE Gaston 
1Kpl Chef MUS Donald 
1Kpl Chef KERR Henri 

 
IN FUNCTIESTELLING VAN NIEUWE KORPSADJUDANT 
MISE EN FONCTION DU NOUVEL ADJUDANT DE CORPS 

 

 
 

AdjtChef WUYTS Jan 
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FIETSTOCHT « BOS VAN HOUTHULST » : ACHTSTE EDITIE 
 

Dit jaar werd, op 13 mei 2009 voor de achtste maal de fietstocht “Bos van Houthulst” 
georganiseerd in de schoot van DOVO Cie Poelkapelle. Ook deze maal hebben we er voor 
gekozen om met de inkomsten steun te leveren aan de vzw gehandicaptenzorg Maria ter Engelen 
te Klerken. De fondsen zullen aangewend worden om de verdere uitbouw van de hippotherapie en 
de opbouw van een boerderij. Klerken diende dan ook als uitvalsbasis om de verschillende ritten 
aan te vangen. 

 

Naar jaarlijkse gewoonte konden er weer drie afstanden afgelegd worden. Voor de mindere 
wielergoden onder ons was er een parcours uitgestippeld van 40 Km. Op de iets betere 
wielertoerist lag de 80 Km te wachten en diegene die met hun fietszadel vergroeid zijn kregen de 
120 Km voorgeschoteld. Ondanks de mindere weersomstandigheden hebben 410 dapperen de 
fiets ter hand genomen en onze landelijke wegen van de Westhoek verkend.  

Het afpijlingsteam had weer uitstekend werk geleverd, zodat niemand problemen had om 
zijn weg te vinden. Uit de commentaren bleek dat Adjt VRANKEN het onderste uit de kan heeft 
gehaald om de fietsers een waaier aan pittoreske landschappen voor te leggen. Reningelst, 
Dranouter, Zandvoorde, enzV dorpen waar de tijd letterlijk stil is blijven staan. Het heuvelrijke 
landschap werd kilometer na kilometer door de renners verslonden, terwijl ze van de schitterende 
vergezichten konden genieten. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat voor sommigen van de 
40 Km het zicht wel iets vertroebelde bij elke afgelegde kilometer. Iets te veel stops tussen de 
bevoorradingspunten? 

 

 

De bewoners van Maria ter Engelen waren dit jaar 
vertegenwoordigd met een twaalftal deelnemers. 
Na het afleggen van het voor hen iets ingekorte 
parcours, konden zij, met trots in het hart, hun 
medaille in ontvangst nemen uit handen van onze 
CSM. 
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Om de kas nog iets meer te spijzen werd, ook naar jaarlijkse traditie, de mogelijkheid geboden om 
een spaghetti te nuttigen, vergezeld van een goed glas gerstenat. De apres-bike werd blijkbaar 
geapprecieerd, want velen zijn nog lang na hun aankomst blijven verbroederen.  

 

Rest mij nog om alle deelnemers te danken voor hun aanwezigheid. 
Onze speciale dank gaat ook uit naar allen die zich hebben ingezet om dit gebeuren tot een goed 
einde te brengen en naar de sponsors voor hun bijdrage. We willen ook de CO danken, niet alleen 
voor het beschikbaar stellen van het personeel, maar ook om met zijn staf aanwezig te zijn op het 
gebeuren en zo zijn steun te betuigen. 

 

 

 

Uw reporter ter plaatse, 

Tonny VANHAVERBEKE 
DNN 

Klerken 
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EEN ECHTE GOAZEBOMME 
 

Op een mooie zomerdag werd het Pl EOD van DOVO PK opgeroepen voor een dringende 
interventie in de regio van Ieper. Stante pede werd er een ploeg aangeduid om te vertrekken, dit 
was geen enkel probleem want ons volledig peloton, alle zes dus, wilden liever de baan op of 
anders waren ze verplicht het maandelijkse lessenpakket te ondergaan. Na 2 mensen en mezelf 
gelukkig gemaakt te hebben vertrokken we op zending. 
Groot was de verbazing toen we ter plaatse kwamen en constateerden dat er juist onder de 
gasleiding een Livens lag. De omgeving was afgezet met afsluithekkens en de politie was 
aanwezig. Bij een grondige inspectie bleek dat de grondwerkers die bezig waren met rioleringen te 
leggen, door het oog van de naald zijn gekropen. Ze hadden met hun kraan, niet zo ene waar 
water uitkomt maar een andere, de ontsteker een ferme “neute” gegeven. 
Na het noodzakelijk spit, duw en trekwerk werd de Livens vrijgemaakt en afgevoerd naar DOVO 
PK.  
Bij navraag aan de grondwerkers bleek dat zij niets te maken hadden met de gasleiding. 
Eenmaal in het kwartier werd de tweede Comd ingelicht en hij zal onverwijld een poging doen om 
de personen die verantwoordelijk zijn voor die gasleiding, te doen inzien van de mogelijke 
verschrikkelijke gevolgen van hun onvoorzichtig gedrag. Hopelijk zullen er zich 
dan in de toekomst minder zulke incidenten voordoen. 
 
 
 
 
 
 

 

Voor meer info:  
Referentieboek munitie pre 1925 gevonden op het Belgisch grondgebied 
Versie 2.0  
Fiche GBR-195-0550-0 
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OEFENING EURETEX BURGOS 2009 

De oefening te Burgos van 8 tot 20 juni was voor ons ( ADJT HUYSENTRUYT – 1CC 
SWEERTVAEGER – 1CC DEPREZ ) een aangename ervaring. De voorbereiding verliep een 
beetje hectisch, de briefings en de nota’s stonden steeds vol “TBC”. En ik die dacht dat dit een 
lelijke ziekte was die bijna de wereld uit was, blijkbaar wil dit ook zeggen “TO BE CONFIRMED”. 
Op een dag stonden we zelfs te wachten in Antwerpen voor het laden van de voertuigen terwijl dat 
de dag ervoor gecancelled was ( iemand vergat ons te verwittigen, als hij dit leest weet hij dat we 
er nog één tegoed hebben). 

Tijdens de oefening was er (gelukkig voor ons) een apart EOD programma, met enkele IED 
incidenten, testen van verschillende ladingen op voertuigen, LOW order technieken. Er waren 2 
Spaanse en één BEL EOD team, een Duits EOC team, de fransen stuurden 
VVVVVVVVVhun kat. De Spaanse manier van werken is natuurlijk heel anders dan de 
onze, bijvoorbeeld : zij dragen steeds helm en scherfvest bij het aansluiten op een 
vernielingsterrein, gebruiken low order technieken om een high order te verkrijgen bij het 
vernietigen van mortieren met submunitie, maar voor de rest verliep de samenwerking (op het 
taalprobleem na) probleemloos. 

De Spaanse EOD heeft een volledig arsenaal aan explosieve en speciale ladingen, ook 
hun IEDD materiaal is meer uitgebreid dan de onze (TELEROB met slijpschijf, kabelsnijder en 
boormachine en nog veel meer attributen, vonkvrije sets van groot tot klein enzV..). Ze klaagden 
dat hun voertuigen te klein waren maar met zoveel materiaal is waarschijnlijk elk voertuig te klein. 
De terugreis, met UNIMOG SHELTER, verliep over de weg met twee overnachtingen in Franse 
kazernes. 
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DE PADRÉ OP ZENDING: DRAGEN EN GEDRAGEN WORDEN. 

Op het moment dat ik deze gedachten aan mijn laptop toevertrouw, juist geteld één maand 
geleden om precies te zijn, zit mijn voorlopig laatste zending er dus al een tijdje op. Isaf 19 behoort 
dus ook al weer tot de geschiedenis. Eigenlijk moet ik spreken over BeluIsaf 19. Naast de Belgen 
waren er ook enkele Luxemburgers die mee instonden voor de beveiliging van de luchthaven Kaia 
in Kabul in Afghanistan.  

Ook de geschiedenis heeft immers eveneens haar rechten.  

Het heeft deze keer voor het eerst een beetje langer geduurd vooraleer ik terug 
geacclimatiseerd was, of duurt het na elke zending ‘steeds’ een beetje langer en langer? Het zat 
immers al een tijdje in mijn hoofd om de indrukken die me bijgebleven zijn van mij af te schrijven. 
In dit nummer beperk ik me tot een eerste indruk. In het volgende nummer mag je nog een indruk 
verwachten, maar die is nog aan het rijpen.  

Toen ik na een paar dagen terug ‘thuis’ te zijn, eindelijk een moment gevonden had om eens 
rustig in mijn zetel te zitten, kwam voor het eerst de gedachte op om dit artikel te schrijven. Op de 
schoorsteen in mijn living staat immers een mooie tekst in kalligrafie geschreven:  

 
Er zullen altijd 
handen zijn 

die je zullen dragen 
en mensen 

die je zonder vragen  
zeggen dat je  

welkom bent. 
 

Die mooie tekst is me al een tijdje heel dierbaar geworden. En terwijl ik hem nog eens 
bewonderde vanuit mijn luie zetel, en hem nog eens tot me liet doordringen, dacht ik er aan om 
daar eens een artikel over te schrijven. Het was me immers opeens duidelijk geworden dat deze 

tekst bijna precies verwoordde hoe ik me gevoeld heb met Isaf 19 in Kabul.  

En na wat rijpen is het er dus ‘eindelijk’ van gekomen.  

Isaf 19 heb ik weer eens moeten, en uiteindelijk ook mogen, onderbreken omdat de 
Internationale Militaire Bedevaart naar Lourdes tijdens de derde maand van de zending viel. Deze 
onderbreking heeft toch wel wat moeite gekost omdat ze blijkbaar niet voor iedereen 
vanzelfsprekend was. 

Gelukkig voelde ik me gedragen door heel veel mensen die me het gevoel gaven dat ‘ik 
welkom ben’, zowel in Lourdes als in Kabul.  

Eén van mijn belangrijkste en deugddoende bezigheden in Kabul waren de contacten met de 
‘mannen’, zowel tijdens de dag, toen ik hen een bezoekje bracht op hun ‘werkplaats’, als tijdens 
hun, veel te weinig, vrije tijd, toen ik met hen een wat meer ontspannen ‘babbel’ kon doen aan 
tafel, in de kantine, of op een of ander ‘terrasje’. Soldaten zijn immers vindingrijk in het omtoveren 
en namen vinden voor een ontmoetingsplaats. 

Telkens weer had ik het gevoel dat ik ‘welkom’ was en dat ik mocht delen in hun 
dagdagelijks bezig zijn.  

Ze waren natuurlijk eerst en vooral bezig met hun werk. Er namelijk voor te zorgen dat 
niemand met verkeerde bedoelingen de luchthaven kon binnen komen. En ze deden dat meer dan 
voortreffelijk met een grote beroepsernst. Fier, beleefd, correct, ondanks de enkele soms onwillige 
‘bezoekers’, meestal militairen van andere landen die zich te ‘belangrijk’ achtten om gecontroleerd 
te worden. Ze waren opgelucht om dat eens te kunnen zeggen, en blij dat ik hen gelijk gaf, dat de 
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reglementen en afspraken voor iedereen gelden. Dragen en gedragen worden, langs beide kanten. 
Een deugddoend gevoel. 

Ze waren natuurlijk ook bezig met hun gezin. De één al meer dan de ander. In de ene familie 
zijn er natuurlijk ook meer ‘problemen’ dan in de andere familie. Je moet het maar meemaken dat 
je vrouw vroegtijdig moet bevallen, dat één van je ouders ernstig ziek is, dat je naar huis moet voor 
een begrafenis of dat je partner het af en toe wat moeilijk heeft omdat die er thuis alleen voor staat. 
Ik mocht luisteren naar al deze verhalen en nog andere verhalen die niet voor publicatie vatbaar 
zijn. Nog eens dragen en gedragen worden en op zijn minst even deugddoend. 

En ze waren ook bezig met de zinvolheid van hun opdracht. Meer dan één gesprek ging over 
de schijnbaar uitzichtloze situatie, over de spanning tussen willen helpen en (voorlopig) weinig 
resultaat zien. Over wat er uiteindelijk het belangrijkst is: je humanitaire opdracht of het ‘gezin’ of 
de ‘familie’ die je voor een tijdje al dan niet ‘verplicht’ achterlaat. De balans kan wel eens kantelen 
in de één of andere richting en dat maakt het natuurlijk niet steeds even evident en gemakkelijk. 
De actieve luisterbereidheid van de Padré kan de balans wel eens doen overhellen, niet altijd 
noodzakelijk in dezelfde richting. Even deugddoend dragen en gedragen worden.  

Sommigen waren ook bezig met de diepere kern van de zaak. Hoe kan ik als mens in het 
algemeen, en voor sommigen als christen in het bijzonder, omgaan met een ‘gewapende’ 
opdracht. Vooral als sommige politici in je eigen land niet achter je zending staan. Ook en vooral 
als militairen door hopelijk ‘onwetende’ mensen beschouwd worden als ‘moordenaars’. En hoe kan 
je als christen mens met een ‘wapen’ omgaan, hoever kan je gaan? En als je nu je wapen eens 
zou moeten gebruiken, hoe kan je dat in eer en geweten in overeenstemming brengen met ‘je zult 
niet doden’, het vijfde van de tien geboden.  

Maar daarover meer in een volgende bijdrage in het volgende nummer.   

Padré André Decock 
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OOSTDUINKERKE 10 JUNI 2009  - 40 JAAR LATER 
Monseigneur, 
Mijnheer de Gouverneur 
Mijnheer de Burgemeester 
Amiral (of Admiral in ostends) 
Mijnheer de Commandant van de Provincie West-Vlaanderen 
Chères Familles 
Chers Amis, 

We zijn in het jaar 1969. Ik was 18 jaar en legde mijn legerdienst af in de Zeemacht. 

We zijn in het begin van de maand juni.   Ze hadden ons gevraagd, aan mijn vrienden-
dienstplichtigen en mezelf, om deel te nemen aan de “Herdenkingsmars”. Dus we werden hiervoor 
paraat gemaakt. 

Op een dag, tijdens het middagmaal, maakten we kennis met een onderofficier met een witte pull. 
We waren met velen maar hij was de enige die een witte pull droeg onder zijn uniform. We waren 
wat onder de indruk en het wekte wel onze nieuwsgierigheid. 

Zijn zelfzekerheid, zijn kalmte en vooral zijn vriendelijkheid nodigde uit tot een gesprek. Gedurende 
de volledige maaltijd praatte deze man met véél enthousiasme over zijn job.  Hij was ontmijner en 
hij vertelde ons dat die witte pull deel uit maakte van zijn uitrusting. 

Die man, gepassioneerd door zijn werk, heette “Léon Godfrine”.  Ik denk dat mijn roeping om 
duiker-ontmijner te worden toen ontstaan is. 

Enkele dagen later, de 10de juli 1969, exact 40 jaar geleden, liep een missie, een 
ontmijningsopdracht, tragisch af. Léon en 6 van zijn collega’s verloren het leven, hier op deze 
plaats, waar wij nu allen verzameld zijn. 

De juiste omstandigheden van het ongeluk zullen we nooit wetenVde dodelijke bom liet geen 
enkele getuige na. De hele bevolking was ontroerd en ontzet door dit tragisch gebeuren. Weinig 
mensen wisten welk gevaar deze mannen iedere dag trotseerden. Hoe zij bijna iedere dag hun 
leven riskeerden om onze veiligheid te garanderen. 

De personen die het meeste getroffen werden zijn uiteraard de naasten van de slachtoffersVde 
echtgenote, de kinderen, de familie, de vriendenVmaar ook de groep van de ontmijners die in een 
fractie van een seconde 7 van hun collega’s verloren. 

Beste familie, Beste vrienden, 

Vandaag zijn we hier samen, verenigd op deze plaats om deze mannen te herdenken.  

Léon GODFRINE 
Alfons HOOGEWIJS 

Marcel DE BECK 
Cyriel VANDENHOECK 

Robert RYSSENS 
Freddy BOTTE 
François MEES 

 
Deze helden gaven hun leven voor een ideaal, hun ideaal, “onze veiligheid” 
Hierbij herdenken we ook onze andere omgekomen ontmijners, ook zij slachtoffer tijdens een 
ongeval bij het uitvoeren van hun taak. 
Laat ons ook denken aan de duikers-ontmijners en ontmijners die momenteel op missie zijn. Niet 
alleen in België maar over de hele wereld. Waar zij hun gevaarlijke taak met volle overgave en 
deskundigheid uitvoeren. 
Tot slot wil ik jullie allen danken voor jullie aanwezigheid om deze herdenking met ons te delen. 
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OOSDUINKERKE 10 JUIN 2009  -  40 ANS APRES 
 

Monseigneur, 
Monsieur le Gouverneur, 
Monsieur le Commandant de Province 
Chers Familles, 
Chers Amis, 
 
Il y a aujourd’hui 40 ans, le 10 juin 1969 nous perdions sept camarades lors d’un tragique accident 
de déminage ici à OOSDUINKERKE. 
 
1969, j’avais 18 ans ! Je faisais mon service militaire à la Force Navale. 
Quelques jours avant cette tragique journée du 10 juin, je participait à l’entraînement pour «  la 
Marche du Souvenir ». 
Le midi, on s’était retrouvé à table aves un sous-officier qui portait un pull blanc de marin. 
Cela nous avait impressionné ! 
Durant le repas, il nous parla de son job ! 
Il était démineur ! 
C’était Léon GODFRINE 
Quelques jours plus tard, il disparaissait avec 6 de ses camarades V 
 

Alfons HOOGEWIJS 
Marcel DE BECK 

Cyriel VANDENHOECK 
Robert RYSSENS 

Freddy BOTTE 
François MEES 

 
La mission s’était mal terminée ! 
Ce qui s’est passé exactement, on ne le saura jamais. 
Le pays tout entier  était choqué par ce tragique évènement. 
Mais les gens qui ont le plus souffert étaient les familles, les femmes, les enfants, les amis mais 
aussi les Plongeurs-Démineurs qui venaient de perdre 7 de leurs camarades. 
 
Chers familles, Chers amis, 
 
Nous sommes réuni aujourd’hui pour honorer leurs mémoires et pour ne jamais oublier que ces 
hommes ont donné leur vie pour leur idéal. 
 
Mais, je voudrais aussi que l’on ai une pensée pour tous nos camarades qui sont tombés en 
service commandé. 
 
Une pensée aussi pour les Plongeurs-Démineurs et Démineurs qui sont actuellement en mission 
dans le monde entier et qui exécutent leurs tâches avec un grand professionnalisme et cela 
malgré le danger qu’ils côtoient à chaque instant. 

Merci. 
 

  Michel GOYENS 
Voorzitter Vriendenkring der Duikers 

Président Amicale des Plongeurs 
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OOSTDUINKERKE – 10 JUNI 2009 
 

  

 
VRIENDENKRING DER DUIKERS 
Mariakerkelaan 104 2b 
8400 OOSTENDE 
                                                                                              8400 Oostende, 14 juni 2009 
 
                                                                                              Het Laatste Nieuws 
                                                                                              Brusselsesteenweg 347 
                                                                                              1730  KOBBEGEM 
 
Betreft : Reactie op een artikel in Het Laatste Nieuws. 
 
Mijnheer, Mevrouw, 
 
Als gevolg op de publicatie van uw artikel, cfr bijgevoegde foto, “ Laurent loopt dag achter”, in Het Laatste Nieuws van 
11 juni 2009, waren verschillende leden van onze vriendenkring van de duikers-ontmijners erg verontwaardigd. 
De plechtigheid, ter nagedachtenis van het overlijden van 7 van onze vrienden, werd gedeeltelijk door de vriendenkring 
georganiseerd. Precies 40 jaar geleden verloren zij het leven tijdens het onschadelijk maken van een bom uit de Tweede 
Wereldoorlog. 
Prins Laurent had ons vereerd door zijn aanwezigheid op de herdenking, wat door iedereen sterk geapprecieerd werd. 
Het feit om zijn uurwerk dermate te hebben vergroot, zodat duidelijk werd dat het een dag achterliep en het dus, volgens 
jullie, een wonder was dat hij op tijd was toegekomen op de plechtigheid, verlaagt uw krant tot sensatie pers. 
Gelijk welk detail, hoe onbenullig ook, om het imago van een bekend persoon te schaden wordt op dergelijke manier 
belangrijker voorgesteld dan het verhaal van de tragedie die familie en vrienden van de slachtoffers hebben 
meegemaakt.  
We betreuren daarom ten zeerste jullie gebrek aan ethiek en deontologie, waar deze goedkope journalistiek een bewijs 
van is.  
Gezien deze brief, in tegenstelling tot uw artikel, geen opvallende titel draagt waarmee vooral een beter verkoopcijfer 
wordt beoogd, denken we niet dat jullie het nodig zullen vinden om onze reactie te publiceren noch de waardigheid 
zullen hebben excuses aan te bieden aan de getroffen families en aan Prins Laurent. 
 
Hoogachtend gegroet, 
 
Michel Goyens 
Voorzitter  

Remettons les pendules à l’heure, les lecteurs apprécieront. 
 
 
Suite à la publication de votre article, photo à l’appui,  « Laurent retarde d’un jour » dans le Laatste Nieuws du 11 juin, 
plusieurs membres de notre amicale des plongeurs- démineurs ont eu une réaction indignée. Nous sommes à la base de 
la cérémonie organisée à la mémoire de nos sept camarades ayant perdu la vie lors d’un accident de déminage, il y a de 
cela quarante ans. 
Le prince Laurent nous à fait l’honneur de participer à cette commémoration et sa présence  a été fort appréciée par 
tous. 
Le fait d’avoir agrandi sa montre, pour mettre en évidence qu’elle retarde d’un jour et que c’était un miracle qu’il soit 
arrivé à temps à la cérémonie, rabaisse votre journal au rang de la presse à sensation. N’importe quel détail, aussi 
insignifiant soit-il, permettant de nuire à l’image d’une personnalité est jugé plus relevant que la tragédie vécue par la 
famille et amis des victimes. Nous ne pouvons que regretter le manque d’éthique et de déontologie dont fait preuve ce 
journalisme bon marché. 
Comme cette lettre, contrairement à votre article, n’a pas de titre accrocheur et qu’elle ne répond pas à l’objectif d’attirer 
une grande clientèle et de mieux vendre, je ne pense pas que vous serez enclin à la publier ni que vous aurez le 
courage et la dignité de présenter vos excuses aux familles endeuillées et au Prince Laurent.
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EXAMEN IED B2 – GROUPE F – MARCHE-EN-FAMENNE – 08-12 JUN 09 
 

Après passage et réussite de l’exercice de destruction et de la phase EOD, le cours EOD 
Team Member 2009 a entamé la phase « IED » (Improvised Explosive Device). 2 semaines de 
formations théoriques sur les procédures et le matériel utilisé, suivies de 3 jours de mise en 
pratique apellés « Mini-tasks » devant préparer les stagiaires à un examen à la fois redouté et 
méconnu ! 

Bien rodés depuis presque huit mois pour la majorité, nous voilà repartis sur le terrain. Nos 
officiers Belges ayant été exilés chez les néerlandophones à péril de leur vie, le groupe 
multinational se compose cette fois de Jean-Franco, notre ami suisse, Olivier, Tony et Xavier, 3 
Belges, ainsi que Serge et Paul, 2 Luxembourgeois. 

La multi-nationalité ne fut pas le seul atout du groupe, mais aussi sa multidisciplinarité, ce 
qui permet de concevoir des approches tout à fait différentes pour aborder un même problème : 
Transmissions, Génie de combat, Reconnaissance, même la Marine était parmi nous. Notre 
objectif : non seulement sécuriser et neutraliser les différents engins IED présentés lors des 3 
exercices journaliers, mais surtout, le faire sans erreur de sécurité. 

Nos accompagnateurs, se sont bien répartis les tâches dès le départ : « Evaluateurs » 
(c’est chez ceux-là, chez qui il faut gratter les points), « Boomers » (surtout ne pas les énerver) et 
« James » (la providence qui nous apporte café et soupe). 

Des incidents, il y en a eu de toutes sortes : colis postaux suspects, maisons piégées, 
caches d’armes, voiture bombe, engins suspects diversVVChacun a pu participer à au moins 10 
situations durant toute la semaine, à raison de 3 scénarios par jour. Des situations plus comiques, 
mais pas pour autant moins réalistes furent « les retrouvailles entre marins », situation où la 
victime, assise sur une chaise avec une bombe entre les pieds, est prise de panique et serre le 
chef d’équipe dans ses bras... (Victime et chef d’équipe d’intervention étant marins à l’origine). Il y 
a eu même un couple homosexuel, patrons d’une discothèque, très inquiets pour leur soirée à 
thème qui risquait de tomber à l’eau à cause d’une explosion. Grâce à « l’excellente » intervention 
de l’équipe la soirée fut sauvée. 

Chaque jour, la journée de travail se termine à 2300 Hr, enfin le temps d’aller faire du sport 
pour Tony. 

Vers la fin de la semaine, certains parmi nous ont commencé à voir des pièges partout où 
ils mettaient leurs pieds, même dans leur propre camionnette d’intervention. 

Les tenues préférées des examinés étaient certainement la tenue « CIS », portée pour 
l’analyse post-explosion ou la « Cosmonaute », portée pour les approches personnelles. 
Particularités : la première, très légère à porter mais pas pour autant équipée d’un système de 
ventilation, la deuxième très lourde (surtout pour les plus petits d’entre nous) et non consommable 
(ce qui fait que le chef d’équipe suivant nage dans la sueur de son collègueV). 

De temps à autre, des petits moments de solitude se sont fait ressentir par les élèves (sans 
citer des noms) sous le regard sceptique et avec un petit sourire en coin de l’examinateur : 

Des oublis font pro’s : 

- Placer le viseur du ‘Pickstick’ avant de faire partir le robotV.. 

- Ouvrir l’opercule de visée du laser et surtout, allumer le laser, avant de faire partir le robot sur 
l’objectifV. 

- Mettre la pile dans l’appareil RX avant de partir vers son colis suspect. Le croisement du 
regard de l’élève et de l’instructeur lors de la tentative d’allumage de l’appareil est scène à ne 
surtout pas rater au cinémaVV 

Des initiatives malencontreuses: 

- Virer « l’IC » (Incident Commander) du véhicule et ne plus jamais le retrouver ! 

- Poser 3 fois la même question à l’IC 
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- Tir sur un GSM avec un RE 62 à défaut de canon de 90mm,V au moins on est sûr que ça 
pète (merci la fatigue) 

5 élèves sur les 6 ont clôturé l’examen avec succès. Discipline et professionnalisme étaient 
de rigueur, mis à part les petites exceptions citées avant. Mais il faut se rendre compte que nul 
n’est parfait, surtout avec tant de choses auxquelles il faut penserV. 

Après ces 4 jours d’examens, le groupe francophone entame donc la toute dernière phase 
de la formation EOD B2 et probablement la phase la plus agréable, le stage EOD jusque début 
juillet 2009. 

Allez les gars, tenir jusqu’au bout, ensemble. 

P.S. : Votre humble serviteur est malheureusement tombé au champ d’honneur. Un 
très joli piège a eu raison de sa bravoure. Et cette intervention la, dans un bel égout de 
Marche en Famenne nous à fait comprendre que nous ne pourrions pas tout apprendre 
durant les exercices ! Attention et vigilance seront les maitres mots de nos futures 
interventions. 

Capt P. REDING 

(Voir photos page de garde) 
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EXAMEN IED B2 – GROUPE N – MARCHE-EN-FAMENNE – 22-26 JUN 09 

 

Maandagochtend 22 juni, 05h00 LT de wekker bevrijdt me uit een rusteloze slaap. 
Enerzijds dankbaar voor de verlossing, anderzijds geradbraakt en met moeite beter af dan na een 
middeleeuws potje vierendelen. Om u de tragedie en verschrikkingen mijner ochtendrituelen te 
besparen gun ik me de dichterlijke vrijheid een tijdssprong te maken van enkele uren. 07h45 
kwartier Meerdaal, 6 kandidaat-ontmijners inspecteren minutieus hun IED-voertuigen; hebben de 
robots goed geslapen, is er genoeg munitie en springstof voor zien om apocalyptische toestanden 
te creëren?  

 

 

Vandaag begint het; de ultieme, vierdaagse test , die zal bepalen of we de voorbije 8 
maanden het ministerie van defensie wat geld uit hun zakken hebben geklopt, of dat we kunnen 
toetreden tot een onverschrokken ras van mannen en vrouwen, die zonder verpinken van deze 
wereld een minder explosieve plek proberen te maken. Een voorspoedige reis brengt ons naar 
Area 51, ter plaatse aangenaam verrast door de comfortabele kamers en als eerste maaltijd, steak 
met frietjes. Had ik de gave der helderziendheid gehad, had ik meer genoten van deze momenten. 
Wie kon echter vermoeden dat de volgende dagen zouden ontaarden in een zenuwslopende strijd 
met alle elementen, die het terrorisme op de mensheid kan loslaten.  

 

 

Een strijd waarin geen ruimte is voor fouten, fouten kosten hier immers meer dan in euro’s 
kan vergoed worden. De scenario’s volgen elkaar vanaf dan razendsnel op; verdachte zendingen, 
bomauto’s, gevalstrikte voertuigen en woningen, dolgedraaide bommenmakers,V.  
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De naam van de bedenker van al dit lekkers is zonder twijfel het best bewaarde, militaire 
geheim der Lage Landen, het staat echter buiten kijf dat de Freuds dezer dagen  hun handen vol 
zouden hebben aan het ontleden van dit demonisch brein. Op elke opdracht volgt een 
onverbiddelijke debriefing, het opsommen van de positieve punten is meestal van korte duur, toch 
duren de debriefs redelijk lang. Begrijpe wie het begrijpen kan.  

De “lessons learned” moeten dienen als nuttige bagage op onze queeste naar verbetering 
en vervolmaking, maar teveel “lessons to learn” kosten punten en een tweede zit is niet voorzien. 
Dat de zenuwen dan ook tot het uiterste gespannen staan, zal u niet verbazen; vier dagen lang 
kan men op de gezichten alle mogelijke emoties en geestelijke ingesteldheden waarnemen: van 
opperste concentratie over wanhoop tot uitzinnige vreugde niets blijft ons vreemd.  

Vier dagen kunnen lang duren, heel lang, maar de beloning en waardering die in het 
verschiet liggen houden ons op de been. En als je op de avond van de vierde dag te horen 
krijgt:”proficiat, u bent geslaagd!”, komt er een prachtig einde aan een reis, die vorig jaar in oktober 
begon, een reis die veel van je vergt, een reis die eindigt maar ook weer niet. Vervolmaking zal 
een dagelijkse noodzaak blijven, want zoals eerder aangehaald: “foutenV. 
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OPGRAVING SPITFIRE MK.XII IN BEVEREN-IJZER 
 
Op 5 juli 2009 slaagde de luchtvaartarcheologiegroep Huyghe-Decuypere erin meerdere 
wrakstukken van Spitfire Mk.XII MB800 te bergen. De opgraving gebeurde in samenwerking met 
het Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen (Onroerend Erfgoed), de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). 
De Spitfire behoorde tot het 41e Squadron RAF, dat op 19 september 1943 samen met het 91e 
Squadron, bommenwerpers escorteerde die het vliegveld van Lille-Nord bestookten. In het 
daaropvolgende luchtgevecht werd één Messerschmitt neergehaald (in Reningelst), maar ook 
twee Spitfires. 
Eén van deze laatste crashte in de IJzervlakte langs de Lindestraat in Beveren-IJzer. De 
Australische piloot, Flight Sergeant Stan May, kon tijdig het toestel verlaten. Met de hulp van 
burgers kon hij uit Duitse handen blijven en later via de Comète-ontsnappingslijn weer in Engeland 
geraken. 
Tijdens de berging op 5 juli 2009 kwamen diverse wrakstukken boven, onder andere enkele 
grotere stukken aluminium, bakeliet, sealing van de brandstoftanks, elektrische bedrading, stukken 
van de houten schroefbladen en fragmenten van de motorsectie. Het stuk waarop de naam 
“Griffon” stond ingestempeld, bevestigde dat het wel degelijk om een Spitfire Mk.XII ging, 
aangezien die met de krachtige Griffon III-motor was uitgerust.  
Verscheidene 20mm-projectielen uit één van de twee boordkanonnen werden geconcentreerd 
aangetroffen en heel voorzichtig verwijderd. Ook patronen uit de .303-Browning MG’s kwamen 
boven. Op deze plaats was duidelijk één van de vleugels relatief horizontaal ingeslagen. De 
projectielen werden later via de lokale politie door DOVO opgehaald. Op zeker moment kwam ook 
een van de 20mm Hispano boordkanonnen zelf aan de oppervlakte. 
In tegenstelling met vorige opgravingen werden er veel minder wrakstukken aangetroffen, wat er 
op wijst dat de Duitsers en mogelijk ook de lokale bevolking reeds het grootste deel van het wrak 
hadden gerecupereerd. Het toestel is wellicht zwaar maar relatief horizontaal gecrasht en bleef 
daardoor ondiep in  de grond liggen.  
Elk geborgen onderdeel is echter luchtvaarthistorisch waardevol, omdat het een Spitfire XII betreft, 
een type waarvan er tijdens de Tweede Wereldoorlog maar 100 werden geproduceerd.  
Na het schoonmaken zullen de voornaamste wrakstukken in de loop van volgend jaar 
tentoongesteld worden in een locatie die zo dicht mogelijk bij de crashplaats ligt. Nadien zijn de 
stukken permanent te zien in het museum van de Flanders Aviation Society in Wevelgem.  
 

  

 
Links: 20mm-projectielen uit het Hispanio boordkanon. 
Rechts: een afgebroken Browing MG .303-patroon en de huls van een 20mm-projectiel 
 

Opmaak artikel: De Hr Dirk DECUYPERE 
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COMMEMORATION AUX MONUMENTS DE MOINET ET SIBRET 
 
Ce lundi 22 juin 2009, comme nous le faisons tous les cinq ans, nous sommes allés fleurir les monuments 
dédiés aux démineurs dans les villages de MOINET (Bastogne) et SIBRET (Vaux-sur-Sûre). 
 

 
Photo 1 

 
Photo 2 

 
Notre fraternelle était représentée par le Président, le Vice-président, Monsieur et Madame HEIDERICH et 
nos trois porte-drapeaux. L'Adjudant-Chef WUYTS, l'Adjudant ISENBORGHS et une équipe EOD 
représentaient l'unité. Les autorités communales de BASTOGNE avaient délégué Monsieur Jean-Claude 
CREMER, échevin des associations patriotiques et six porte-drapeaux de la région. C'est le premier échevin 
Monsieur Daniel COLLARD qui représentait les autorités communales de VAUX-SUR-SÛRE ainsi que six 
porte-drapeaux. 
 

 
Photo 3 

 
Photo 4 

 
Photo 5 

 
Photo 6 

 
Pour la petite histoire, vous pouvez voir sur la photo 5 Monsieur Augustin, garde-champêtre pensionné sans 
son drapeau ! Devant assister à la messe le matin, il avait glissé son drapeau derrière le monument, en 
bordure de la prairie afin de le récupérer l'après-midi pour la commémoration prévue à 15.30 Hr. Voyez sur 
la photo 6, c'est tout ce que les bovins en ont laissé ! 
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GENERAL CHARLES-HENRI DELCOUR - LE CHEF DE LA DEFENSE 
Né à Bruxelles en 1948, le Lieutenant Général Charles-Henri DELCOUR est entré en 1967 à l'Ecole Royale Militaire avec la 

122ième promotion polytechnique. Il est marié et ses deux fils ont maintenant entamé leurs vies professionnelles. 

Sa carrière militaire a commencé classiquement comme sous-lieutenant chef de peloton pour ensuite passer par tous les 
niveaux de commandement en unité opérationnelle de l'escadron au niveau corps d'armée (Eurocorps) en passant par le régiment et la 
brigade. En alternance avec ces fonctions de commandement, il a travaillé à l'état-major dans la gestion du matériel pour ensuite être 
orienté vers la planification d'ensemble tant budgétaire que des programmes d'acquisition et de l'évolution de la configuration des 
unités. Promu au grade de général-major en décembre 2000, il a dirigé de janvier à décembre 2001 la division matériel de l'Etat-major 
général. Durant l'année 2001, il a de plus dirigé le groupe de travail "Réflexion Stratégique" chargé de tracer la voie du département 
stratégie dans la structure unifiée de l'état-major de Défense. Lors de la création de ce dernier en 2002, il passe à Direction Générale 
Material Ressources. 

A côté de sa participation à divers groupes OTAN et européens, son expérience dans le domaine international commence 
avec le Long Armour Infantry Course d'un an à l'Armour School de Bovington (UK) en 1978 et comprend aussi le commandement des 
forces belges en Allemagne en 1998-2000 ainsi que le commandement de l'Eurocorps à Strasbourg de 2005 à 2007, période durant 
laquelle l'Eurocorps a obtenu la certification NRF (NATO Response Force). Et depuis octobre 2007, il est le représentant belge au 
Comité Militaire de l'UE. 

Au-delà de la préparation et de l'inspection en théâtre d'unités destinées à la Yougoslavie et au Kosovo, il a, comme général-
major, assuré la fonction de chef de l'état-major du QG ISAF lequel était un QG OTAN interallié, avec 31 pays participants, et 
interforces puisque chargé à la fois des opérations terrestres et aériennes en Afghanistan. Cette mission avait en effet été confiée 
d'août 2004 à février 2005 à l'Eurocorps qui en fournissait le noyau dur et dont il était à l'époque chef d'état-major. 

Grand Officier de l'Ordre de la Couronne et Commandeur de l'Ordre de Léopold, il est également titulaire des ordres 
étrangers suivants : Officier de l'Ordre du Mérite (France), Commandeur dans l'Ordre Grand Ducal de la Couronne de Chêne 
(Luxembourg), Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco (Espagne), Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland (Allemagne), Officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur (France).  

En juin 2008, il a été nommé Aide de Camp du Roi. Le 2 avril 2009 il est nommé au grade de Général et il est mis en fonction 
comme Chef de la Défense. 

 

 
 

GENERAAL CHARLES-HENRI DELCOUR - DE CHEF DEFENSIE 
Generaal Charles-Henri DELCOUR werd in 1948 geboren te Brussel. Hij studeert er vanaf 1967 aan de Koninklijke Militaire 

School met de 122ste promotie polytechniek. Hij is gehuwd en zijn beide zonen zijn inmiddels aan hun eigen professionele loopbaan 
begonnen.  

Zoals vele collega’s start hij zijn loopbaan als onderluitenant pelotons-commandant om vervolgens gestaag op te klimmen. Hij 
doorloopt alle echelons van commandofuncties in operationele eenheden, van eskadron tot legerkorps (Eurocorps) en dat via regiment 
en brigade. Afwisselend met de bevelvoering wachten er hem een aantal staffuncties. Eerst zijn die eerder gericht op het beheer van 
materieel. Nadien spitsen ze zich toe op het geheel van planning qua budgetten, programma’s voor aankopen en evolutie van de 
eenheden. Generaal-majoor benoemd in december 2000, leidt hij van januari tot december 2001 de Divisie Materieel van de Generale 
Staf. In hetzelfde jaar zit hij de werkgroep « Strategische Reflectie » voor, die de weg uitstippelt van het toekomstige departement 
strategie in de eenheidsstructuur. Bij de creatie van dit departement stapt hij over naar de Algemene Directie Material Resources. 

Zijn internationale ervaring doet hij onder andere op tijdens zijn deelname aan verschillende NAVO- en Europese 
werkgroepen. In feite start ze al met de Long Armour Infantry Course van een jaar die hij volgt aan de Armour School van Bovington 
(UK) in 1978. Bijzonder leerrijk zijn ook zijn commandoperiodes als chef van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland (1998-2000) en 
als commandant van het Eurocorps te Straatsburg (2005-2007). Tijdens die laatste behaalt het Eurocorps bovendien het NAVO-
certificaat als NRF (NATO Response Force). Sedert oktober 2007 is hij de Belgische vertegenwoordiger bij het Militaire Comité van de 
Europese Unie. 

Militaire operaties zijn hem niet vreemd. Hij bereidt een stel eenheden voor op Ex-Joegoslavië en Kosovo en inspecteert ze te 
velde. Hij is als generaal-majoor zelf ook stafchef van het ISAF-hoofdkwartier in Afghanistan. Dat intergeallieerde NAVO-hoofdkwartier 
werd toen bemand door 31 naties en was bovendien ook intermachten en gelijktijdig belast met land- en luchtoperaties. Het Eurocorps 
leverde met generaal-majoor DELCOUR als stafchef van augustus 2004 tot februari 2005 de harde kern van dat ISAF-hoofdkwartier. 

Grootofficier in de Kroonorde en Commandeur in de Leopoldsorde is hij ook houder van volgende buitenlandse 
onderscheidingen: Officier de l'Ordre du Mérite (Frankrijk), Commandeur dans l'Ordre Grand Ducal de la Couronne de Chêne 
(Luxemburg), Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco (Spanje), Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland (Duitsland), Officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur (Frankrijk).  

In juni 2008 wordt hij aangesteld als Vleugeladjudant van de Koning. Op 2 april 2009 wordt hij bevorderd tot Generaal en 
aangesteld als Chef Defensie. 
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