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KLEINE AANKONDIGINGEN  -  PETITES ANNONCES 
 

NAISSANCES  -  GEBOORTEN 
 

 
 
Max-Émilien,  zoon van Kapt PINOLI Nicolas (MEERDAAL) en LIBBRECHT Annelies op 19 mei 
2010. 
 
Valentine, dochter van 1LV TRULLEMANS Jean –Luc (MEERDAAL) en LALOUX Florence op 26 
mei 2010. 

Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 
Nog veel geluk en zegen en nog een krullenbol of negen ! 

 
HUWELIJK  -  MARIAGE 

 
 

Maj MOERMAN Luc (Comd DOVO) en DANKOVA Katarina op 14 mei 2010. 
 
1Lt VAN WAES Thierry (POELKAPELLE) en 1Sgt DUJARDIN Maryline (MEERDAAL) op 29 mei 
2010. 
 
Adjt VANDER BORGHT Daniel (MEERDAAL) en BERIOT Catherine le 05 juin 2010. 
 
1Sgt BALAES Olivier (MEERDAAL) en RAY Glenda op 05 juni 2010. 
 
Adjt OMBELETS Michel (MEERDAAL) en Ann MEEUS op 10 juli 2010. 
 

Van harte proficiat ! 
Toutes nos félicitations 

 

HOSPITALISATION 
 

 
Notre ami Michel LIBERT, membre de notre Conseil d'Administration, a été hospitalisé à la 
Clinique de l'Espérance à MONTEGNEE mais il est maintenant de retour à la maison. 
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Nous lui souhaitons un prompt rétablissement ! 
 

OVERLIJDEN  - DÉCÈS 
 

 

De Heer MARINUS Joseph (ontmijner 1945) geboren te HAMPSTEAD (GB) op 13 november 1914 
en overleden te BRASSCHAAT op 15 maart 2010. 
 
 
Madame Nadine POLAIN, épouse de Monsieur Roger HENRY (sous-officier démineur à 
DUISBURG (Tervuren) e.r.) née à GOSSELIES le 19 septembre 1948 et décédée à UCCLE le 27 
mars 2010. 
 
 
De Heer MARYSSE Henri (Onderofficier ontmijner LuM b.d) geboren op 08 september 1925 en 
overleden te LOMBARDSIJDE op 29 maart 2010. 
 
 
Madame Irène DUMOULIN, veuve de Monsieur Henri HICK (démineur en 1945) née à GOÉ le 30 
mars 1921 et décédée à VERVIERS le 13 avril 2010. 

 
 

Mevrouw Louisa WILLEMS, weduwe van Robert LEFEBURE, moeder van Rudi LEFEBURE 
(ontmijner in ELSENBORN) geboren te Sint-NIKLAAS op 29 oktober 1936 en overleden te GENT 
op 22 juni 2010. 
 

 
 

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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AFGHANISTAN 2010 

Majoor Gunther Haustrate 

Na een voorbereidend jaar aan de Intermachtendivisie te Lier is Majoor Gunther Haustrate toegetreden tot 
de 130ste Promotie Alle Wapens van de Koninklijke Militaire School. Na 4 jaar studies en 1 jaar Wapenschool 
bij de Logistiek is hij in december 1995 begonnen in de 10de Compagnie Transport te Ieper. Na een jaar 
Pelotonscommandant Transport werd hij Maintenanceofficier. In mei 1998 mocht hij de cursus 
Munitievernieuwer volgen welke hij na een kort intermezzo als operatieofficier (S3) in het 93 Bataljon 
Logistiek, vervolledigde in januari 1999 met de opleiding tot Officier EOD1 te Meerdaal. In juli 1999 werd hij 
tewerkgesteld als Adjunct S3 van DOVO2 te Meerdaal. Vervolgens werd in 2001 tweede commandant in 
DOVO Compagnie Poelkapelle. In deze eenheid specialiseerde hij zich verder in de ontmanteling van 
chemische munitie komende van de Eerste Wereldoorlog. Na de CKHO3 in 2005 werd hij 
Compagniecommandant van dezelfde Compagnie. Recentelijk werd hij aangeduid vanaf augustus 2010 de 
HStC4 te volgen. 

Tijdens zijn loopbaan heeft hij verschillende humanitaire zendingen uitgevoerd: BELUGA II van april 96 tot 
september 96 als Pelotonscommandant Transport; CMAC  XIII van september 00 tot april 01 als Senior 
Technical Advisor; UXO LAO XI van april 03 tot september 03 als Senior Technical Advisor; KUNDUZ 13 
van november 06 tot maart 07 als Detachementcommandant en EOD/IEDD5 officier en momenteel 
PRT_KUNDUZ_10_02 van februari 10 tot juli 10 als C-IED6 officier. 

Samenvatting:  

Sinds het begin van de Belgische deelname in PRT7 KUNDUZ  zijn de Belgische EOD ploegen actief in 
Afghanistan. Hun nut werd al meerdere malen bewezen. Sinds 2010 worden ze versterkt door een 
beveiligingselement komende van de Genie eenheden. Hiermee wordt de synergie tussen DOVO en Genie 
andermaal in de verf gezet. Daar waar de EOD/IEDD opdrachten zich concentreren op de IED zelf, wordt 
door de invulling van de functie van een C-IED Officier, de focus gelegd met het IED netwerk, waardoor de 
EOD/IEDD cyclus vanaf detonatie tot exploitatie aan bod komt. 

DE EOD DEELNAME IN ISAF PRT KUNDUZ 

1. Inleiding 

a. Geografie 

Kunduz (Fig 1) is een provincie ten Noorden van Afghanistan grenzend aan Tadzjikistan. De provincie heeft 
een oppervlakte van 7.821 Km² en een bevolking van ongeveer 583.000 mensen. Kunduz grenst aan de 
provincies Takhar, Baghlan, Balkh en Samagan.   

 

 
Fig 1 : Ligging Kunduz 

                                                
1
 EOD : Explosive Ordnance Disposal 
2
 DOVO : Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen 
3
 CKHO : Cursus voor Kandidaat Hoofd Officieren 
4
 HStC : Hogere Staf cursus 
5
 IEDD : Improvised Explosive Device Disposal 
6
 C-IED : Counter Improvised Explosice Device 
7
 PRT : Provincial Reconstruction Team 
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De provincie bestaat voor 80 % uit vlak terrein, 13 % uit berglandschap, en 7 % uit heuvellandschap. De 
provincie bestaat uit 7 districten: Kunduz, Charah Darreh, Qal’Eh Ye Zal, Eman Saheb, Khanabad, Aliabad 
en Archi. De hoofdstad van de provincie draagt dezelfde naam, namelijk Kunduz, met ongeveer 250000 
inwoners. De AOO8 (Fig 2) van de PRT Kunduz strekt zich uit over de provincie Kunduz en Takhar. 

 
Fig 2 : AOO PRT Kunduz (Provincie Kunduz en Takhar) 

b. Provincial Reconstrucion TeamDe PRT's zijn aanwezig in het merendeel van de provincies van 
Afghanistan en helpen, in nauwe samenwerking met de regering van de Islamitische Republiek Afghanistan 
om een stabiel en veilig omgeving te creëren, door coördinatie van projecten voor wederopbouw maar ook 
door actief bij te dragen in de domeinen veiligheid, goed bestuur en ontwikkeling. Dit alles door middel van 
een permanent contact met de Afghaanse autoriteiten, de internationale organisatie, gouvernementele en 
niet-gouvernementele en natuurlijk de bevolking zelf. 

De Belgische bijdrage (Fig 3) in de PRT is samengesteld uit militairen uit de vier hoeken van België 
gespecialiseerd in opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen, psychologische operaties, civiele-
militaire samenwerking, militaire politie, medische ondersteuning, communicatie en informatiesystemen en 
de ondersteuning voor het laden en lossen van militaire vliegtuigen op het vliegveld van Kunduz. Het 
detachement draagt de naam PRT_KUNDUZ_10_02 (vertrek in februari 2010) 

  

Fig 3 : Belgische deelname in PRT Kunduz 

2. EOD bijdrage in de PRT 

                                                
8
 AOO : Area Of Operations 
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a. De EOD ploegen 

Na een dodelijk ongeval met Duitse EOD ploeg in 2005, werd beroep gedaan op de Belgische EOD om deze 
niche in te vullen. Aanvankelijk werden er 2 ploegen ingezet in de AOO van PRT Kunduz en 1 ploeg in de 
AOO van PRT Feyzabad (Provincie Badakshan, ten oosten van de provincie Takhar). Tot 2008 werkten er 9 
personen van DOVO in deze PRTs. De Officier die de leiding had van deze ploegen was tevens 
Detachementcommandant. Sinds november 2006 werd aan het detachement ook een EOR9 agent 
toegevoegd komende van één van de Genie-eenheden. Eind 2006 kenmerkt zich echter door de aanvang 
van de synergie tussen DOVO en Genie in de operatiezones en dit zowel in Libanon als in Afghanistan. 
Vanaf 2008 leverde de Duitse Bunderswehr opnieuw EOD ploegen in Afghanistan en meer bepaald in 
Badakshan en Kunduz. De geleding van Belgische EOD ploegen werd aldus gewijzigd en viel terug op 2 
ploegen bestaande uit 6 personen van DOVO en 2 personen van de Genie-eenheden. De leiding van het 
detachement werd overgenomen door de officier die de leiding had over de CIMIC10 ploeg. 

Door de verslechterende veiligheidssituatie in Kunduz kregen de EOD ploegen sinds januari 2010 MPPV11 
voertuigen en werden verstrekt met personeel van de Genie-eenheden (MPPV chauffeur, ROSS12 schutter 
en EOR/Boordcommandant). Iedere EOD ploeg bestaat dus voortaan uit 6 personen DOVO/Genie. De EOD 
ploegchef is de leider van de gehele ploeg. Het belang van deze geleding werd begin april 2010 nog eens 
duidelijk toen bij een operatie in het district Chahar Darreh 4 Duitse militairen sneuvelden. Dank zij deze 
bezetting kon onze ploeg bijdragen aan de veiligheid van zowel de eigen ploeg als deze van de Duitse 
collegas. 

De EOD ploegen steunen de PRT in Cordon en Search acties, neutralisatie van IEDs, Post explosieve 
onderzoeken als WIT13, deelname in de IRF14 taken met een preadvies van 15 minuten, en de vernietiging 
van UXO15. 

Bij het vinden of bij het ontploffen van een IED moet het EOD team een technisch rapport opstellen. Dit 
rapport wordt een First Look Report genoemd. Vervolgens wordt een technische analyse gemaakt van de 
gegevens via een Level 1 rapport. Dit rapport wordt verder verstuurd naar CEXC16 te Bagram voor verder 
analyse en exploitatie. 

 

Fig 4 : Vernietiging van UXOs 

 

Fig 5 : Neutralisatie van IED 

b. De Officier C-IED 

                                                
9
 EOR :  Explosive Ordnance Reconnaissance 
10
 CIMIC :  Civilo-Militaire Cooperatie 

11
 MPPV :  Multi Propose Personnel Vehicle 

12
 ROSS : Remotely Operated Sf Defense System 

13
 WIT :  Weapon Intelligence Team 

14
 IRF : Immediate Reaction Force 

15
 UXO : Unexploded Ordnance 

16
 CEXC : Combined Exploitation Center 
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Voor het detachement PRT_KUNDUZ_10_02 werd een aanvraag ingediend via de Liaison Officier te 
Potsdam om de leiding van de EOD ploegen (Belgisch en Duits) over te nemen door een Belgische EOD 
Officier. Deze aanvraag werd echter geweigerd, naar aanleiding van een ongeval in Kaboel in 2002, 
waardoor de Duitse ploegen enkel bevolen mogen worden door een Duitse officier. Een andere positie 
binnen de PRT werd echter voorgesteld door de Duitsers binnen de C-IED cel te Kunduz. Deze positie wordt 
dan ook sinds eind februari 2010 ingevuld door een EOD officier. Zijn hoofdtaak is de exploitatie van de 
technische informatie die verzameld wordt in de PRT. 

Het is een feit dat de meeste slachtoffers in het theater veroorzaakt worden door IEDs. Deze IEDs worden 
niet door één enkel individu gelegd, maar door een complex netwerk van INS17 De exploitatie van de 
gevonden of ontplofte IEDs is van vitaal belang om de verschillende actoren in dit IED netwerk te 
identificeren. De identificatie gebeurt door het verzamelen van biometrische gegevens (Vingerafdrukken, 
DNA, Y). 

De C-IED cel is het centrum voor de analyse van alle rapporten met gedetailleerde technische inlichtingen 
en forensische data opgesteld door de EOD teams. Het Level 1 rapport van de EOD wordt verder verstuurd 
naar de CEXC te Bagram. Dit centrum zal vervolgens een doorgedreven technische analyse uitvoeren, 
waarbij ook biometrische data wordt verzameld.  

Het rapporteren en het verzamelen van de informatie is van groot belang voor de goede uitvoering van de C-
IED opdracht. De C-IED cel kan een initiële analyse maken van de samenstelling van de IED, de identificatie 
van de gebruikte TTP18 van de INS19 en de identificatie van de zwakheden van de gebruikte IEDs. Dit alles 
heeft tot doel de eigen TTPs te verbeteren en aan te passen, de toekomstige TTP van de INS te 
voorspellen, relevante informatie over te maken aan de EOD ploegen en bij te dragen aan de verbetering 
van de detectie en perceptie van de IED indicatoren. 

3. Besluit 

Sinds 2005 zijn onze EOD ploegen actief in Afghanistan. De visibiliteit van de ploegen was in aanvang van 
de opdracht niet zo groot door het feit dat de opdracht te weinig bekend was bij het grote publiek. Ze was 
daarom niet minder belangrijk en hun acties hebben al talloze levens gered. Door de verslechterde 
veiligheidstoestand en het verhoogde aantal TICs20 is het nu ook voor het grote publiek duidelijk geworden 
dat deze opdracht niet zonder risico is. Om deze redenen werden de EOD ploegen versterkt door 
beveiligingselementen van de Genie. De synergie die sinds 2006 gevonden werd tussen DOVO en Genie 
heeft ook in dit theater zijn vruchten meermaals afgeworpen. 

                                                
17
 INS : Insurgents ; Opstandelingen 

18
 TTP : Tactical, Technical Procedures 

19
 INS : Insurgents ; opstandelingen 

20
 TIC :  Troops In Contact 
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INZET VAN DE MINIROBOT TIJDENS EEN INTERVENTIE. 

Het is donderdagavond, 21:40: Een oproep van de Gentse politie.  
Een "verdachte tas" veroorzaakt commotie op de trein Oostende-Eupen. Een vrouw heeft op de trein een 
sporttas zien staan waaruit wat koperdraad steekt. Ze herinnert zich de terreurdreiging die ze dezelfde 
middag gezien heeft in het journaal in verband met het bourkaverbod. De conducteur besluit eerst de wagon 
te ontruimen en daarna de trein in Gent-Sint-Pieters. 
Tijdens de rit overloop ik verschillende scenario’s, ook die met de minirobot, ondanks de negatieve 
geruchten over de goede werking ervan.  
In Gent aangekomen vraag ik J.C of hij met de minirobot kan werken. De duistere blik vanonder de 
weelderige haargroei maakt me duidelijk dat het een domme vraag was en maakt verder commentaar 
overbodig. We besluiten dus te proberen met de kleine, maar uit voorzorg nemen we toch de bombsuit mee.  
Het beeld op de monitor is opmerkelijk goed, nu nog wat geluk. De eerste hindernissen in het treinstel, de 
pneumatische schuifdeuren, blokkeren de doorgang. Na slechts drie pogingen wringt J.C het mormel tussen 
de zich automatisch sluitende deuren.  
De sporttas, gedeeltelijk open, is in een nis geplaatst, net naast de doorgang naar de volgende wagon. De 
robot trekt de tas naar het midden van de ruimte en de gripper kan deze volledig openen en de inhoud eruit 
halen. 
Het eerste wat tevoorschijn komt is een flamingobeeldje en een vaas, beiden vervaardigd uit koper. De 
sporttas zit vol met koperdraad en andere koperen attributen. Van een vergeetachtige koperdief? 
Het hele zaakje wordt aan de politie overgedragen (jammer), die intussen beelden heeft opgevraagd van de 
opstappende passagiers. 
In de handen van een getrainde operator en zonder pannes kunnen we dus besluiten dat de minirobot kan 
ingezet worden waarvoor hij is aangeschaft, namelijk voor de trein-tram-busdag. 
 
 
 
 

  
MISE EN OEUVRE DU MINIROBOT LORS D’UNE INTERVENTION 

 
Un jeudi soir, 21:40: Appel de la Police de Gand.  
Une "mallette suspecte" met le train Ostende-Eupen en émoi. Une dame a vu, dans un compartiment, un 
sac de sport d’où sortent des fils en cuivre. Elle se souvient des menaces terroristes évoquées dans le 
journal télévisé de la mi-journée suite à l’interdiction du port de la burqa. Le contrôleur du train a décidé dans 
un premier temps d’évacuer le wagon et ensuite, l’ensemble du train en gare de Gand-Saint-Pierre. 
Au cours du trajet, je passe en revue différents scénarios, même celui avec le minirobot, malgré les rumeurs 
négatives quant à son bon fonctionnement.  
Une fois arrivés à Gand, je demande à J.C. s’il peut travailler avec le minirobot. Le regard noir qu’il me lance 
sous ses sourcils broussailleux me répond qu’il s’agit d’une question idiote et rend tout commentaire 
superflu. Nous décidons donc d’essayer avec le petit, mais par précaution, nous prenons quand même le 
bombsuit.  



Fraternelle Royale des Démineurs de Belgique  –  Koninklijke Verbroedering der Belgische Ontmijners 
Zomer  -  Été 2010 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
64ème Année – 64° Jaar                                           - 9 -                                                  N° 3 / 2010 

L’image à l’écran est de bonne qualité, pourvu qu’on ait de la chance pour la suite ! Les premiers obstacles 
dans la rame, les portes coulissantes pneumatiques, bloquent le passage. Après seulement trois tentatives, 
J.C. parvient à faire passer notre fidèle toutou entre les portes à fermeture automatique.  
Le sac de sport, en partie ouvert, est situé dans un renfoncement juste à côté du passage vers le wagon 
suivant. Le robot tire le sac vers le milieu, où il y a plus de place, et la pince peut l’ouvrir complètement pour 
en sortir le contenu. 
La première chose qui apparaît est une statuette de flamant rose et un vase, tous deux en cuivre. Le sac est 
rempli de fils de cuivres et autres attribut du même matériau. Aurait-il été oublié par un voleur de cuivre 
distrait ?  
Le colis a (hélàs!) été remis à la police qui avait entretemps demandé des images des passagers montant à 
bord. 
Nous pouvons donc conclure de cette intervention que, dans les mains d’un opérateur aguerri et en 
l’absence de panne, le minirobot peut être mis en œuvre pour les missions pour lesquelles il a été acheté, à 
savoir, la journée train-tram-bus. 
 

 
1Lt Van Waes Thierry 
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1. Aucune observation concernant les notules de 
l'Assemblée Générale du 14 mai 2009 ; elles sont donc 
acceptées. 

2. .Situation financière : approuvée. 

3. Procès verbal de contrôle des membres commissaires 
aux comptes : accepté. 

4. Approbation des comptes et décharge donnée au 
Conseil d'Administration et aux commissaires aux 
comptes : accepté. 

5. Désignation de deux commissaires aux comptes pour 
l'exercice 2010 : 

Messieurs DEHENNIN Marc et MOTUS Francis. 

6. Cotisation 2011 : 

1 Démineur 7,50 € 

2 Fonds GEORGE 2,50 € 

Total 10,00 € 

7. Cotisation UFAC pour 2011 (facultative)  : 3,50 € 

1. Er werden geen opmerkingen kenbaar gemaakt 
betreffende de notulen van de Algemene Vergadering 
van 14 mei 2009. De notulen zijn aanvaard. 

2. Financiële toestand: goedgekeurd. 

3. Proces-verbaal van toezicht van de leden 
kascommissarissen: aanvaard. 

4. Goedkeuring der rekeningen en decharge gegeven aan 
de Raad van Bestuur en aan de kascommissarissen: 
aanvaard. 

5. Benoeming van twee kascommissarissen voor het 
boekjaar 2010: 

De heren DEHENNIN Marc et MOTUS Francis. 

6. Lidgeld voor 2011: 

1 Ontmijner 7,50 € 

2 Steunfonds GEORGE 2,50 € 

Totaal 10,00 € 

7. Lidgeld VOV voor 2011 (facultatief): 3,50 €. 

8. Remise de la médaille de démineur : 

a. A la date du 06 mai 2010; 

b. Bronze à Messieurs : 

8. Uitreiking eretekens ontmijner: 

a. Op datum van 06 mei 2010; 

b. Brons aan de heren: 

CARETTE Eric  -  GOOVAERTS Julien  -  SIMONS Eric 

9. Communications diverses : 

a. 18 juillet 2010 : Cérémonie belgo britannique au 
Cénotaphe de LONDRES. 

b. Pèlerinage à STAVELOT : 

(1) dimanche 12 septembre 2010 

(2) voir le prochain "Le Démineur" 

c. Un message a été adressé à Sa Majesté le Roi à 

9. Mededelingen: 

a. 18 juli 2010: anglo belgische plechtigheid aan het 
Cenotaaf te LONDON. 

b. Bedevaart naar STAVELOT: 

(1) zondag 12 september 2010, 

(2) zie volgende "De Ontmijner" 

c. Er werd een boodschap gestuurd aan Zijne 
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l'occasion de la fête de la dynastie le 15 novembre 
2009. 

10. CONSTATION IMPORTANTE : 

a. L'AG constate que le groupe de travail ne présente 
pas de résultats, comme demandé par l'AG de 2009. 
L'adaptation des statuts et Fonds George ne sait pas 
être approuvée ni votée. 
 

b. Une vote constructif de méfiance est déposé. 
 

c. Résultats du vote: 15 voix pour, 7 contre et 1 
abstention. 

d. Une nouvelle AG est convoquée pour le 26 mai 
2010. 

e. L'ordre du jour sera communiqué par le secrétaire 
soit par mail soit par courrier à tous les membres 
effectifs huit jours auparavant. (Voir annexe) 

Majesteit de Koning ter gelegenheid van het feest 
van de Dynastie op 15 november 2009. 

10.  BELANGRIJKE VASTSTELLING 

a. De AV stelt vast dat er geen resultaten voorgesteld 
worden door de werkgroep zoals gevraagd door de 
AV van 2009. De aanpassingen aan de statuten en 
het fonds George kunnen niet goedgekeurd noch 
gestemd worden. 

b. Een constructieve motie van wantrouwen wordt 
ingediend. 

c. Uitslag van de stemming: 15 stemmen voor, 7 tegen 
en 1 onthouding. 

d. Een nieuwe AV wordt samengeroepen op 26 mei 
2010. 

e. De agenda zal door de secretaris meegedeeld 
worden via e-mail of via brief aan alle effectieve 
leden acht dagen voordien. (Zie bijlage) 

  

L. NOËL 
Secrétaire - Secretaris 

De 17 mei 2010 
 

Le 17 mai 2010 

J. VERBIST 
Ondervoorzitter – Vice président 
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11. Aucune observation concernant les notules de 
l'Assemblée Générale du 06 mai 2010 ; elles sont donc 
acceptées. 

12. .Nombre de membres effectifs présents : 45 

13. Le vote constructif de méfiance est approuvé par : 

    43 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions. 

14. Le président Alfons BERTIN démissionne. 

15. Monsieur Éric CARETTE est désigné comme 
président a.i. par l'assemblée pour assurer l'intérim 
jusqu'à la prochaine AG qui aura lieu à MEERDAAL le 
25 juin 2010. 

16. Il est fait appel aux membres effectifs de se porter 
candidat au poste de président de la fraternelle, et ce 
pour un mandat de CINQ ans. Modalités d’inscription – 
voir annexe. 

9. Er werden geen opmerkingen kenbaar gemaakt 
betreffende de notulen van de Algemene Vergadering 
van 14 mei 2009. De notulen zijn aanvaard. 

10. Aanwezige effectieve leden:45. 

11. De constructieve motie van wantrouwen werd 
goedgekeurd: 
43 stemmen voor; 0 tegen; 2 onthoudingen. 

12. De voorzitter, de Heer Alfons Bertin, neemt ontslag. 

13. De Heer Eric Carette wordt door de AV als voorzitter 
a.i. aangeduid om de periode tot de volgende AV te 
overbruggen. De AV zal doorgaan te MEERDAAL op 
25 juni om 1030 uur. 

14. Effectieve leden, die wensen voorzitter te worden 
(periode van vijf jaar) wordt gevraagd hun kandidatuur 
in te dienen. Inschrijvingsmodaliteiten zie bijlage . 

  

L. NOËL 
Secrétaire - Secretaris 

De 26 mei 2010 
 

Le 26 mai 2010 
J. VERBIST 

Ondervoorzitter – Vice président 
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25 / 06 / 2010 
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1. Le président a.i. Eric CARETTE ouvre la séance et 
déclare n'avoir reçu qu'une seule candidature : celle de 
Monsieur Pierre FAVRESSE. 

 

2. Nombre de membres effectifs présents: 31 + 16 
procurations. 

3. Le vote concernant la candidature de Monsieur Pierre 
FAVRESSE est accepté à l'unanimité, c'est-à-dire 47 
voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. 

4. Monsieur Pierre FAVRESSE est désigné comme 
Président de la Fraternelle et devient un nouvel 
administrateur pour une durée de cinq ans. 

5. La parole est donné au nouveau président qui décrit sa 
motivation et expose sa vision de gestion.  

6. Le président clôture la séance. 

1. De Heer Eric CARETTE, voorzitter a.i., opent de 
vergadering en verklaart maar één kandidatuur 
ontvangen te hebben, deze van de Heer Pierre 
FAVRESSE. 

2. Er zijn 31 effectieve leden aanwezig en er zijn 16 
volmachten. 

3. De kandidatuur van de Heer Pierre FAVRESSE wordt 
met algemeenheid van stemmen aanvaard. 47 
stemmen voor; 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 

4. De Heer Pierre FAVRESSE wordt verkozen als nieuwe 
bestuurder en aangeduid als voorzitter van de 
Verbroedering voor een duur van vijf jaar. 

5. In zijn toespraak omschrijft de voorzitter zijn motivatie 
en beheervisie. 

6. De voorzitter sluit de vergadering. 

  
L. NOËL 

Secrétaire - Secretaris 

De 25 juni 2010 
 

Le 25 juin 2010 
J. VERBIST 

Ondervoorzitter – Vice président 
 

CV du Cdt e.r. Pierre FAVRESSE 

 

- Après un graduat en Marketing (EPHEC), Pierre s’engage comme candidat Offr Log       en 1979 
et rejoint un an plus tard les FBA. 

- De 1980 à 1984, il exerce la fonction de Comd Dep Cl III (100 Cie Rav) à DUREN. 

- Van 1984 tot 1986 heeft hij te NIEHL achtereenvolgens de functies van Pl Comd Kl   III en 2d 
Comd 102 Cie Rav (Taalstelsel N) uitgeoefend. 

- De 1986 à 1989, il exerce encore successivement les fonctions d’Offr S1 au 20 Bn Log (NIEHL) 
et Offr S1 de la Sec Log 1 (BE) Corps avant de suivre le cours de Renov Mun. 

- Hij volgd de cursus EOD in 1990 (Sessie Cdt J. BEAUMONT) samen met andere figuren van 
DOVO, onmiddelijk gevolgd door de cursus IEDD in KINETON (UK). 

- Il exercera ensuite la fonction de Comd 2d et Comd Cie du Sv de Déminage de la FT jusqu’à la 
transformation de celui-ci en Bn (SEDEE). 

- Van 1999 tot 2003, werkt hij in LUXEMBURG als Ln Offr Ln bij NAMSA. 

- De 2003 à 2008, il sera successivement Offr S1, Comd Sec Int-Doc et Comd Ecole EOD au 
SEDEE à MEERDAAL. 

- Hij heeft deelgenomen aan VIER buitenlandse zendingen: 

1992-1993: BELBAT II (Former-YUG) 

1995-1996: CMAC IV (CAMBODIA) 

1998: UXO LAO (LAOS) 

2004-2005: KMNB (KABUL-AFG). 

- Pierre, dit Papi, a été admis à la retraite en septembre 2008. Il est marié, père de deux enfants et 
grand-père de deux petits-enfants.  
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JEU-CONCOURS CULTUREL 
CULTURELE PRIJSVRAAG 

 
 

Dans quelle ville ces photos ont-elles été prises ?  
In welke stad zijn deze foto’s genomen ?  

 

 
 
 

Les 3 premières bonnes réponses recevront un cadeau SEDEE ! 
De eerste 3 juiste antwoorden krijgen een DOVO-geschenk ! 
 
Réponses par mail : frdb.kvbo@skynet.be  
Antwoord via mail : frdb.kvbo@skynet.be 
 
 
Indices : 1. C’est en Belgique.  2. C’est la ville de _ _ _ _ _ _ _ _  
Tips : 1. Het is in België.  2. Het stad heet _ _ _ _ _ _ _ _  
00 



 

 

 

REMISE DE BREVET DÉMINEUR  - 02 / 07 / 2010  -  Sgt CLAES, Sgt SAE-TUNG 

 
 



 
 

 

01 – 04- 2010  -  DIEST 

BOM/BOMBE GP 500 LBS US 

ANM 103 – ANM 100 

NEUTRALISATIE  -  EVACUATIE  /  NEUTRALISATION  - EVACUATION 

Équipe /Ploeg : VAN LANCKER – VERGOTE - SERRE 

 

 

 

18 – 04 – 2010  -  OOSTENDE (sur un navire en mer) 

DUITSE ZEEMIJN (LMA)  - MINE MARINE ALLEMANDE (LMA) 

306 Kgs d'explosif (Hexamite) 

VERNIETIGING OP ZEE  - DESTRUCTION EN MER 

Ploeg/Équipe : DORVAL – DROISSART – DEN TYN 

ZENDINGEN DOVO  -  MISSIONS SEDEE 

 


