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Royal  Belgian  Association  of  Explosive  Ordnance  Disposal  Technicians (beEODa) 

ANCIENNEMENT : FRATERNELLE  ROYALE  DES  DÉMINEURS  DE  BELGIQUE 

L'Association soutient le "Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs" et est garante des traditions héritées du "Service de 
Destruction des Munitions", du "Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs et Obstacles" et des deux bataillons de déminage 

(1 Bn Ardennes et 2 Bn Côte). 

VOORHEEN : KONINKLIJKE  VERBROEDERING  DER  BELGISCHE  ONTMIJNERS 

De Vereniging steunt de "Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen" en is de erfgename van de traditie van de "Dienst 
voor Vernietiging van Munitie", van de "Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen en Obstakels" en de twee 

Ontmijningsbataljons (1 Bn Ardennen en 2 Bn Kust). 

ASBL  -  Numéro d'entreprise : 0413.326.304 VZW  -  Ondernemingsnummer : 0413.326.304 

CONSEIL D'ADMINISTRATION  -  RAAD VAN BESTUUR 

Président Jacques CALLEBAUT Voorzitter 

Vice Président Pierre JONIAUX Vice Voorzitter 

Porte-drapeau FESTRAETS Roger – Marc DEHENNIN Vaandeldrager 

Membres 

Marc DEVROED – Nicolas DUBASIN 

Pierre LEROY – Sanne VAN HEES 

Erwin VAN HUMBEECK – Sophie VAN ROYEN 

Guy VAN LANCKER – Yves DUPONT – Tom DANNEEL 

Leden 

Secrétariat 
Marc DEVROEDT 

BIC GEBABEBB / IBAN BE50 0012 9608 6718 Secretariaat 

Membre d'Honneur 
Monsieur Thierry de BOURNONVILLE 

Bourgmestre de la ville de Stavelot 
Erelid 

 

Websites www.beeoda.be 

facebook The bomb (beEODa) www.facebook.com/groups/bomb.eod/ 

 

Bijdrage 2018  Cotisation 2018 

Vereniging  beEODa 15,00 € Association  beEODa 
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26 / 04 / 2018 
PV 

Assemblée Générale – Algemene Vergadering 

1. Présences : 27 membres + 6 procurations. 
Aanwezig : 27 leden + 6 volmachten 

2. Aucune observation concernant les notules de l'Assemblée Générale du 11 mai 2017 ; elles sont 
donc acceptées. 
Geen opmerkingen betreffende de notulen van de Algemene Vergadering van 11 Mei 2017. Alles 
werd aanvaard. 

3. Situation financière : approuvée.  
Financiele toestand : goedgekeurd 

4. Procès-verbal de contrôle des membres commissaires aux comptes : accepté. 
Proces verbaal van de controle van de commissarisen voor de boekhouding : goedgekeurd 

5. Approbation des comptes et décharge donnée au Conseil d'Administration et aux commissaires aux 
comptes : accepté. 
Goedkeuring van boekhouding en ontlasting gegeven aan de Raad van Bestuur et aan de 
commisarissen voor de boekhouding : goedgekeurd 

6. Désignation de deux commissaires aux comptes pour l'exercice 2018 : Messieurs  
Aanduiding van twee commisarissen voor de boekhouding voor 2018 : de Heren 

a. DUJEUX Jean-Pierre 

b. VAN LANCKER Guy 

7. Cotisation 2019 : € 15 
Bijdrage 2019 : € 15 

8. Prévisions budgétaires 2018 : acceptée 
Budgetaire vooruitzichten 2018 : goedgekeurd. 

9. Remise du diplôme de démineur à la date du  26 avril 2018 à Messieurs : 
Uitreiking van het diploma van ontmijner op datum van 26 april 2018 aan de Heren : 

BUTTENAERE Marnix – DEVROEDT Marc – KERR Henri – LELONG Ronny – ROELS Rudi 
et VAN LANCKER Guy 

10. Élections d'administrateurs 
Verkiezing der leden 

a. En application de l'article 4 des statuts, élections d'administrateurs à la date du 26 avril 2018 
et pour une durée de cinq ans : 
in uitvoering van het artikel 4 van de statutten, verkiezing der leden op datum van 26 april 
2018 en voor de duur van vijf jaar : 

b. Messieurs/de heren DANEEL Tom & DUPONT Yves – Mesdames/de dames VAN HEES 
Sanne & VAN ROYEN Sophie. 

11. Démissions d'administrateurs  
Ontslag van leden 

Monsieur NOËL Léon et Madame PIEN Christine à la date du 26 avril 2018. 
Mijnheer NOËL Léon et Mevrouw PIEN Christine op datum van 26 april 2018. 

12. Transfert de fonction à la date du 26 avril 2018 : 
Overdracht van de bevoegdheid op datum van 26 april 2018 : 

NOËL Léon, Rue Herman, 26/5 à 1030 SCHAERBEEK, assigne sa fonction comme secrétaire 
trésorier à DEVROEDT Marc, Poperingseweg 601, 8908 VLAMERTINGE. 
NOËL Léon, Rue Herman, 26/5 à 1030 SCHAERBEEK, draagt zijn bevoegdheid als schatbewaarder 
secretaris over aan DEVROEDT Marc, Poperingseweg 601, 8908 VLAMERTINGE. 
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13. Changement du siège social de l'association : 
verandering van de zetel van de vereniging 

a. Supprimer/schrappen : rue Herman, 26/5 à 1030 Schaerbeek, arrondissement de Bruxelles 
b. Lire/lezen : Poperingseweg 601 à 8908 VLAMERTINGE,  arrondissement Ieper. 

14. Communications : 
Mededelingen 

a. Membres 
Leden: 

i. Les propositions concernant le recrutement de nouveaux membres, l'organisation 
de rencontres diverses entre anciens et jeunes sont acceptées; 
de voorstellen omtrent de recrutering van nieuwe ledne ne het organiseren van 
diverse ontmoetingen tussen jong en oud zijn aanvaard. 

ii. L'idée de parrainage entre anciens et nouveaux démineurs est rejetée, un 
parrainage étant déjà assuré par l'unité. 
De idee van een peterschap tussen oude en nieuwe ontmijeners is verworpen, een 
peterschap wordt al door de eenheid georganiseerd 

iii. Les jeunes ont apprécié les "open-door" à MD et PK. Voir à quelle fréquence l'unité 
peut organiser ces manifestations ? 
De jongeren hebben de ‘open door’ geapprecieerd te MD en PK. Met welke 
frequentie kan de eenheid dit organiseren? 

b. Stavelot : 

i. Les travaux au monument se poursuivent. 
De werken aan het monument blijven verder gaan 

ii. Un grand merci à la commune de Stavelot qui nous a bien aidé. 
Een bedanking voor de gemeente Stavelot voor hun uitzonderlijke hulp. 

c. Sainte Barbe 2018 
Sint Barbara 2018 

i. Symposium à MESEN comme prévu. 
Een symposium te MESEN zoals voorzien 

ii. Semaine du 03 au 07 décembre 2018. Infos dans les prochaines EOD News. 
De week van 3 tot 7 december 2018. Info in de volgende EOD News 

d. Site beEODa 

i. Vous trouverez le nouveau site de l'association sur 
de nieuwe site is terug te vinden op : 

www.beeoda.be  

ii. Les photos placées sur ce site seront exclusivement réservées aux membres de 
l'unité et de la beEODa. 
de fotos zullen enkel toegankelijk zijn voor de leden van de beEODa 

 

 

MEERDAAL, 26 / 04 / 2018 

 

JONIAUX Pierre 
Vice-président 

CALLEBAUT Jacques 
Président 
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KLEINE AANKONDIGINGEN  -  PETITES ANNONCES 

GEBOORTEN  -  NAISSANCES 

Loeka DRUART, dochter van 
Bart (EOD PK) en Vanessa BILLIAU, op 16 Maart 2018 

Alaine CLINCKE, dochter van 
Ben (EOD PK) en Renée DE BROUWER 

 
 

Van harte proficiat ! - Toutes nos félicitations ! 
 

HUWELIJK  -  MARIAGE 

 

Nico PAFRAS en Elly VERBOVEN op 23 maart 2018 

Pierre BOLLENBERG en Nathalie DENYS op 21 februari 2018 
 

Van harte proficiat ! Toutes nos félicitations 

ZIEKTE & HOSPITALISATIE  -  MALADIE & HOSPITALISATION 

Nous pensons spécialement à Pierrot LEROY (SOffr EOD Air e.r.) qui a été hospitalisé à 
BRUXELLES (Bordet) début février 2018. 

We denken ook aan Nele VAN KEER die ziek thuis zit na een ongeval. 

Malheureusement notre membre de l’association Nicolas DUBASIN est aussi tombé malade  

De duikers zijn goed vertegenwoordigd bij de zieken, Harald SWILLEN is ook een tijdje out. 

À tous ceux qui sont confrontés à la maladie ou qui doivent séjourner à l'hôpital, nous leur souhaitons bon 
courage et un prompt rétablissement. 

Aan al degenen die met ziekte worden geconfronteerd, of in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, 
wensen wij veel sterkte en beterschap. 

 

OVERLEDEN  -  DÉCÈS 

 
Denise de BAETS, de mama van Ben Clincke (PK) is op 21 maart 2018 overleden. 
 
Palmer VERFAILLIE, papa van Daan VERFAILLIE (PK) is op 21 maart 2018 overleden. 
 
Hendrik TORREELE, papa van Ronny TOREELE (PK) is op 28 april 2018 overleden. 
 
Alice CRUYT, mama van Johan DESORGHER (PK) is op 29 mei 2018 overleden. 
 
 
 
Betty DUWAERTS, meter van de duiker-ontmijners, is op 17 mei 2018 overleden. 

 
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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 En 2018, l’UNMAS Mali est devenu le premier parteanire du CPADD en nombre de stagiaires et en 

financement. Le CPADD a fait appel à la coopération militaire belge pour participer à l’encadrement 

du stage EOD2 qui s’est déroulé du 19 février au 30 mars 2018. Le CPADD centre de perfectionnement 

aux actions post-conflictuelles de déminage 

et de dépollution a été créé en 2004 d’une 

initiative franco béninoise pour fournir au 

continent une capacité de formation dans le 

domaine du déminage humanitaire (suite à 

la signature des accords d’OTTAWA de 

1998). L’école a développé des formations 

respectant les normes internationales 

édictées par le centre internatioanl de 

déminage humanitaire de Geneve et le 

CPADD propose désormais 16 formations 

différentes dans les domaines suivants :  

Stage EOD2 UNMAS du 19 février au 30 

mars 2018  
- la gestion de stocks de munitions (niveau 1 à 3),  

- la lutte contre la prolifération de l’armement léger petit calibre (niveau 1 et 2)  

- du déminage humanitaire : explosive ordnance disposal « EOD »(niveau 1 à 3, inspecteur contrôle 

qualité, reconnaissance EOD …)  
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Le But du stage « EOD niveau 2 » est de former des cadres aptes à participer aux opérations d’élimination 

des Restes Explosifs de Guerre (REG) au sein d’une unité militaire, d’un centre d’action contre les mines, 

d’une organisation gouvernementale (OG), d’une organisation non gouvernementale (ONG) ou d’une 

structure nationale - internationale - de déminage humanitaire. L'« EOD niveau 2 » est plus 

particulièrement apte à intervenir sur des munitions atmosphériques conventionnelles, susceptibles d’être 

rencontrées dans le cadre des missions de maintien de la paix et au cours d’opérations de déminage 

humanitaire. Il peut tenir le poste de chef d’équipe de déminage systématique. Ils ont été formés en tant que 

responsable de mise en oeuvre d’explosif.  

La durée du stage EOD niveau 2 est de 6 semaines et la formation est sanctionnée par l’obtention d’un 

diplôme aux stagiaires obtenant une moyenne supérieure à 12/20.  

Le contenu du stage EOD niveau 2 est articulé autour des objectifs ci-dessous pour un total de 240 heures:  

Objectif n°0 : environnement du stage (25 heures).  

Objectif n°1 : l’opérateur EOD de niveau 2 connait l’environnement de l’action contre les mines (8 heures).  

Objectif n°2 : l’opérateur EOD de niveau 2 étudie les explosifs et artifices (32 heures).  

Objectif n°3 : l’opérateur EOD de niveau 2 étudie et intervient sur les munitions (68 heures).  

Objectif N°4 : secourisme et communication (24 heures).  

Objectif N°5 : localisation et accès sécurisé (38 heures).  

Objectif n°6 : activités post-tâches (8 heures).  

Objectif n°7 : éducation aux risques des mines (9 heures).  

Objectif n°8 : gestion de la qualité (6 heure).  

Objectif final : exercice de restitution finale (22 heures).  

 

C’est dans ce cadre que ce stage 

EOD2 a été financé par l’UNMAS 

au profit d 16 stagiaires provenant 

des forces armées maliennes. 

L’expertise belge, dans le domaine 

EOD et de la gestion des stocks de 

munitions, est précieuse pour le 

CPADD. La coopération militaire 

de 4 spécialistes détachés pendant 

6 à 8 semaines en 2018, démontre 

si il en était besoin la force et le 

dynamisme de la coopération 

militaire belge en direction du 

Bénin et plus spécialement du 

CPADD.  

 

L’adjudant LIONNET (expert EOD) é de la coopération belge et 

béninoise. Il s’est immédiatement adapté à l’école et à l’équipe pédagogique permanente. Doté d’un 

excellent état d’esprit, il n’a eu de cesse pendant et en dehors des heures de service d’obtenir le meilleur des 

stagiaires qui lui étaient confiés, notamment en améliorant les cours dispensés au CPADD, par une série 

d’exemples concrets, en utilisant toujours à bon escient son expérience, pour captiver son auditoire et 

participer pleinement à la réussite de ce stage.  

 

Treize sur seize stagiaires ont satisfait aux exigences de la 

notation continue et finale et ont pu recevoir leurs diplômes 

lors de la cérémonie de clôture du stage qui s’est déroulée, le 

jeudi 29 mars 2018. Vive la coopération internationale, 

l’UNMAS, le royaume de Belgique et le Bénin . 

 

 

L’ADJ LIONNET remet le diplôme EOD 2 à un stagiaire. 
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EO of the Months 
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U wordt uitgenodigd op de jaarlijkse BBQ van DOVO  
op donderdag 28 Jun 2018 vanaf 11.00 u  
Bar Sint-Barbara te Meerdaal. 
Prijs: 20.00 € per persoon, ter plaatse Cash betalen. 
 
Inschrijven voor 22 Jun 2018 
Vanaf uw inschrijving worden de kosten aangerekend! 
 

 

 
 

Vous-êtes invités au BBQ annuel du SEDEE  
le jeudi 28 Jun 2018 à partir de 11.00 h  
Bar Sainte-Barbe à Meerdaal. 
Prix: 20.00 € par personne, à payer cash sur place.
 
Inscription avant le 22 Jun 2018 
Dès votre inscription, les coûts seront dus! 
 

 
E-mail: dovo-staff-secretariaat@mil.be  
Tf :  02/4434370  
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OVP Irak feb – april 

 

 

 

 

 

 

Een unieke ervaring, heel uitdagend en een zeer professionele werksfeer. Dat zijn de eerste gedachten dat bij 

me opkwamen toen onze RSM me vroeg om eens na te denken over onze opdracht. Het is dus met veel 

plezier dat ik dit verslag neerpen zodat wij onze ervaringen kunnen delen met de collega’s. 

Na een traditionele voorbereiding waren we in december 2017 klaar om aan onze zending te beginnen. Onze 

teamleader, Oli Balaes, begaf zich al een maand eerder in het theater dan de rest van het team. Dit zorgde er 

voor dat de EOD ploeg ter plaatse steeds operationeel bleef gedurende de periodes van overgave/ overname. 

Begin februari stapte Nico Sierens en ikzelf dan ook op het vliegtuig richting Erbil, via Istanbul en Bagdad. 

Eens aangekomen werden we ontvangen door Didier Lepouttre en den Tisch. Zij hadden een prachtig werk 

geleverd om de overname van het materiaal zo vlot mogelijk te laten verlopen want twee dagen later deed ik 

al een tactical ground movement richting Mosul Dam, waar Oli ondertussen al gestationeerd was. 

In Mosul Dam werd het mij pas echt duidelijk hoe zo een SF team georganiseerd was. Ons team bestond uit 

operatoren SF met elk hun specialisatie, force protection op Dingo geleverd door 2Cdo, een CIS specialist, 

een JTAC, een dokter, een tolk en ons EOD team. Zoals je al merkt zaten we daar met een hele bende in dat 

Italiaans infanteristen kamp. Het was dus van vitaal belang dat we netjes mee met de stroom gingen, ook al 

was onze opdracht totaal niet dezelfde als die van de Italianen. Gaandeweg lukte dit beter en beter en hebben 

we er zelf goede vrienden aan 

overgehouden. 

Vanaf dat moment zijn we in een 

stroomversnelling geraakt. De 

opdrachten volgde elkaar tegen een 

hoog tempo op. We kwamen nog 

enkel naar Erbil voor te wisselen 

van voertuigen of om het 

commando te briefen van onze 

vorderingen. We trokken van west 

naar oost door gans het noorden 

van Irak in steun van SFG en voor 

ik het besefte begonnen we al 

geleidelijk te denken aan de 

aankomst van onze opvolgers. 

Ik prijs mezelf gelukkig dat ik in zo 

een omgeving heb mogen werken. 

De multinationale samenwerking 

was top en heb weer eens kunnen 

kennis maken met een ander stuk van de wereld.  

Ik raad elke teammember EOD aan om deel te nemen aan dit soort opdracht.  

1SM Filip DEPIJPERE 
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WERKEN - TRAVAUX STAVELOT  
  

Op 13 September 2018 gaan we naar jaarlijkse 
gewoonte ons monument in Stavelot bezoeken. 

Zoals jullie wel al weten, zijn we de finale fase van 
de hernieuwing  

van het monument ingegaan. 

In 2016 hebben we de naamplaten kunnen 
veranderen.  

Totaal nieuw, maar zeker gesmaakt. 

Voor 2017 hadden we de kans om de muur van ons 
monument te laten zandstralen en de werden de 

voegen opnieuw gevoegd. Ook hier succes….zeker 
dankzij onze pistoolschutters….thanks Danny 

Dit jaar werd de vloer en de toren aangepakt. De 
gemeente heeft daarbij zeker hun kunnen getoond, 
en daarnaast hebben we een steun ook gekregen 
van het Gn Museum (bedankt Col b.d. Mignolet). 

Wat dit geeft……kom eens kijken de 13 September 
2018 zou ik zeggen. 

Hieronder al wat sfeerbeelden tijdens de verbouwing 
en de uitnodiging voor de herdenking. 

Le 13 septembre, 2018, comme à l'accoutumée c’est 
la visite annuelle notre monument à Stavelot. 

Comme vous le savez déjà, nous sommes entrés 
dans la dernière phase du rajeunissement du 

monument 

En 2016, nous avons changé les plaques 
commémoratives.  

Totalement nouvelle, mais très apprécié 

Pour 2017, nous avons eu la chance de faire sabler 
le mur de notre monument et dont les joints ont été 

refaits. Ici un succès ... grâce à nos passionnés 
tireurs... .Merci Danny 

Cette année, c’était le sol et la tour qui ont été 
approchés. La ville a montré ses capacités et nous 

avons également reçu un soutien du Musée du 
Génie (Merci au Col B. d. Mignolet). 

Qu'est-ce que cela a donné ...... venez  le voir le 13 
Septembre 2018 que je dirais. 

Voici quelques photos prises lors de la rénovation et 
l'invitation à la commémoration 
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STAVELOT 2018 
INVITATION 

Le Collège communal de la ville de Stavelot, 

la Royal Belgium Association of Explosive  
Ordnance Disposal Technicians (beEODa), 

le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins 
Explosifs (SEDEE) 

Vous invitent à la manifestation d'Hommage au 
monument national des Démineurs de Belgique 

UITNODIGING 

Le Collège communal de la ville de Stavelot, 

de Royal Belgium Association of Explosive 
Ordnance Disposal Technicians (beEODa), 

de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van 
Ontploffingstuigen (DOVO) 

Nodigen U uit aan de herdenkingsplechtigheid aan 
het nationaal monument der ontmijners 

Jeudi 13 Septembre 2018 Donderdag 13 September 2018 

MANIFESTATION D'HOMMAGE AU MONUMENT 
NATIONAL DES DÉMINEURS 

HERDENKINGSPLECHTIGHEID AAN HET 
NATIONAAL MONUMENT 

 

Départ bus  Vertrek bus 

MD 07.30 MD 
ZB 07.00 ZB 
PK 07.00 PK 

Tout le monde en place au monument 10.30 Iedereen ter plaatse aan het monument 

Mise en place de l’Etendard par le CO 10.45 In plaats stelling van het Vaandel door de CO 

Discours du Bourgmestre, du CO et 
inauguration du monument renouvelé 

10.50 
Speech van de Burgemeester, de CO en 
Inhuldiging van het vernieuwd monument 

Reconnaissance des nouveaux EOD 11.05 Erkenning van de nieuwe EOD leden 

Appel aux Morts (Président & Vice) 11.20 Dodenappél (Voorzitter & Vice) 

Dépôt de fleurs 
Bourgmestre & Président beEODa 

CO & Familles 
‘Aux Champs’ 

11.30 

Bloemneerlegging 
Burgemeester & voorzitter beEODa 
CO & Families 
‘Ten Velde’ 

Départ vers le monument de la ville 11.35 Vertrek naar het monument dan de stad 

Dépôt de fleurs & ‘Aux Champs’ 11.45 Bloemneerlegging & ‘Ten Velde’ 

Réception au Maison Communale 11.50 Receptie op het Stadhuis 

BBQ (‘Blancs Moussis’) 12.45 BBQ (‘Blancs Moussis’) 

Départ des busses 14.30 Vertrek van de bussen 
 

INSCRIPTION 
AVANT le 01 Septembre 2018  

par virement au compte 

INSCHRIJVING 
VOOR 01 September 2018  
door overschrijving op de rekening 

BIC :GEBABEBB 
IBAN : BE50 0012 9608 6718 

Membres beEODa €20 
Non membres beEODa €25 

Pas de remboursement en cas d’empêchement 

Leden beEODa €20 
Niet-leden beEODa €25 
Geen terugbetaling bij afwezigheid 
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MENU 

Viandes – 

Vleesgerechten 

Ø Brochette de volaille – Gevogeltebrochet 

Ø Hamburger – Hamburger 

Ø Spiering de porc – Spieringkotelet 

Salades – 

Saladebuffet 

Ø Choux blanc – Witte kool 

Ø Salade de tomates – Tomatensalade 

Ø Salade de comcombre – Komkommersalade 

Ø Haricots princesse – Fijne boontjes 

Ø Salade mixed – Gemengde sla 

Ø Salade de pâtes – Pastasalade 

Ø Pommes de terre chaudes – Warme kriel-aardappeltjes 

Sauces froide – 

Warme saus 
Provençale 

Assortiment de pain – Assortiment broodjes 

Sauce chaud – 

Koude saus 
Ø Mayonnaise – Mayonaise 

Ø Sauce tartare- Tartare 

Dessert – Nagerecht Ø Eclair et koffie – soes en koffie 

Boissons – dranken 

Ø Eau platte – Thermal water 

Ø Eau pétillante – Bruiswater 

Ø ½ bouteille p.p. de vin blanc/rouge – ½ fles witte/rode wijn 

p.p. 
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REFERENTIEBOEK WO I 
 

Er werd me gevraagd om naar aanleiding van de 15 de 
verjaardag van het referentieboek WO I een bijdrage te schrijven 
over het ontstaan ervan. 
 
Ik heb altijd al graag overzichtjes en 
schemaatjes gemaakt maar vroeger bestonden 
er niet veel middelen en in Poelkapelle waren 
we toen al tevreden met een typmachiene.  
 
Het begon toen er een stencil machine 
arriveerde in Poelkapelle. Met de goeie raad en 
opleiding van Fernand Moerman kon ik nu 
lijstjes, tabellen en zelfs simpele tekeningen 
maken. Die kon ik dan stencilen en verspreiden 
onder de collega’s.  

 
Toen de eerste computer aankwam in poelkapelle ging er een nieuwe wereld open.  
Nu kon ik mooie tekeningen en foto’s toevoegen aan een tekst en dit dan afdrukken. Ik moest toen 

wel de tekeningen eerst inscannen met een zwart/wit handscannertje dat ik in leen had. Af 
en toe kon ik zo een technische fiche maken en als zoekertje uithangen in de kantine.  
 
Als toenmalige (niet officiële) CSM mocht ik de cursussen MS office volgen in Peuti. Daar 

leerde ik werken met het programma MS Dbase III en IV. Dit bracht me op oneindig veel ideeën. Ik 
kon nu een databank aanmaken en in die databank foto’s en figuren toevoegen.  
 
Bij het oprichten van IDG, kreeg ik de vrije hand van mijn bazen om het platform in te richten zoals 
ik het graag had. We hadden vroeger al een paar maal geprobeerd om reële munitie aan de kant 
te houden als referentie munitie. Maar dit werd tot tweemaal toe een halt toegeroepen omdat er 
teveel NEQ aanwezig was op de “triage”. Tijdens een inspectie, en bij een glaasje water in onze 
oude kantine, kwam ik met Johan de Roos van SIPEG overeen en bedachten we een systeem van 
“zandmuren” om te kunnen voldoen aan de NEQ voorschriften. We mochten de toen opgebouwde 
referentie munitie behouden en verder aanvullen. De referentie munitie was, en is, het enige bewijs 
dat dit type munitie daadwerkelijk in België gevonden is, want alles overnemen uit de boeken had 
geen enkele zin, sommige wapens of kalibers hebben nooit het west front (Vlaanderen) gezien. 
 

Van het ene kwam het andere. De referentie munitie 
groeide gestaag en ik vond dat we daar meer mee 
moesten doen. De digitale fotografie deed zijn intrede en 
nu was het heel gemakkelijk om van iedere munitie een 
foto te nemen en er een nummer aan toe te kennen. Ik 
heb toen, met de hulp van gemotiveerde en toffe IDG 
collega’s, van iedere munitie de gegevens opgezocht en 
in een databank gestoken. Ik begon met de gevonden 
tekeningen in te scannen (dit keer met een echte scanner) 
er staan ongeveer een 470-tal tekeningen en een kleine 
200 foto’s in het eerste boek. De tekeningen werden 
allemaal pixel per pixel met MS Paint verbeterd en 
ingekleurd. Er zitten ontelbare uren thuiswerk in waarvoor 

mijn vrouw me zot verklaarde, maar waarvoor ik haar dankbaar ben dat ze me er toen de tijd voor 
gaf. Mijn kinderen waren toen nog klein en hielpen graag mee met inkleuren van de tekeningen. 

 

 

VB - stencil 

 
referentie munitie op IDG 
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Het oude programma “ MS Paint” heeft hier heel goed zijn dienst 
gedaan. Uiteindelijk kwam ik tot een redelijk goed resultaat en kon 
ik stelselmatig de database aanvullen.  
Het was nu mijn droom om daar een boek van te maken voor 
iedere ontmijner. De formulieren aanmaken om al de gegevens 
vanuit de databank overzichtelijk af te drukken was niet echt een 
probleem maar wel een puzzelwerkje aangaande de lay-out. Ik 
eerste idee om een boek te maken dateert begin jaren ‘90 en het 
boek was klaar rond de eeuwwisseling.  
In die tijd was het moeilijk om iets gedrukt te krijgen, want DOVO had maar een beperkt budget. Er 
werd me toen ook gevraagd om het boek te vertalen in het Frans maar omdat ik al de gegevens 
genereerde uit een databank was dit moeilijk. Ik heb het geprobeerd maar ik was daar absoluut 
niet bekwaam voor en vond niet echt iemand die dit wilde doen of die er de tijd voor had.  
Omdat ik zo koppig als een steenezel ben wilde ik niet dat het boek al verspreid zou worden als ik 
niet aan iedere ontmijner een kopie kon geven. Hierdoor gebeurde er verder niets en heeft het 
boek anderhalf jaar op mijn bureel liggen rondslingeren. Ik had zelf, de meer dan 300 A4 bladen, 
thuis op mijn klein printertje geprint en dit exemplaar werd gebruikt op IDG ter controle.   
Na een bezoek in Evere (ik heb geen flauw idee meer voor wat) hadden we uiteraard tijd om een 
‘koffie’ te drinken in een van de toen vele bar’s. Ik geraakte in gesprek met een Cdt (ik ken zijn 
naam niet meer en weet zelf niet meer van welke dienst hij was). De Cdt had een beetje een baal 
dag, zijn pensioen was uitgesteld en het kon hem allemaal niet echt veel meer schelen. Toen hij 
vernam dat we een identificatie boek gemaakt hadden maar dat we het niet gedrukt kregen zei hij 
me : Hoeveel moet ge der hebben? Breng mij diene boel eens en ik ga daar voor zorgen. En 
zo zijn we aan 200 exemplaren (op A5 formaat) van de eerste uitgave geraakt en hebben we aan 
iedere ontmijner een exemplaar kunnen bezorgen.  
Het doet me veel plezier als ik zie dat er nu nog gebruikt wordt gemaakt van het intussen 
meermaals herziene boekje. Maar uiteraard doet het me wel pijn als ik dan op een Facebook 
forum een uittreksel uit het boek tegenkom dat er door een buitenlandse verzamelaar werd 
opgezet. Maar vandaag de dag en in de gedigitaliseerde wereld is het heel gemakkelijk om een 
boek in te scannen en als pdf en te delen. Zolang het niet te koop wordt aangeboden op internet 
zullen we het maar door de vingers zien.  
Er wordt me soms gevraagd waarom staat uw naam daar niet op en waarom heb je dat niet in het 
burger milieu laten drukken en dan verkocht. Wel er hebben teveel collega’s me gesteund en 
geholpen dat de verdienste niet enkel aan mij toekomt. Er werd me toen ook duidelijk gemaakt dat 
er een kwestie was van verantwoordelijkheid. Moesten de gegevens uit het boek misbruikt worden 
en er loopt iets fout dan zou ik als auteur verantwoordelijk kunnen gesteld worden (werd me toen 
gezegd – Bullshit weet ik nu).  
 
Het boek was een begin en we konden enkel roeien met de riemen die we hadden. Moest er toen 
internet bestaan hebben dan had het boek waarschijnlijk uit meerdere delen bestaan. Ik denk dat 
iedere ontmijner zijn eerste jaren beter op pensioen doorbrengt, en zoals ik, internet afschuimt op 
zoek naar informatie want de informatie die men nu allemaal aantreft op internet is ongelooflijk.  
 
De oorspronkelijke database bestaat waarschijnlijk niet meer (ik heb ze achtergelaten op de server 
in Poelkapelle) maar de volledige database werd geconverteerd en geïntegreerd in het huidige 
munitie-beheerprogramma “GAS” en er kunnen gemakkelijk via dit programma nieuwe munities of 
aanpassingen aan toegevoegd worden.  
 
Hierbij nogmaals dank aan alle collega’s die me geholpen hebben met raad en daad. 

 
Wilfried De Ryck 
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MESEN 2018 
 

 

 

 

Invitation 

 

 

 

The 

aftermath 

 
  

 

 

 

The great war . . .  

 Few who fought are left . . . 

  many still deal with it. 

 

The Royal Belgian explosive ordnance disposal association 

in very close cooperation with 

The Belgian Bomb Disposal group presents 
 

1918 – 2018     The Aftermath 
 

  

 

100 years after the great war and still 

the Belgian population, 

the Belgian Bomb Disposal Group 

and some civil contractors still deal with the aftermath of this war 

spread over the whole of the Belgian territory 

We could not let this milestone, 

100 year after the canon’s silenced, 

be forgotten 

Therefor the Royal Belgian 

Explosive Ordnance Disposal association 

would like to invite you to 

the EOD Symposium:  

‘The Aftermath’ 

from December 3rd till December 7th 2018  

 
  



Royal  Belgian  Association  of  Explosive  Ordnance  Disposal  Technicians  (beEODa) 
ZOMER - ETE - 2018 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
72ème Année – 72° Jaar                                           - 20 -                                                            N° 2018 / 02 

 
The symposium will be held in the Peace Village at Mesen. 

www.peacevillage.be 

The symposium will be composed of a mix of academic lectures, a guided battlefield tour, the Last Post Ceremony and the St Barbara 

celebration. 

It gives also a unique opportunity to consolidate the EOD relations we have amongst us, share experiences in an open way and conduct 

networking. Putting a face to a name still opens many doors. 

 

 
  

Program 

For those who need an extra travel day, we’re happy to host you and offer dinner on Sunday evening, December 2nd 2018, but please inform us via the 

submission form. 

Monday morning, December 3rd 2018, is travel time. We’ll be happy to welcome you and deal with administration from 11.00 till 13.00 

In the afternoon, the symposium will be opened by the Pierre-Yves ROSOUX, Commanding Officer of the Belgian EOD Group, 

and Jacques CALLEBAUT, president of the Royal Belgian Explosive Ordnance Disposal Group. 

After the opening, the lectures are focused on the historical part. Speakers to date are Franky BOSTYN (Belgian War Heritage), Ian ALDERMAN 

(photographer ‘Recovering the Past’), Simon VERDEGEM (project Whitesheet 2018),…. 

In the evening, a Meet & Greet will be offered from 19.00 to 20.00 

On Tuesday December 4th 2018, we offer you a guided Battle Field Tour. This tour will bring you to often forgotten and mostly hidden places. But 

our experienced guides will happily reveal their secrets 

  

 
On Wednesday 5th, the lectures continue and are a mixture of history and experience briefings focused on dealing with the WWI heritage..  

Belgian Bomb Disposal personnel, former and actual, will guide you through the history of the unit and how we deal with this heritage to date.  

The historical part will give you a picture of how they can help out with the problem. 

Besides the lectures, December 5th 2018 will also be remembered as EOD day underneath the Menin Gate.  

Tuesday December 6th will be the actual St Barbara celebration. 

It all starts with a ceremony in which we remember all of our fallen comrades, national and international. 

This will be followed by a Holy Mess. 

After the Mess, the Commanding Officer will open the S Barbara celebration. 

Friday will be the summing up and travel day 
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We can offer the symposium for a fixed rate of €380 per person 

This includes: 

Overnights from Monday till Friday with luxury breakfast in multi-person rooms 

Meet & greet on Monday from 19.00 till 20.00 

Lunch on Monday, Wednesday and Thursday  

Guided Battlefield tour with lunch package on Tuesday 

Dinner on Monday, Tuesday and Thursday 

the St Barbara celebration 

inside EOD information just for you, and 

eternal friendship 
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