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Op 24 Juni 2021 nam DOVO en de beEODa afscheid van Adjudant-majoor Jacques 

CALLEBAUT als RSM van DOVO en werd Adjudant-majoor Yves DUPONT de 9de RSM bij 

DOVO.  

Le 24 juin 2021 le SEDEE et la beEODa ont fait leurs adieux à l’Adjudant-Major Jacques 

CALLEBAUT comme RSM du SEDEE et accueilli l’Adjudant-Major Yves DUPONT comme  

9ème RSM du SEDEE. 

 

De datum stond al een tijdje vast, 

alleen was het nog wat bang 

afwachten of CoViD19 al dan niet roet 

in het eten zou gooien. Gelukkig kon 

deze ceremonie toch doorgaan op 

een iets of wat DOVO manier. Een 

ander geluk was dat Jacques toch 

nog altijd kon rekenen op zijn 

Luchtmacht vrienden en de 

MeteoWIng had ons voorzien van een 

prachtig dag tussen de regendagen 

door. 

La date était connue depuis un certain temps, mais il a fallu attendre avec impatience le 

dénouement dans les mesures COVID 19. Heureusement, la cérémonie a pu avoir lieu de 

manière un peu plus « SEDEE-enne ». 

Heureusement également que Jacques a pu 

compter sur ses amis de la Composante Air, 

avec une belle journée prévue par le Meteo Wing 

au milieu de nombreux jours de pluie. 

 

 

Ook de gevechtslogistiek van Yves kwam van 

pas, want met de outsourcing is het toch nog 

altijd wat zoeken. 

La logistique de combat de Yves a également 

servi, puisqu’il faut toujours encore un peu chercher avec l’outsourcing. 

  

RSM 



 

Door de CoViD19 maatregelen was DOVO verplicht om 

alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dus een risico-

analyse, heen en weer getelefoneer met de preventie-

adviseur, en bang afwachten dat er toch geen 

verslechtering zou zijn. Daarna de uitnodigingen uitsturen 

naar DOVO en de leden van onze verbroedering. Om de 

een of andere reden is het mailsysteem niet feilloos en zijn 

er mensen die de uitnodiging niet ontvangen hebben. Er zal 

uitgezocht worden om dit in de toekomst te vermijden. Een 

excuus is dat alles snel moest gebeuren, maar het mag niet 

meer voorvallen. Ook moet er duidelijk gesteld worden dat 

dit NIET de jaarlijkse BBQ van DOVO was, maar de 

Stickovergave. 

Avec les mesures COVID 19, le SEDEE était évidemment 

obligé de s’assurer d’un déroulement le plus sûr possible. 

Analyse de risques, coups de fil à gauche à droite avec le 

conseiller en prévention et espérer que la bonne évolution 

de la situation perdure, avant de pouvoir envoyer les 

invitations au SEDEE et membres de notre fraternité. Le 

système d’email a toutefois failli et certaines personnes 

n’ont pas reçu     leur invitation. Cela sera tiré au clair pour éviter que cela ne se reproduise à 

l’avenir, même si les choses ont du se faire très vite. Ceci est aussi l’occasion de rappeler qu’il 

ne s’agissait pas du BBQ annuel du SEDEE mais de la remise de stick. 

 

Om 9 uur die ochtend was er nog de algemene repetitie en de CO, de KK en natuurlijk beide RSMs 

zagen dat het goed zou zijn. En dat was het ook. Om stipt 11 uur (dat heb je met een vrouw als 

lezeres) starte de ceremonie en nam na de Vlaggengroet de CO het woord. 

À 0900 ce matin-là a eu lieu la répétition générale, et le CO, Cpl de Corps et naturellement les 

deux RSM ont pu voir que les choses allaient bien se dérouler. Ce qui s’est confirmé, à partir de 

1100 pile (c’est ça d’avoir une femme comme speaker) la cérémonie a débuté et le CO a pris la 

parole après le salut au drapeau. 



 

 

Speech CO 

Chers invités en vos grades et qualités respectifs, 

Cher personnel du SEDEE, 

Beste genodigden in jullie respectievelijke titels en hoedanigheden, 

beste personeel van DOVO, 

C'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour ce salut au drapeau particulier. 

Pas seulement spécial parce qu'il s'agit de prendre congé de notre RSM actuel et d’assister à la 

mise en fonction de son remplaçant, mais également parce qu'aujourd'hui, pour la première fois 

depuis bien longtemps, nous sommes autorisés à organiser quelque chose. 

Het is met een groot genoegen dat ik jullie hier vandaag mag toespreken op deze speciale 

vlaggengroet. Speciaal niet alleen omdat ze in het teken staat van het afscheid van onze huidige 

RSM en de in plaats stelling van de nieuwe RSM, maar ook omdat we vandaag sinds lang terug 

iets meer mogen. 

Depuis mars 2020, nous sommes tous fermement sous l’emprise d’un petit virus qui nous dicte sa 

loi. Cela a évidemment un impact sur notre mode de vie et sur notre travail. La charge de travail 

de l'unité n'a certainement pas diminué. Au contraire, le nombre de demandes d'interventions a, 

notamment, augmenté de 300. Ce qui est logique d'une certaine manière vu que, durant le 

lockdown, les gens ont commencé à se promener plus souvent et certains ont adopté de nouveaux 

passe-temps, comme la pêche à l'aimant. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds maart 2020 zijn we allemaal in de ban voor een klein virusje die ons toch stevig in de greep 

heeft gehouden. Dit heeft uiteraard een impact op onze manier van leven en op onze 

werkzaamheden. De werklast van de eenheid is er zeker niet door verminderd. Zo zijn het aantal 

aanvragen voor interventies met 300 aanvragen gestegen. Ergens logisch als je bedenkt dat 

tijdens de lock-down de mensen heel actief begonnen te wandelen en er sommigen nieuwe 

hobby’s op nahielden, zoals bijvoorbeeld magneetvissen. 

 

La période COVID-19 a également exigé beaucoup de flexibilité de la part de l'organisation et de 

son personnel. Travailler dans des conditions COVID, notamment là où les mesures COVID ne 

peuvent pas toujours être respectées, demande inventivité et vigilance, à la fois dans l’exécution 

des missions CMD et IEDD, mais également dans la gestion en général. Masque buccal, règles 

de distanciation, télétravail sont des concepts auxquels nous sommes désormais habitués. Je tiens 

à remercier tout le monde pour leurs efforts accomplis. 

De periode COVID-19 heeft ook veel 

flexibiliteit aan de organisatie en zijn 

personeel gevraagd. Werken in COVID-

omstandigheden, zeker daar waar de 

COVID-maatregelen niet steeds kunnen 

gerespecteerd worden vragen 

inventiviteit en oplettendheid, dit zowel bij 

het uitvoeren van de CMD en IEDD-

taken, maar ook voor het algemeen 

beheer. Mondmasker, afstandsregels, 

telewerken zijn begrippen die we nu wel 

gewoon zijn. Ik bedank iedereen dan ook 

voor de geleverde inspanningen. 

Bien que nous retrouvons quelques 

libertés aujourd'hui, nous devons tout de même rester vigilants. C'est pourquoi nous avons choisi 

de faire « un peu plus » aujourd'hui mais malheureusement « un peu moins » comparé à ce que 

nous étions habitués dans le passé. Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, nous avons tout 

mis en œuvre pour que cette journée spéciale soit possible. Je demande à chacun de vous de 

respecter scrupuleusement les règles de distanciation et le port du masque buccal. Pour vous y 

aider, nous avons désigné des stewards COVID, reconnaissables à leur gilet fluo. Ils ont pour 

mandat le suivi et le respect des mesures en vigueur. Alors faisons de notre mieux pour que cette 

journée soit une réussite. 

 

 

 



 

Hoewel we vandaag iets meer kunnen, dienen we toch waakzaam te blijven. Daarom hebben we 

er vandaag voor gekozen om het ‘iets meer’ te doen met toch ‘iets minder’ dan wat we vroeger 

gewoon waren. Zoals u wellicht reeds opgemerkt heeft hebben we alles in het werk gesteld om 

deze bijzonder dag mogelijk te maken. Ik vraag aan eenieder van jullie om de afstandsregels en 

de mondmaskerplicht strikt te volgen. Om u hierbij te helpen hebben we COVID-stewards 

aangeduid, die herkenbaar zijn door hun fluohesje. Zij hebben het mandaat om de maatregelen te 

controleren en te doen respecteren. Laat ons dus allen ons best doen om van deze dag een 

succesvolle dag te maken. 

Aujourd'hui nous disons au revoir à notre RSM, l’Adjudant Major Jacques CALLEBAUT, et nous 

assisterons à la mise en fonction du nouveau RSM, l’Adjudant Major Yves Dupont. 

Vandaag nemen we afscheid van onze RSM Adjudant-majoor Jacques CALLEBAUT en zullen we 

een nieuwe RSM, de Adjudnat-majoor Yves DUPONT in plaats stellen. 

Le RSM dans une unité a des 

compétences très spécifiques. Celles-ci 

relèvent principalement du domaine du 

service interne, du service de la 

garnison, de la discipline et du bien-être 

du cadre inférieur au grade d'officier. Il 

établit le lien avec le Chef de Corps pour 

proposer certaines mesures qu'il juge 

utiles pour améliorer le moral et la 

discipline des troupes ou pour 

promouvoir l'esprit de corps. 

De RSM in een eenheid heeft een aantal 

zeer specifieke bevoegdheden. Deze bevinden zich hoofdzakelijk in het domein van inwendige 

dienst, de garnizoensdienst, de tucht en het welzijn van het kader beneden de rang van officier. 

Hij is de link met de KorpsComd om bepaalde maatregelen voor te stellen die hij nuttig acht om 

het moreel en de tucht van de troepen te verbeteren of om de korpsgeest te bevorderen. 

Il doit jouir de la pleine confiance de ses collaborateurs et ne doit jamais perdre de vue qu'il 

obtiendra d'eux les meilleurs résultats, principalement en les conseillant, en les encourageant et 

en les soutenant. 

Il veille au respect des traditions au sein du bataillon. Il remplit une tâche importante dans 

l'organisation et l'exécution des cérémonies et des visites au sein de l'unité. 

Vous comprenez que cette fonction ne peut être confiée à n’importe qui. 

Hij moet het volle vertrouwen van zijn medewerkers genieten en mag nooit uit het oog verliezen 

dat hij van hen de beste resultaten zal bekomen door vooral hen raad te geven, hen aan te 

moedigen en hen te steunen. 

Hij waakt over het respecteren van de tradities van zijn organisme. Hij vervult een belangrijke taak 

in de organisatie en de uitvoering van plechtigheden en bezoeken binnen de eenheid. 

U begrijpt dat deze functie niet aan gelijk wie in de eenheid kan toevertrouwd worden. 

  



 

Jacques, tu as accompli avec brio les 

tâches qui t’ont été confiées en tant que 

RSM ! Mes félicitations pour cela  

Permets-moi de passer brièvement en 

revue ta longue et fructueuse carrière : 

Jacques, de taken die jou werden 

toevertrouwd als RSM heb jij voortreffelijk 

uitgevoerd! Proficiat hiervoor! 

Sta mij toe om toch even jouw lange en 

succesvolle carrière even te overlopen: 

 

 Le 1er septembre 1981, Jacques a commencé sa carrière en tant que candidat sous-officier 

de carrière au centre de recrutement de la Force aérienne. 

Op 1 Sep 1981 heb je je carrière aangevat als Kandidaat BeroepsOnderofficier in het 

vervolmakingscentrum van de luchtmacht. 

 Tu espérais probablement être affecté à Molsbroek*, mais à la fin de 1982, tu t’es retrouvé à 

la 15ème Wing de transport et de Communication à Melsbroek. 

Je had wellicht gehoopt tewerkgesteld te worden in Molsbroek*, maar je bent terechtgekomen 

eind 1982 in de 15de vervoers-en verbindingsWing te Melsbroek. 

 En septembre 83, commençait ton 

cours Renov Mun, suivi de ta 

formation EOD en janvier 1984. Ce 

qui fait une carrière de 37 ans en 

tant qu'EOD ! 

In Sep 83 startte je de cursus 

Renov Mun om aansluitend in Jan 

1984 te starten aan jouw opleiding 

voor EOD. Hiermee ben heb je 

reeds een carrière van 37 jaar als 

EOD ! 

 

 Depuis ton unité, tu as soutenu le 

SEDEE sur base volontaire aussi bien à Meerdaal qu'à Poelkapelle à raison de 3 mois par 

an. 

Vanuit je eenheid steunde je DOVO op vrijwillige basis zowel in Meerdaal als in Poelkapelle 

à ratio van 3 maanden per jaar. 

 à ce moment-là, les unités volantes de la force aérienne disposaient de leurs propres EOD’s, 

dont 01 effectif, complété par du personnel EOD en cumul. Tu étais le Pers. effectif pour 

Melsbroek. 

In die periode hadden de vliegende luchtmacht eenheden hun eigen EOD waarvan 01 

effectief aangevuld met cumulpersoneel voor EOD. Jij was effectief voor Melsbroek. 

 En 1985, tu es devenu chef d'équipe EOD. La partie IEDD fut achevée en 1987. 

In 1985 werd je EOD Team Leader. Jouw IEDD gedeelte vervolledigde je in 1987. 

 En 1997, lors de la création de l'ITC, tu as rejoint le Comdo TAF et tu es devenu le 

responsable EOD de la Force Aérienne. 

In 1997 bij het oprichten van het ITC ging je naar Comdo TAF en werd jij de verantwoordelijke 

EOD voor de LuM. 

 En 2003 tu rejoins ACOS Ops&Trg comme adjoint du SME EOD et en cumul au Srt O&T Div 

Plans 

In 2003 ging je naar ACOS Ops&Trg als adjunct van SME EOD en in cumul Srt Div Plans 

  



 

 

 En 2005, tu as été promu ADC et en 2013, AJM. 

In 2005 werd je ADC en in 2013 werd je AJM. 

 2014 : RSM O&T du General COMPERNOL et de l’ADM HOFMAN, les futurs CHODs 

In 2014 werd je RSM van O&T van Gen COMPERNOL en ADM HOFMAN, de toekomstige 

CHOD’s 

 Durant ta fonction à l’Etat- Major d’Evere, tu as pleinement pu soutenir le SEDEE et la 

capacité EOD. 

In jouw periode op de staf in Evere heb je DOVO en de EOD capaciteit volop kunnen steunen 

 En 2016 tu deviens finalement RSM du SEDEE sous le commandement de 3 Chef de Corps 

In 2016 werd je uiteindelijk RSM van DOVO tijdens het commando van 3 KorpsComd 

 Ton départ à la retraite était, en principe, prévu le 1er juillet 21 mais tu as choisi de faire une 

PVE jusqu'à la fin de l'année. Ce qui te permettra d’achever encore quelques projets au sein 

de l'EODSC. 

Op 01 Jul 21 ben je in principe op pensioen, maar je hebt ervoor gekozen om nog tot op het 

einde van het jaar te blijven in VEP. Je zal binnen de EODSC nog enkele projecten afwerken. 

 En janvier 2022, ce sera définitif, tu prendras tes nouvelles fonctions de jeune retraité. 

In januari 2022 zal je definitief de stap nemen naar een nieuwe functie als jong 

gepensioneerde. 

On peut dire que tu as eu une carrière bien remplie. 

Jouw carrière is dus rijkelijk vervult. 

Merci pour ce que tu as représenté pour la Défense et surtout pour cette unité.  

Bedankt voor wat je betekend hebt voor Defensie en vooral voor deze eenheid. 

Je tiens à te remercier personnellement pour l'excellente coopération que nous avons eue 

ensemble. Tu as été pour moi un soutien et un appui. Il m’est impossible de calculer le nombre 

d'heures où nous avons échangé des idées, à la fois physiquement, par e-mail et même via 

WhatsApp. Je n'aurais pas pu imaginer meilleur RSM ! 

Ik bedank je persoonlijk voor de uitstekende samenwerking die we gehad hebben. Je was voor mij 

een steun en toeverlaat. Ik durf niet te becijferen hoeveel uren we van gedachten uitgewisseld 

hebben, zowel fysisch, via mail en zelfs via WhatsApp. Ik had me geen betere RSM kunnen 

toewensen! 

Yves, 

Tu vas prendre les fonctions d’Adjudant de Corps dans quelques instants. La barre est placée 

assez haut par ton prédécesseur et beaucoup de travail et de responsabilités t’attendent, mais je 

suis tout à fait confiant que tu pourras relever le défi. Je te souhaite déjà beaucoup de succès!!! 

Je zal binnen enkele ogenblikken in plaats gesteld worden als Korspadjudant. Je hebt grote 

schoenen die je moeten vullen en er wacht jou veel verantwoordelijkheden, maar ik heb er alle 

vertrouwen in dat je dit tot een goed einde zal brengen. Ik wens je alleszins heel veel succes !!! 

Nous allons maintenant continuer la partie officielle et procéder à la cérémonie de départ de 

Jacques en tant que RSM et à la mise en place d'Yves en tant que nouveau RSM. 

We zullen nu het officieel gedeelte verderzetten en overgaan tot het officieel afscheid van Jacques 

als RSM en de inplaatsstelling van Yves als nieuwe RSM. 

 

Merci de votre attention ! Bedankt voor uw aandacht ! 

  



 

Dita MARES, dochtertje van Thmas MARES (PK) op 2 mei 2021 

 

 

Een bevalling 

de enige blind date waarvan je zeker weet 

dat je de liefde van je leven hebt ontmoet 

 

 

Korporaal Chef Georges Verplancke,  

Geboren te Brugge op 2 Juli 1932,  

gebrveteerd ontmijner te Duisburg op 10 Maart 1955 

en overleden op 15 Maart 2021 

 

 

Afscheid nemen is niet loslaten,  

het is een andere manier van vasthouden 

Le soleil s’est couché sur une vie bien remplie,  

mais il continue de briller dans le jardin des souvernirs 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROMOTIONS – BEVORDERINGEN 
 

26 Jun 2021  

 

 

PENSIOEN - PENSION 
 

1 Apr 2021 

AdjtMaj Filip Rogge (PK) en 1 CC Alain LEUPE (PK), Adjt Paul LEGRAND, 1CC Yvan DAVID & 1CC 

SILKENS (Allen MD Tous) 

  



 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor dit galaconcert ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan  

van de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen 

op 8 september 2021 in de sporthal van Stavelot (Quai des Vieux Moulins 4, 4970 Stavelot) 

Kledij: Stadskledij 

Parking: volg de bewegwijzering ‘Concert ’ 

Aanvangsuur: het concert start om 20u 

Graag antwoord, niet later dan 10 augustus 2021, via bijgevoegd antwoordformulier 

Hou er AUB rekening mee dat de plaatsen beperkt zijn. 

 

Galaconcert 100 jaar DOVO 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

neemt graag deel / kan niet deelnemen aan het galaconcert met _ _ _ _  persoon /personen (mezelf 

inbegrepen). 

 

Graag terugsturen naar : DOVO Srt, Naamsesteenweg 100, 3053 Oud-Heverlee 

of 

mail naar Galaconcert@beeoda.be 

  



 

Vous êtes cordialement invité au concert de gala donné à l'occasion du centenaire 

du Service d’Enlèvement et de Destruction des Engins Explosifs 

le 08 septembre 2021 au Hall des sports de Stavelot (Quai des Vieux Moulins 4, 4970 Stavelot) 

Tenue: Tenue de ville 

Parking: Suivre la signalisation ‘concert’ 

Début: le concert commence à 20h. 

Veuillez répondre au plus tard pour le 10 août 2021 via le formulaire de réponse ci-joint. 

 

 

Concert de Gala 100 ans du SEDEE 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

participe / ne participe pas au concert de gala avec _ _ _ _  personne(s) (moi y compris). 

 

Veuillez retourner à : SEDEE Srt, Chaussée de Namur 100, 3053 Oud-Heverlee 

ou 

mail à: Galaconcert@beeoda.be  

 

  

mailto:Galaconcert@beeoda.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor de jaarlijkse herdenking van onze gevallen collega’s. 

Dit gaat door op 9 september 2021 aan het Nationaal Monument ter Ere van de Ontmijners 

(Avenue des Démineurs, 4970 Stavelot). 

De ceremonie start om 10 uur stipt. 

Na de ceremonie wordt een receptie aangeboden door de Verbroedering en DOVO in de zaal  

Les Blancs Mousis. 

Na de receptie kan men genieten van een maaltijd (€20) en kan er gezellig nagepraat worden. 

BBQ met 4 stukken vlees, groenten, warme en koude sausen, water en wijn (1/2 fles wijn),  

en nagerecht met koffie 

Er is vervoer voorzien vanuit Meerdaal (vertrek 8u stipt),  

Poelkapelle (vertrek 5u30 stipt) of Zeebrugge ( 6u stipt). 

 

Jaarlijkse herdenking    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (naam)   

- neemt deel / kan niet deelnemen aan de jaarlijkse herdenking met _ _ persoon/personen (mezelf 

inclusief) 

- neemt deel / kan niet deelnemen aan de maaltijd met _ _ persoon/personen (mezelf inclusief)  

Ik voorzie zelf transport / ik zou graag meereizen van Meerdaal / Poelkapelle / Zeebrugge 

Ik stort het verschuldigde bedrag op rekening van beEODa: BE50 0012 9608 6718  

met vermelding : naam – deelname Stavelot 

Graag terugsturen naar : Srt beEODa Poperingse Steenweg 601, 8908 Vlamertinge 

of mail naar: commemoration@beeoda.be 

en dit voor 20 augustus 2021. 

  

mailto:commemoration@beeoda.be


 

Vous êtes conviés à la commémoration annuelle de nos collègues tombés. 

Ceci aura lieu le 9 septembre 2021 au Monument National en l'honneur des démineurs  

(Avenue des Démineurs, 4970 Stavelot). 

La cérémonie débutera à 10h précises. 

. Après la cérémonie, une réception est offerte par la fraternelle et le SEDEE dans la salle  

Les Blancs Moussis. 

BBQ avec 4 pieces de viande, légumes, sauses chaudes et froides, de l’eau et du vin (1/2 bouteille), dessert 

et café. 

Après la réception, un dîner d'anniversaire aura lieu (€20) dans la joie et la bonne humeur ! 

Le transport sera assuré depuis Meerdaal (départ à 8h précises),  

Poelkapelle (départ 5h30 précises) ou Zeebrugge (6h précises). 

 

Commémoration annuelle               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(nom) 

- participe / ne participe pas à la commémoration annuelle avec _ _ _ _ personne (s)  (moi y 

compris). 

- participe / ne participe pas au repas avec _ _ _ _ personne (s)  (moi y compris). 

J'assure moi-même le transport / je désire voyager depuis Meerdaal / Poelkapelle / Zeebrugge 

Je verse le montant dû sur le compte de la beEODa: BE50 0012 9608 6718 

Avec mention : nom - Stavelot participation 

Veuillez retourner ceci : Srt beEODa Poperingse Steenweg 601, 8908 Vlamertinge 

ou par mail à: commemoration@beeoda.be  

et ce avant le 20 août 2021 

mailto:commemoration@beeoda.be


 

Tijdens de laatste meet van de RvB hebben we besproken hoe we de bezoeken aan de 

monumenten gaan organiseren in de toekomst.  

Er zijn een aantal zaken waar we rekening moeten mee houden en die nefast zijn voor de 

organisatie van de bezoeken. Er is, bijvoorbeeld, een toch niet te onderschatten spreiding van 

de monumenten. Daarom deze planning: 

Lors de la dernière réunion du CA, nous avons discuté de la manière dont nous organiserons 

les visites des monument à l’avenir. Il y a un certain nobre de choses dont nous devons tenir 

compte qui nuisent à l’organisation des visites. Il y a, par exemple, la répartition géographique 

des monument qu’il ne faut pas sous-estimer.    

2021 : Parfondruy, Elsenborn & Lierneux 

2022 :  Blankenberge, De Panne & Poelkapelle 

2023 : Grupont, Moinet & Sibret 

2024 : Kalmthout & Genk 

Tijdens ceremonies in Meerdaal 

Pendant des céremonies à Meerdaal 

 

 

 

 

  



 

 

Bestuursvergadering BeEODa van 27-05-2021 

VZW nr: 413.326.304 

naam aan ver afw naam aan ver afw 

Jacqies Callebaut X   Festraets Roger  X  

Pierre Joniaux X   Claeys Steve  X  

Erwin Vanhumbeeck X   Marc Devroedt X   

Danneel Tom X   Dupont Yves X   

Van Hees Sanne X   Uitgenodigden 

Van Royen Sophie  X  Haustrate Gunther X   

Guy Van Lancker  X  Stijn Demoor  X  

Marc Dehennin X   D'haene Olivier  X  

Dubasin Nicolas  X  Tasiaux Bernard  X  

 

 

1. Verslag vorige vergadering:  

nihil 

2. Kasverslag: 

Er zijn geen financiële zorgen.  
Il n’y a pas de soucis financiers. 

3. RSM: 

24 juni wordt de stick doorgegeven aan Yves Dupont. Verdere info volgt. 
Le 24 juin, le stick sera passé à Yves Dupont. Informations suivront 

4. 8 sep 2021:  

De muziekkapel van de LuM zal een gala concert verzorgen in Stavelot, dit voor het 100 jarig 
bestaan van DOVO. 
La chapelle de la FAé offrira un concert de gala à Stavelot, ceci pour les 100 ans du SEDEE. 

5. 9 sep 2021: 

De jaarlijkse herdenking aan het nationale monument te Stavelot ism DOVO zal op 9 Sep 2021 
doorgaan. Een middagmaal wordt georganiseerd door beEODa ism een plaatselijke traiteur. Info 
later. 
La commemoration annuelle au Monument National à Stavelot se déroulera le 9 Sep 2021 en 
collaboration avec le SEDEE. Un déjeuner est organisé par le beEODa en collaboration avec un 
traiteur local. Infos plus tard. 

6. 14 okt 2021: 

Een bevelsoverdracht biedt zich aan bij DOVO. Deze zal plaatsvinden in Stavelot. Verdere details 
worden verspreid zodra deze er zijn. 
La remise de commandement du SEDEE se présente. Celui-ci se déroulera à Stavelot. De plus 
amples détails seront diffusés dès qu’ils seront disponibles. 

7. 18 okt 2021: 

We worden verwacht in Brussel voor het aankleden (met een beetje vertraging) van Manneke Pis 
als EOD’er. Zoals bovenliggende punten, info zodra deze voorhanden is. 
Nous sommes attendus à Bruxelles pour l’habillage (un peu en retard) du Manneke Pis en tant que 
EOD. Comme les points ci dessus, info suplementaire dès que disponible. 

  



 

8. Dec 2021: 

St Barbara zal dit jaar georganiseerd worden door beEODa aangezien de blokken in 
Meerdaal niet meer beschikbaar zullen zijn, en de nieuwe horeca blok nog niet klaar zal zijn. 
St Barbe sera organiée cette année par beEODa car les blocs à Meerdaal ne seront plus 
disponibles et le nouveau bloc horeac ne sera pas encore prêt. 

9. 21 jul 2021: 

DOVO komt vooraan in de kolonne en zal in de kijker gezet worden met 100 jaar bestaan. 
Le SEDEE sera en tête de collonne et sera mis à l’honneur avec 100 ans d’existance. 

10.  AV: 

De Algemene Vergadering wordt ingeplant op 28 okt 2021. Uitnodigingen zullen verspreid 
worden. 
L’Assemblé Générale sera organisé le 28 Oct 2021. Les invitations seront diffusés si vite 
que possible. 

11.  Monumenten: 

De lijst met de jaarlijkse bloemneerleggingen aan onze monumenten is door de huidige 
omstandigheden volledig ontregeld. Jacques maakt een nieuwe lijst op en bepaalt een 
rondgang op jaarlijkse basis. 
La liste des dépôts de fleurs annuels à nos monuments a été complètemenet bouleversée 
par les circonstances actuelles. Jacques dress une nouvelle liste et détermine les 
tournées sur base annuelle 

 

Sec/pen 

M. DEVROEDT 

Voorzitter 

J. CALLEBAUT 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

FINALEMENT EINDELIJK 

Le lundi 18 octobre 2021, le Manneken-Pis 
revêtira un nouveau costume. Un joli 
ensemble de déminage, la tenue IED 

Op maandag 18 oktober 2021 zal Manneke 
Pis aangekleed worden als volwaardige 
ontmijner in een mooi IED pakje.  

Le beEODa cherche à savoir combien de 
personnes pourront participer à la réception 
après l’habillage. De plus le SEDEE et le 
nouveau chef de Corps seront présents à ce 
moment-là pour donner ainsi le retentissement 
et la splendeur nécessaire à cet événement. 
 

De beEODa is nog aan het kijken hoeveel 
mensen er zullen uitgenodigd worden op de 
receptie na het aankleden. Daarnaast zal 
door DOVO en de nieuwe 
Korpscommandant op dat moment de 
nodige luister geven aan dit evenment. 

 

 

 

……………. 

  



  

We gaan proberen om het leven in de 
eenheid wat meer in het EOD News te 
brengen. Vandaar dat we iedere EOD News 
een nieuw lid van DOVO aan het woord laten 
met een ervaring.  
 

On va essayer de donner un peu plus de vie 
à l'unité dans l'EOD News. C'est pourquoi 
nous laissons un nouveau membre DOVO 
avec une expérience parler pour chaque EOD 
News 

We gaan ze het in hun eigen moedertaal 
laten vertellen, zonder censuur. 

On va les laisser le raconter dans leur langue 
maternelle, sans censure 

  
 

Permanentie van 30 april ‘21 – 07 mei ‘21 
Ploeg: 
Andries Philippe 
Claes Nick 
Verstraeten Lotte 
 

Donderdag 06 Mei ‘21 

 

In de voormiddag werden we opgeroepen voor een granaat in Amel. Hier ging het over een MK 
2 granaat.  

Dit was een serieus tripje, Amel ligt niet echt in de buurt. 

We komen terug in de kazerne. En we gingen allemaal terug naar onze dienst, met het gedacht 
te werken tot 1600u en naar huis te vertrekken.  

Bijna klaar om naar huis te vertrekken en om 1550u werden we opgeroepen, met als 
boodschap: “Op een werf in Hasselt, vermoedelijk gaat het over een vliegtuigbom.”  

Heel de week waren we al aan het vertellen in de camionet: “laten we hopen dat we een 
vliegtuigbom hebben, het is Philippe zijn laatste week permanentie voor hij op pensioen gaat en 
dat zou een heel mooie afsluiter zijn en het zou Nick en mijn eerste vliegtuigbom zijn. Stel u 
voor, dat zou mooi zijn!”  

We zijn klaar om te vertrekken en terwijl we luidop aan het nadenken zijn:  

“Zou het kunnen zijn dat het een echte vliegtuigbom is? Het kan natuurlijk ook een gasfles zijn. 
Maar omdat het in Hasselt is, is de kans wel groter dat het er toch eentje zou kunnen zijn.”  

We vertrekken met alle toeters en bellen, sirene op, zwaailampen aan.  

Eventjes ter zijde, mijne eerste week dat ik zelf prioritair rijd. En we zijn onderweg naar een 
vliegtuigbom. Ik was dus super enthousiast! 

Op dit uur dat we vertrokken was het uiteraard spitsuur, op de E314 was er file van Wilsele tot 
Rotselaar en het verkeer zorgde er toch voor dat we vlotjes door konden. 

We kwamen steeds dichter bij Hasselt. Wat het ook spannend maakte, we zijn er bijna en ik zit 
dan ook nog eens in de regio waarvan ik afkomstig ben. Wat het ook plezanter maakte als 
chauffeur, ik kende mijne weg, dat maakt het makkelijker om prioritair te rijden. 

  



 

The Big Moment, we komen toe! 

Politie staat er, alles is goed georganiseerd, al een gedeelte is 
afgesloten. 

Zelfs zo goed dat de pers geen kans had om ter plaatse te komen. 
Mijn eerste gedacht was YES! Vind er helemaal niets aan als er 
camera’s op je gericht staan.  

Politie vertelt ons waar we moeten zijn, parkeren het voertuig en we 
gaan ter plaatse kijken. De spanning is dus te snijden.Wat we 
zagen was precies de neus van een vliegtuigbom. 
Een 500Lbs vermoeden wij.  

In mijn achterhoofd: “Mijn EERSTE vliegtuigbom, nu al!  

Zit nog maar in mijn stage”. 

Philippe communiceerde met de politie, vroeg voor steun van de brandweer en ambulance, 
evacuatie, bijkomende gevaren, …  

Wat ons al direct opviel was dat er vlak naast ons de E313 lag. 

Een hele uitdaging om dit af te zetten.  

Voila, de bal was aan het rollen, politie deed zijn werk en wij konden er ook aan beginnen. 

Philippe bleef ter plaatse bij de bom, Nick en ik wisselde mekaar af zodat er telkens één 
iemand SBU was. En zodat we ook beide konden werken (het is onze eerste vliegtuigbom, 

tuurlijk willen we er alle twee bij zijn. 😊 We hebben liggen graven en zweten. Hoe dieper dat 

we aan het graven waren hoe groter en groter de bom werd. Ons eerste gedacht kon niet juist 
zijn. De bom is veel groter dan een 500Lbs. 

 

We hadden al gezien dat de neus zichtbaar was en dat er een neusstop op zat. Het belangrijkste 
voor ons was dus, welke staartontsteker is het?! 

We hebben hem zo goed als bijna vrij gemaakt, ophangogen waren vrij en we konden beginnen met 
meten. De bom stond nog steeds rechtop, de bodem was nog niet zichtbaar.  

  



 

Terwijl waren we aan het opzoeken wat het zou kunnen zijn en Philippe had ondertussen al 
steun gevraagd van stad Hasselt voor een kraan met operator. 

We wisten wat het was.  

Een Britse MC 1000Lbs, net iets groter dan dat we eerst verwacht hadden.  

Maar de staartontsteker hadden we nog geen zicht op. Er waren volgens het boekje een paar 
mogelijkheden. 

De kraanoperator kwam toe, uiteraard was hij enorm onder de indruk. Hij werd opgebeld en ze 
vertelde hem, je moet een bom gaan opgraven. In eerste instantie dacht hij dat het een grap 
was, hij geloofde het niet.  

De kraanoperator werd gebrieft wat er moest gebeuren en heel voorzichtig hebben we de bom 
op zijn zij kunnen leggen. De bodem was nu zichtbaar, we hadden zicht op de ontsteker! 

Philippe had de bodem proper gemaakt en het was duidelijk te zien dat het hier om een Pistol 
Nr30 ging. 

 

Voorlopig moesten we eventjes wachten. 

Terwijl we aan het wachten waren tot de evacuatie volledig in orde was stonden we toe te kijken 
bij de opbouw van de CP.  

Het was zeer indrukwekkend om te zien hoe dit georganiseerd werd.  

De CP die opgesteld werd door de brandweer, politie ter plaatse, ambulance, de verschillende 
ploegen die gebrieft werden, noem maar op.  

Toen had ik eventjes de kans om op mijn gsm te kijken. Ik had een aantal berichtjes ontvangen 
van familie en vrienden die in Hasselt wonen. 

Al de inwoners van Hasselt hadden een sms ontvangen: 

Om 1849u: BE- Alert – HASSELT 

Vlakbij Tommelen is een bom uit WOll gevonden. Ontmijningsdienst DOVO is ter plaatse. 
Evacuatie is mogelijk. Houd je GSM klaar voor meer info. 

Om 2047u: BE- Alert – HASSELT – BOM  

VELDSTRAAT – Evacuatie in kleine perimeter, bepaald door DOVO. Woon je in de zone? 
Politie komt langs. 

  



 

De berichtjes die ik ontvangen had van familie en vrienden was met de vraag:  
Lotte ben jij toevallig aan het werk in Hasselt, wij moeten evacueren voor een bom? 

En ik kon met TROTS zeggen: “ja klopt, wij zijn ter plaatse”. 😊  

Een tijdje later: 

Politie kwam vertellen dat de evacuatie gebeurd was.  

Toen moest het snel gaan, Philippe ging naar voor om te ontsteker te verwijderen.  

Eens de ontsteker eruit was, konden Nick en ik alles voorbereiden om de DET te vernietigen. Toen 
dit gebeurd was werd de evacuatie opgeheven en zo konden de inwoners terug veilig naar huis.  

De kraanoperator heeft ons geholpen om de vliegtuigbom te laden in ons Voertuig. De vliegtuigbom 
paste er juist in! 

Iedereen werd bedankt voor hun goede inzet en medewerking. 

Om 2200u konden we vertrekken naar Meerdaal met een 1000Lbs in onze bak vanachter. 

Om 2330u hadden we de vliegtuigbom uitgeladen en konden 
we naar huis vertrekken. Het was een korte nacht maar een 
GEWELDIGE ervaring. Om alles eens van dichtbij te zien en 
mee te maken. Hoe een CP ontplooid wordt. 

Hoe de samenwerking effectief verloopt met de politie en 
brandweer. 
Dat een evacuatie inderdaad lang duurt, dat dit niet van 
zelfsprekend is. 
En dat de Teamleader een serieuze verantwoordelijkheid heeft. 

Het was een heel mooie afsluiter van onze week permanentie 
en de laatste permanentie voor Philippe. Eentje dat we niet 
zullen vergeten. 

Merci voor de mooie 
ervaring! 

 

 

 

 

 

   


