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Voorwoord
Straks is het één jaar dat we door het coronavirus getroffen zijn. We waren dan ook
genoodzaakt alle geplande activiteiten af te gelasten in het Koninginnehof.
We hopen natuurlijk om zo vlug mogelijk onze activiteiten te hervatten, maar
voorlopig blijft alles “onder voorbehoud.”
We wachten met ongeduld de beslissingen van de overheid af om elkaar terug te
ontmoeten. Dit zal enkel mogelijk zijn als we ons allen aan de opgelegde regels
houden.
Hou het veilig en blijf gezond,

De voorzitter

Secretariaat
OVERLIJDEN.

De heer KIMPE Pierre echtgenoot van mevrouw Claudine Hallumiez
Geboren te BRIXHAM (U.K.) op 01 april 1942 en overleden te
Oostende op 12 februari 2021

De heer MONGARE Alphonse echtgenoot van mevrouw Irène Baroen
Geboren te Oostende op 15 januari 1932 en er thuis overleden op 30
januari 2021

De heer VAN ASSEL Robert, weduwenaar van SCHUETTLER Erika
Geboren te Wachtebeke op 30 april 1941 en overleden te Oostende
op 22 februari 2021
Langs deze weg, biedt de K.M. der Ex–onderofficieren, afdeling Oostende haar innige
deelneming aan de familie.
&&&&&&&&&&&&&&&&&
Oostende, 05/03/2021
Beste voorzitters, Beste allemaal,
Daar wij nog steeds wachten op een veilig moment om met z’n allen
samen te komen, komen we dan maar digitaal bij jullie op bezoek.
Spijtig genoeg moeten we dat doen met de mededeling van het overlijden van
onze eerste medevoorzitter James Piolon (november 2020). We hebben binnen
het bestuur lang getwijfeld hoe we deze lacune zouden ‘opvullen’. Door de
coronacrisis waren er weinig of geen activiteiten mogelijk en was het probleem
dus niet dringend. Maar nu er toch eindelijk licht is aan het einde van de tunnel
(vaccinatie) hopen we binnen afzienbare tijd een ‘fysieke’ algemene vergadering
te kunnen organiseren.
Daarop willen we het bestuur opnieuw vervolledigen door de verkiezing van een
nieuwe medevoorzitter.
Daarom deze oproep aan alle voorzitters van de aangesloten verenigingen.
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bereid/geïnteresseerd is om de taak van medevoorzitter binnen het bestuur van
SARO op te nemen?
We verwachten kandidaturen tegen eind maart (via mail naar Francine >>
claeys.gombert@skynet.be ). Elke kandidaat verduidelijkt zijn interesse met een
bijgevoegde motiveringsnota.
Deze oproep geldt eveneens voor de gecoöpteerde leden!
Het bestuur van Saro is ook “veilig” bezig om de heropstart voor te bereiden van
de werkgroepen en de andere activiteiten zoals het petanquetornooi, de
seniorenweek, de lezing van prof JP Van Bendegem. Beste allemaal, we hopen uit
de grond van ons hart om jullie spoedig gezond en wel terug te mogen zien.
Bedankt voor jullie inzet. Het bestuur van Saro wenst jullie veel moed en ooit
komt alles terug!
Vele gezonde groetjes
Francine, Eddy, Liliane, Frans

Agenda.
De activiteiten van de Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van de
Krijgsmacht, afdeling Oostende zijn door de coronamaatregelen geannuleerd tot
01 september 2021.
Zodra activiteiten mogelijk worden, zullen de leden ervan op de hoogte
worden gebracht via o.a. de website, Klaroen, contactname….
Indien de coronamaatregelen het toelaten zal een nieuwe planning vanaf
september 2021 opgemaakt worden.

MAALTIJDEN + ONTSPANNIG indien de horeca het toelaat
20 sep–18 okt–08 nov–29 nov - 20 dec.
De maaltijden gaan door in de grote zaal van het "Koninginnehof". Er wordt
een speciale menu geserveerd aan democratische prijs met aansluitend
ontspanningsmogelijkheden (kaarten of ander gezelschapsspel). De
deelname aan het eten is niet verplicht. Er kan ook gewoon deelgenomen
worden aan de ontspanning. Iedereen is welkom
BESTUURSVERGADERING:
02 APR enkel voorzitter en secretaris – 07 MEI – Di 08 JUN – 03 SEP – 01 OKT – 05
NOV – 03 DEC.
LEDENVERGADERING:
09 SEP – 21 OKT – 09 DEC.
ALG. STAT. VERGADERING: gaat niet door wegens corona
KONINGSDAG: 13 november 2021.
De sluitingsdagen van het Koninginnehof in het jaar 2021 kunnen wegens de
coronamaatregelen nog niet bepaald worden.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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Wegens de coronamaatregelen was het onmogelijk een Algemene Statutaire
Vergadering te houden. Het bestuur wenste toch een jaarverslag werkjaar 2020 op te
stellen en te verspreiden naar de leden.
In 2020 werden 10 bestuurs- en 3 ledenvergaderingen gehouden, hetzij:
09 jan: Nieuwjaarsreceptie + grote tombola – 74 deelnemers.
27 feb: Quiz allerlei door Robert Dhondt – 40 aanwezigen.
12 mar: Algemene Statutaire Vergadering - 30 aanwezigen.
9 ledenvergaderingen werden afgelast door COVID-19.
Totaal aanwezigen 3 maanden: 144.
Gemiddelde aanwezigheid 3 maanden: 48%.
Tegenover 2019 – 3 maanden: 12% minder aanwezigen.
14 nov: Banket Koningsdag – afgelast door COVID-19.
Er waren 2 etentjes en ontspanning in het Koninginnehof o.l.v. Voorzitter ter ere André
Baroen en Jacques Somers, 13 werden er afgelast door COVID-19.
Het tijdschrift De Klaroen verscheen om de 3 maanden in een bijlage van 116
exemplaren.
De website www.ex-ooffr.be kreeg in totaal 9828 bezoekers uit 102 verschillende
landen, met de top drie: 1. USA 2. België 3. Duitsland.
Een “ Medaille van de Onderofficier” werd toegekend, maar nog te ontvangen, aan:
Vandekerckhove André.
De Voorzitter en de Secretaris vertegenwoordigden de vereniging op de vergadering
van SARO op 28 januari 2020.
De Voorzitter, de Secretaris en de Vaandeldrager waren niet tegenwoordig op
Vaderlandslievende Plechtigheden wegens COVID-19.
Zij zijn eventueel aanwezig op de begrafenis van overleden leden, doch enkel als het
gewenst is door de familieleden en alleen voor de regio Oostende.
We verwelkomden één lid: Vermeulen Odette.
Er waren 3 overlijdens: Havermaet Simonne – Geuvens Lucien – Daele Roland.
Werden herverkozen met een mandaat tot 2023: Pauwels Pierre – Lason Maurice.
Zoals werd vermeld in Klaroen 2/2021.
De Penningmeester meldt de financiële toestand op 31 december 2020 en de raming
2021.
Het lidgeld 2022 blijft behouden: 10 euro: leden en sympathisanten.
7 euro: weduwen en partners van overleden leden.
Wegens COVID-19 werd er geen controle van de boekhouding 2020 gehouden door de
toezichters:
Verlet François en Verbandt Charles.
De Voorzitter en de Secretaris hebben de boekhouding nagezien.
Een verificatieverslag werd opgemaakt.
Penningmeester en de Raad van Bestuur worden ontlast.
2 nieuwe toezichters worden aangesteld voor het werkjaar 2021:
Verlet François – Verbandt Charles – Reserve: Corneillie José.
Verkiezing conform de statuten voor een mandaat van 3 jaar: Coenye Eddy – Somers
Jacques.
De Vaandeldrager Lason Maurice neemt ontslag als vaandeldrager, maar blijft
bestuurslid.
Er werden geen schriftelijke vragen gericht aan het Bestuur vóór 01 maart
2021.
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Tips van az sint-jan

Een val voorkomen: tips & weetjes
Een val is snel gebeurd, ook in het
ziekenhuis.
Met deze folder willen we jou
informeren over hoe je een val thuis en
in het ziekenhuis kan voorkomen.
Risicofactoren die de kans op vallen kunnen
verhogen:
Medicatie
Vooral slaap- en kalmeermiddelen voor het
hart, vochtafdrijvende medicatie en
antidepressiva kunnen het risico op vallen
verhogen.
Pijn
Door pijn gaat bewegen vaak moeilijker
met stramme spieren en gewrichten tot
gevolg.
Te weinig beweging
Door te weinig te bewegen, vermindert de
spierkracht en ontstaan er evenwichtsstoornissen.
Problemen met het zicht
Een verminderde gezichtsscherpte, een verminderd dieptezicht en
contrastgevoeligheid kunnen een oorzaak zijn van vallen.
Iedere schakel telt
Te lage bloeddruk
Als je last hebt van duizeligheid bij het rechtkomen uit het bed of de zetel, loop je
een verhoogd risico op vallen en laatje best je bloeddruk eens nakijken.
Leeftijd
Naarmate je ouder wordt, verhoogt het risico op vallen. Oorzaken hiervoor kunnen
een vermindering van evenwichtsgevoel, mobiliteit en spiersterkte zijn.
Voetproblemen - onveilige schoenen
Voetproblemen zoals blaren, eeltknobbels, ingegroeide nagels, ... maar ook onveilige
schoenen, kunnen belangrijke oorzaken zijn van vallen.
Valangst
Mensen met valangst gaan risicovolle situaties vermijden en durven niet meer te
bewegen uit angst om te vallen. Hierdoor neemt de spierkracht af en verhoogt het
risico op vallen.
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Aandoeningen
Heel wat aandoeningen kunnen aan de basis liggen van vallen: urine-incontinentie,
alcoholmisbruik, depressie, ziekte van Parkinson, diabetes,...
Het niet correct gebruiken van een staphulpmiddel
Gebruik je krukken, een rollator of een ander hulpmiddel om te stappen?
Neem de adviezen van de zorgverleners ter harte om een (bijkomende) val te
voorkomen.
Wat zijn veilige schoenen of pantoffels?
Schoenen die goed aansluiten. Schoenen met een
stevige zool met reliëf.
Platte schoenen of schoenen met een lage, brede en
stevige hak Sandalen of pantoffels met een stevige
zool waarbij de hiel omsloten is.
Voor de allerkleinsten
Doe de spijlen van het kinderbedje steeds omhoog
wanneer er geen direct toezicht is, ook al duurt dit
maar even.
Laat je kind nooit alleen op een verzorgingskussen.
Plaats een kinderzitje of draagbare autostoel niet op tafel, maar steeds op de grond.
Vermijd rondslingerend speelgoed op de grond.
Hoe kon je een val thuis en in het ziekenhuis voorkomen ?
Plaats het bed altijd in de laagste stand om veilig in en uit te stappen.
Loop niet rond op sokken of blote voeten.
Draag veilige schoenen of pantoffels.
Ga zitten bij het aan- en uitkleden in plaats van rechtop te staan.
Loop niet rond met je leesbril.
Steek steeds de verlichting aan, zeker bij verplaatsingen
's nachts.
Let op voor losliggende voorwerpen of kabels.
Vermijd natte en gladde vloeren.
Neem medicatie volgens de voorgeschreven dosis en op
het juiste tijdstip.
Hou veelgebruikte voorwerpen binnen handbereik.
Kom je op consultatie en ben je moeilijk te been?
Aan de ingang van het ziekenhuis staan rolwagens ter
beschikking die je kan gebruiken of vraag aan het onthaal
wie je kan begeleiden.
Let op!
Zie je dit geel bord in het ziekenhuis staan? Dan is de vloer
waarschijnlijk nog nat. Neem eventueel een andere weg of
wees extra voorzichtig om een val te voorkomen.
Deze folder werd opgemaakt door de Stafdienst Kwaliteit in samenspraak met
verpleegkundigen, artsen, paramedici en patiënten. Versie: 1 februari 2018 •
Campus Henri Serruys
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Word sommelier in 3 weken
Door de corona maatregelen werden er geen familiefeesten toegelaten en iedereen
moest in zijn eigen bubbel de feestdagen doorbrengen met afhaalmaaltijd of eigen
bereiding. Bij een feestmaal hoort ook een goede wijn. Hierna enkele tips
Vergeet die jarenlange opleiding aan de wijnschool. Dankzij sommelier Stepideh
Sedaghatnia kan het ook gewoon vanuit je luie tuinzetel. Zij serveert ons haar
allerbeste tips en tricks uit de edele kunst van het wijnproeven en binnen drie
weken ben je gewoon de beste thuissommelier van het land.
VANDAAG DE JUISTE WIJN BIJ ELK GERECHT.
SEFAN VANDER STRAETEN

Een gerecht met de juiste wijn combineren hoeft niet overdreven ingewikkeld te
zijn. Enkele logische regels zetten je alvast in de juiste richting. Kijk om te beginnen
naar de kleur van het hoofdingrediënt op het bord. Is dat bleek of wit, zoals vis of
kip. Dan past daar wijn in dezelfde kleur bij. Bij al wat steviger wit vlees, zoals het
betere gevogelte of kalf, kan je niet alleen voor een stevige witte wijn opteren, maar
ook al voor een rosé of lichtrode fruitige wijn. Kleurt het eten op je bord rood, zoals
rund, dan hoort daar rode wijn bij. En brengt het wild seizoen een maaltijd met
donkerrood vlees van hert of haas, dan kies je het best voor een even krachtige, donkerrode wijn naast het bord. Eenvoudig gesteld: wit bij wit, rood bij rood. De natuur
geeft vanzelf al de nodige hints mee. Ook de seizoenen kunnen de keuze van de juiste
wijn mee bepalen. In de lente komt de natuur weer helemaal tot leven: de bloemetjes
bloeien, de eerste primeurgroenten en -vruchten liggen in de winkel... Het is haast
vanzelfsprekend om tussen maart en juni vooral frisse, fruitige witte wijnen en al
even florale prosecco's te ontkurken. In de zomer zijn alle geuren en smaken uit de
natuur dan weer op hun best: het fruit is volrijp, de kruiden verstuiven weelderig
hun aroma's, dus horen daar intense wijnen bij: een en al kruidigheid bij rood,
exotisch fruit ten top bij wit. Tijdens de herfst wordt stilaan de neergang ingezet: de
bladeren vallen van de bomen, in het bos ruikt het naar champignons, terwijl het
jachtseizoen in volle gang is. Dit is hét ideale moment om je beste flessen uit de
wijnkelder te halen: krachtige, op eikenhouten vaten gerijpte rode wijn - denk
bijvoorbeeld aan een pinot noir of nebbiolo—en al even sterke, houtgelagerde witte
wijn. Terwijl de winter synoniem is van koude en geborgenheid, en we ook aan tafel
om warmte vragen, met rode wijnen met veel tannines genre syrah of malbec.
Veelgangenmenu.
Naast deze officieuze 'natuurregels' moet je als sommelier natuurlijk ook rekening
houden met het specifieke ingrediënt dat op het bord ligt. Dit valt het makkelijkst
uit te leggen aan de hand van een veelgangenmenu.
APERITIEF: «Nooit zoet»
«Een aperitief dient in de eerste plaats om de eetlust aan te wakkeren en de maag
open te zetten, en daarvoor zorgen zuren het best. Mousserende en droge witte
wijnen zijn dus de beste optie. Let wel dat de bubbels droog én strak zijn. Eerder
dan een wat zoetere, floraal-fruitige prosecco vallen vooral cava, champagne of
crémant aan te raden. Als witte wijn is bijvoorbeeld een frisse pinot blanc uit de
Elzas een aanrader, net zoals een droge rosé uit de Loire. Vermijd bovenal zoete
wijnen (of andere gesuikerde dranken) als aperitief: het zoete zal je maag meteen
weer doen dichtklappen en je eetlust afremmen. Voor echte zoetebekjes die niet
zonder kunnen, is er wel een plan B in de vorm van een 'riesling spätlese': naast een
tikje zoet en weinig alcohol ook tintelend en krokant, dus als noodaperitief nog best
geschikt»
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«Of het nu om wit of rood gaat, sowieso hoef je voor de wijn bij de voorgerechten
nooit de krachtigste versie boven te halen. Zoals een voorgerecht zelf evenmin het
hoogtepunt van een veelgangenmenu is.» «Zo kan je bij een tapasbordje weinig verkeerd doen met een chardonnay zonder houtrijping, terwijl schaal- en schelpdieren
zoals langoustines en gamba's door hun lichtzoete toets perfect combineren met
wat zuurdere en frissere wijnen, en zo voor wat contrast zorgen.»
«Ook bij een charcuteriebordje of antipasti, die toch een hoger vetgehalte hebben,
blijven easy going wijnen mogelijk. Een rosé met een hoger alcoholgehalte zal de
vetheid van charcuterie makkelijk neutraliseren en er zo perfect bij passen. Idem
met een wat zuurdere witte wijn: ook die zuurtegraad zal de vetheid probleemloos
opvangen.»
HOOFDGERECHTEN: «Wit bij vis, rood bij vlees»
«Je hoeft geen grote wijnkenner te zijn om te weten dat witte wijn eerder bij vis past
en rood beter bij vlees. Dat verschil wordt niet zomaar gemaakt. Vis bevat veel
koolhydraten die botsen met de tannines in rode wijnen en samen een
onaangename smaak veroorzaken. Terwijl bij visbereidingen de typische zuren van
witte wijn veel beter zullen matchen. Omgekeerd gaat hetzelfde op voor
vleesgerechten: daar gaan de vele eiwitten uit het vlees makkelijker combineren
met de tannines uit rode wijnen. Pas op: dit betekent niet dat er geen
uitzonderingen zijn. Zeker bij gebakken vis is het niet verboden om naar een
sappige rode wijn met een laag tanninegehalte te grijpen, zoals een pinot noir of
gamay.»
«Ook de bereidingswijze van de vis speelt mee in de wijnkeuze. Een gebakken vis
zal sowieso krachtiger smaken dan de zachte filet van een gestoomde vis, en dus
een stevigere, witte wijn nodig hebben, terwijl die gestoomde vis dan weer een
zachtere, soepelere witte wijn vereist.»
«Hetzelfde met vlees: ook daar zal de bakwijze de uiteindelijke keuze van de rode
wijn bepalen. Bij gekookt vlees, zoals in een stoofpotje, is de textuur zachter
geworden, zodat een zachtere wijn de beste keuze is. Bij gegrild vlees, zoals we de
komende weken weer massaal van onze barbecue zullen plukken, past veeleer een
wijn met een rokerige smaak. Terwijl spicy Aziatische vleesgerechten het best
overeenkomen met even kruidige wijn. Bij gebakken en gebraden vlees met een
krokant korstje zal dus een even complexere rode wijn nodig zijn.»
«Op een vergelijkbare manier kun je uiteindelijk zelfs vegetarische gerechten
matchen met wijnen. Krachtige groenten met dominante of aardse smaken, zoals
aubergine, paprika of rode biet zullen krachtigere, rode wijnen nodig hebben.
Terwijl minder dominerende, niet toevallig witte groenten, zoals venkel of
bloemkool, dan weer frisse, witte wijnen vereisen.»
NAGERECHTEN: «Zoet en zoet»
«Zoals zuur onlosmakelijk verbonden is met het aperitief, is zoete wijn de ideale
compagnon voor het afsluitende dessert. Als je er een droge wijn bij zou serveren,
zou de wijn nog zuurder en het dessert nog zoeter smaken. Aangezien zoeten elkaar
neutraliseren doe je met sauternes of démi-sec champagnes sowieso weinig mis.»
«Bij een fruitdessert kan je je door de kleur van het gebruikte fruit laten leiden.
Spelen in de taartjes of andere desserten wit fruit de hoofdrol: zoals ananas, appelen
of peren, dan kies je het best voor minder zoete wijnen dan bij desserten op basis
van rood, die meer zoet rode verdragen. Ook een andere regel gaat op: vers fruit op
een dessert verlangt naar frissere wijn, terwijl gedroogd fruit eerder een hartige kan
gebruiken.»
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ALLEEN WIT: druiven als pinot blanc (bij voorkeur uit de Franse Elzas), vinho verde
(Portugal), albarino (bij voorkeur uit Galicië Spanje)
VIS & ZEEVRUCHTEN
Schaal- en schelpdieren
ALLEEN WIT: uit Franse regio Petit Chablis (chardonnay) of druiven als sauvignon blanc,
silvaner, chardonnay (zonder houtrijping)
Oesters
ALLEEN WIT: blanc de blancs, champagne, Franse regio's als Chablis premier cru (chardonnay) en de betere flessen uit de Sancerre en Pouilly-Fumé (sauvignon blanc)
Sushi/sashimi
WIT: druif als riesling en wijnregio Chablis ROOD: druiven als pinot noir en gamay
Gebakken vis
WIT: druiven als muscadet of grünerveltliner (bij voorkeur uit Oostenrijk)
ROOD: druiven als pinot noir of gamay
Gestoomde vis
ALLEEN WIT: druiven als viognier, chenin blanc, chardonnay
VLEES & WILD
Gebakken/gegrild rundvlees
ALLEEN ROOD: Bordeauxwijnen (cabernet sauvignon en merlot) of druiven als malbec
(bij voorkeur uit Argentinië), shiraz (Australië) of cabernet sauvignon (Zuid-Afrika)
Stoofpotje (gekookt vlees)
ALLEEN
ROOD:
druiven
voorkeur uit de Franse Elzas) en grenache

als

pinot

noir

(bij

Fijn gevogelte (Bressekip, parelhoen, kalkoen)
WIT: rijke wijnen uit de Bourgogne (chardonnay) of druiven als chardonnay (uit
Australië) en houtgerijpte chenin blanc (Zuid-Afrika)
ROOD: rijke wijnen uit de Bourgogne (pinot noir, gamay) of druiven als shiraz (Australië)
Wild gevogelte (patrijs, fazant, kwartel):
WIT: rijke wijnen uit de Bourgogne-regio (chardonnay)
ROOD: druiven als pinot noir en nebbiolo (bij voorkeur uit de Italiaanse Piemonte-regio)
Witvlees (konijn, kalf, varken)
ROSÉ: wijnen uit de Franse regio Cötes du Rhóne (grenache)
ROOD: wijnen uit de Franse regio Chinon (cabernet franc) of druif als tempranillo
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ROOD: druiven als cabernet sauvignon (bij voorkeur uit Californië), carmenère, shiraz
(Chili) en grenache (Franse Gigondas)
VEGETARISCH
Aubergine en paprika
ROOD:druiven als grenache, syrah, mourvèdre, zinfandel (Californië)
Rode biet
ROOD: wijnen uit regio's Loire en Bourgogne of druif als gamay
Bloemkool
WIT: druif als riesling spätlese of wijnen uit de Sancerre (sauvignon blanc)
Champignons
ROOD: Bordeauxwijnen of druif als tempranillo
Venkel
WIT: wijnen uit regio's Sancerre en Pouilly Fumé (sauvignon blanc) en sauvignon blanc
uit Nieuw-Zeeland
Peulvruchten & linzen
ROOD: druiven als shiraz/syrah en zinfandel
WIT: druif als (rijke) riesling
DESSERTS
Op basis van melkchocolade:
WIT: druiven als (oudere) riesling, gewürztraminer en pinot gris
Op basis van pure chocolade:
ROOD: wijnen uit de Banyuls, een Franse streek met zoetrode wijnen (vooral gemaakt op
basis van de carignandruif)
Rode fruittaartjes:
Zoete rosé, half zoete cava
Witte fruittaartjes:
WIT: druiven ais gewürztraminer, muscat
samos (Griekenland) en moscatel (Portugal)

Santé
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De Belgische krijgsmacht
Heroprichting 1944-45

België is nauwelijks bevrijd of de overheid beslist om in al haar instellingen nieuw
leven in te blazen. Tijdens de winter 1944-45
is het ook de beurt aan het Belgisch leger,
vaak met de hulp van de militairen die in
Engeland hebben gediend. Hoewel veel
Belgen bij de Royal Air Force en de Royal Navy
vochten, heeft de wederopbouw vooral
betrekking op de landmacht.
Op het moment van de ontscheping in
Normandië dienen ongeveer 8.000 Belgen in
Groot-Brittannië. De Belgische regering, die
in ballingschap in Londen verblijft, is tegen
die tijd alvast met de wederopbouw van het Belgisch leger begonnen. Op 1 januari
1944 ondertekent ze een akkoord met het Britse War Office. Daarna komt er een
ander akkoord met het Geallieerde Oppercommando.
Vanaf de bevrijding van ons land zullen zes fuseliers en zes pioniersbataljons
samengesteld worden, met ter plaatse gerekruteerde kaders en troepen. De fuseliers
staan in voor de bewaking van de verbindingswegen. De Pioniers treden op als
hulptroepen voor de Genie. Ons 95-jarig lid Geubels Marcel, een nog in leven zijnde
oud-strijder, diende hier van 02 december 1944 tot 08 mei 1945, bij de 2de Genie.
De geallieerden die de situatie (te) positief inschatten, denken dat de oorlog tegen het
einde van het jaar voorbij zal zijn. Daarom vragen zij voorlopig geen grotere bijdrage
van de Belgen.
Begin september 1944 is België voor een groot deel bevrijd en stromen de
vrijwilligers toe. Deze komen voornamelijk uit het verzet. Tussen 7 en 11oktober
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beschikking van de Britten, de drie andere gaan de Amerikanen ondersteunen. Bij
de pioniers gaat het minder snel. Tussen 23 november 1944 en 14 februari 1945
worden slechts vier bataljons opgericht.
In september 1944 zien de geallieerden toch in dat de oorlog enkele maanden
langer zal duren. België moet meer manschappen sturen. Meer dan 53.000
vrijwilligers bieden zich aan. De indiensttreding van de eerste militieklassen brengt
het totale aantal manschappen op 91.000. De samenstelling van eenheden gaat
verder. De fuseliers vormen het leeuwenaandeel, met in totaal 57 bataljons. Van hen
ontstonden er 18 na de capitulatie van Duitsland.
Hoewel het om tijdelijke eenheden ging, die al even snel werden ontbonden als dat
ze waren ontstaan, stelde het geallieerd commando hun inspanningen erg op prijs.
Sommige van deze compagnieën vochten zelfs in de eerste linie of vergezelden de
Amerikanen tot in Tsjechoslowakije.
De eenheden die in Engeland werden opgericht, gebruiken de toestroom van
manschappen eveneens om de verliezen te compenseren en zich uit te breiden. Het
troopcommando van kapitein Georges Danloy is de eerste Belgische landeenheid die
de strijd herneemt, eerst in Italië in 1943 en
daarna op de Adriatische Zee. Nadat het meehielp
aan de vrijmaking van de Schelde telt ze nog
slechts een honderdtal militairen. Het troop
keert terug naar Groot-Brittannië met
voldoende rekruten om een bataljon te vormen
Vanaf 15 mei 1945 gaat dit bataljon als
Regiment Commando door het leven. Tussen
Juni en september 1944 onderscheidde het SASEskadron Parachutisten (Special Air Service) van
Kapitein Edouard Blondeel zich in Frankrijk en
België. Het telt slechts 120 militairen, maar ook
hier stromen de vrijwilligers toe. De eenheid
vestigt zich in Tervuren, waar de anciens
beginnen met de opleiding van een deel van de
jonge rekruten. De andere vertrekken voor een
opleiding naar Engeland. De Slag om de
Ardennen zorgt voor vertraging, gezien de Kapitein Edouard Blondeel
anciens aan de gevechten moeten deelnemen. Zij
krijgen jeeps uitgerust met mitrailleurs ter hunner beschikking. In maart 1945 telt
de eenheid voldoende personeel om een klein bataljon te vormen onder de naam
SAS-regiment. Het strijdt in Nederland en Duitsland.
De Belgische 1ste Gemotoriseerde Groepering, die doorgaans de Brigade Piron wordt
genoemd, beschikt over een bescheiden aantal manschappen. Een Britse brigade telt
drie infanteriebataljons. Kolonel Piron daarentegen heeft het bevel over slechts drie
motor units, die nauwelijks groter zijn dan een compagnie. Hij beschikt wel over
meer steunelementen dan in een brigade gebruikelijk is : een batterij veldartillerie,
een eskadron pantserwagens en een Geniecompagnie. In december 1944 verlaat de
Belgische groepering het front. De steuneenheden gaan zelfstandig opereren en in
omvang toenemen.
De Geniecompagnie is in Heist gelegerd. Op 20 december verandert zij in een bataljon.
Het treedt op als steuneenheid van het 1ste Britse Korps, dat in Holland en Duitsland
zal dienen. Iets later ontstaan nog drie extra Geniebataljons. De artilleristen vormen
het 1ste Regiment Veldartillerie en de cavaleristen van het
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1ste Regiment Gidsen. Al die eenheden zullen later na de oorlog deel uitmaken van het
nieuwe Belgische Leger.

De drie motoreenheden veranderen in bataljons. De Belgische groepering wordt de
1ste Infanterie-brigade. Zij heeft dezelfde organisatie en hetzelfde aantal
manschappen als haar Britse equivalent. In de lente van 1945 keert ze terug naar
het front, nog altijd onder het bevel van Jean-Baptise Piron, die de titel van
Brigadegeneraal krijgt.
De Belgen gaan maar door. Nieuwe
onderhandelingen met de Britten leiden tot de
oprichting van vijf infanteriebrigades. De
eerste ziet het daglicht in januari 1945. Na een
opleiding van ongeveer veertien dagen
vertrekt ze naar Noord-lerland. Hier zet ze haar
vorming gedurende zes maanden verder. Twee
andere ontstaan in maart, een derde in mei en
de laatste in juni. Ze vertrekken allemaal
naar Noord-lerland. Na hun opleiding
nemen ze deel aan de bezetting van
Duitsland. Na de oorlog vormen ze de
ruggengraat van het Belgische Leger. Op 30
oktober 1944 opent Tervuren haar deuren
voor de vorming van gegradueerden die nodig
zijn voor de begeleiding.
De geallieerden doen ook een beroep op de
Brigadegeneraal Jean-Baptiste Piron
Belgen om verschillende gespecialiseerde
eenheden op te richten; compagnieën
autotransport, spoorwegtroepen, een korps
voor bosexploitatie, een compagnie elektromechanici en zelfs een compagnie
mariniers voor het besturen van binnenschepen. Na de oorlog worden sommige
eenheden al snel ontbonden. De andere ondergaan een hergroepering om aan de
noden van de nieuwe Belgische krijgsmacht te beantwoorden. We kunnen niet over
de heroprichting spreken zonder de ontmijners te vernoemen. Na de oorlog liet de
bezetter tal van mijnen en valstrikken achter, vooral langs de kust.
In de Ardennen is de situatie
gelijkaardig. Vanaf februari en maart
1945
nemen
twee
nieuwe
ontmijningsbataljons die taak op zich. Het
1ste, dat gelegerd is in Marche-enFamenne, neemt de Ardennen voor zijn
rekening. Het 2de heeft Brugge als
uitvalsbasis en opereert aan de kust. Het
aantal manschappen dunt uit naarmate
de situatie verbetert.
Op 31 december 1945 wordt het 1 ste
bataljon ontbonden. Het 2de op 15 juni
1946. Twee compagnieën van de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van
Ontploffingstuigen (DOVO) vervangen hen. Tot in juli 1948 schakelen de ontmijners
41.895 ton explosieven uit. Hierbij komen 94 mensen om het leven en vallen 233
gewonden. Zestig jaar later is het aantal manschappen bescheidener. Toch is DOVO
alom aanwezig en geniet de dienst internationale faam.
Bron: htto: / / www.mil.be / vox / subiect / index.aso...2EtMENU=476
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DOVO (legeronderdeel)
Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen
De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen oftewel
DOVO (in het Frans: Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins
Explosifs oftewel SEDEE) is een deel van het Belgisch leger dat ontploffings-tuigen
(bijvoorbeeld oude bommen of verdachte pakketten) ontmantelt of onschadelijk
maakt. Hun wapenspreuk luidt "Pericula non timeo" wat "ik vrees geen gevaar"
betekent.

Oprichting

DOVO zag het daglicht onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog onder de benaming
"Dienst voor Vernietiging van Munitie". Deze dienst werkte over het ganse Belgische
grondgebied, oorspronkelijk met onderafdelingen bij elke Provinciale
Recuperatiedienst. In 1922 was er reeds zoveel munitie opgeruimd dat men dacht
dat het nog slechts enkele maanden zou duren vooraleer de laatste bom zou
vernietigd zijn. Al snel werd duidelijk dat het probleem van niet-ontplofte munitie
helemaal niet opgelost was. Op 3 oktober 1923 werd een permanente dienst onder
de benaming van Dienst voor Vernietiging van Munitie opgericht. Drie generaties
later worden nog altijd grote hoeveelheden munitie gevonden. De Dienst voor
Opruiming en Vernietiging van ontploffingstuigen haalt de gevaarlijke tuigen op,
stapelt ze en vernietigt ze als dit kan. Ongeveer 10% van de opgehaalde munitie
blijkt probleemmunitie te zijn. Die werd ver weg gedumpt tot dit niet meer mocht.
Daarna begon de opstapeling. Het ministerie van Landsverdediging had reeds jaren
plannen om een vernietigingsterrein aan te leggen in het Vrijbos (of Bos van
Houthuist). In kringen van oud-strijders stuitte dat voornemen op kritiek, Eén van
de meest gedenkwaardige sites zou voor het publiek afgesloten worden, volgens de
veteranen van het Bevrijdingsoffensief. Na jaren wachten drukte de Minister van
Landsverdediging Devèze toch zijn plan door. In Poelkapelle staat nu de enige
ontmantelingsinstallatie voor chemische toxische munitie. Gedurende de oorlog
waren er meer dan 30% van de afgevuurde projectielen niet ontploft: de
“blindgangers'.

Tweede Wereldoorlog
Na de Belgische capitulatie op 28 mei 1940 werden sommige Belgische eenheden
door de Duitsers aangeduid om alle hindernissen en mijnenvelden, gelegd door de
geallieerden, op te ruimen. Ze werden verspreid over gans België. De ontmijners
kregen van de Duitsers een zeer elementaire opleiding en werden later zelfs
opgedragen Duitse mijnenvelden op te ruimen.
Op 16 augustus 1941 werd DOVO, de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van
Ontploffingstuigen, opgericht. Het gevangengezet personeel werd vrijgelaten en
overgeplaatst naar DOVO. De opdracht was alle springtuigen op te ruimen, met
uitzondering van alles wat ook maar enigszins van militair belang was. Overal zag
men ontmijningsploegen opduiken : in de steden na geallieerde bombardementen,
op plaatsen waar oude mijnenvelden of springladingen werden aangetroffen of bij
herontdekte munitiekerkhoven van de Eerste Wereldoorlog. De activiteiten van
DOVO reikten verder dan de taak die hem was opgelegd. De ontmijningsdienst stond
voortdurend in contact met talrijke weerstandsgroepen en met de geallieerden. Zo
werd Londen ingelicht omtrent eventuele constructiefouten aan ontstekers en over
de waarschijnlijke oorzaken van het niet ontploffen van bommen. De ontmijners
recupereerden springstoffen van onschadelijk gemaakte tuigen en speelden de
explosieven door aan verzetsgroepen voor sabotagedoeleinden. Op 16
oktober 1944 werd een nieuwe dienst opgericht: de DOVOO, de "Dienst voor
Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen en Obstakels". In feite ging het
slechts om een officiële opname van de sinds1941 bestaande DOVO in het nieuwe
Belgische Leger.
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de eenheid 300 manschappen. De ontmijning van het grondgebied verliep volgens
prioriteiten opgelegd in functie van de oorlogsvoering.

Na de oorlog
Links en rechts werd er ontmijnd op aanvraag van burgerautoriteiten. Vanaf 1
december 1945 kwamen alle bestaande ontmijningseenheden onder één
commando, dat opnieuw de oude benaming kreeg, namelijk DOVO. Van 1944 tot
1948 onderging de structuur van DOVO voortdurend wijzigingen, dit ten gevolge
van het zoeken naar een ideale organisatie en het snel afnemen van de behoefte aan
een ontmijningsdienst. Net zoals in 1923 dacht men na de Tweede Wereldoorlog
opnieuw dat een ontmijningsdienst overbodig was. Afschaffing hing DOVO boven
het hoofd. Uiteindelijk werd op 4 juli 1947 beslist om DOVO af te slanken tot 42 man.
Gelukkig werd deze beslissing nooit uitgevoerd en eind 1948 telde DOVO nog steeds
350 manschappen. Op 1 mei 1948 werd DOVO een organisme van het basisleger.
Van 1949 tot 1955 onderging DOVO meerdere wijzigingen voornamelijk ten
gevolge van de herstructurering van het leger. Op het einde van 1955 telde DOVO
nog 115 manschappen.
In 1967 werd door de Luchtmacht een eigen ontmijningsdienst opgericht, eerst
onder de naam "Bureau voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen",
later werd deze dienst DOVO/LuM genoemd.
Opkomst terrorisme
Op 31 oktober 1971 werd beslist om, binnen de Landmacht, DOVO af te schaffen als
zelfstandige eenheid. In de eerste helft van de jaren zeventig stak het
internationale terrorisme de kop op en had België nood aan specialisten die konden
omgaan met boobytraps, bombrieven, bomauto's e.d.. Bovendien werd er nog veel
meer oude oorlogsmunitie bovengehaald dan men voor mogelijk had gehouden.
Jaarlijks kwamen er 3.000 tot 4.000 aanvragen binnen voor opruiming van
ontploffingstuigen. Nog geen drie jaar na zijn verdwijning, namelijk op 1
augustus 1974 werd DOVO opnieuw opgericht. Elke macht droeg een gedeelte van
de verantwoordelijkheid in het domein van de ontmijning. Op 15
december 1985 werd de naam veranderd van DOVO naar Ontmijningsdienst
Landmacht, ODLM. De ontmijningsdiensten van de drie Machten samen werden
Ontmijningsdienst van de Krijgsmacht genoemd of ODLM.
In 1995 werd, ten gevolge van de herstructurering van de Krijgsmacht, het
Intermachten Territoriaal Commando (ITC) opgericht . Er werd beslist om alle
ontmijningsdiensten, verantwoordelijk voor de territoriale ontmijningsactiviteiten,
te hergroeperen onder één commando. De hergroepering is pas op 1
juli 2000 effectief geworden met de ondertekening van het protocolakkoord tussen
het ITC en de Marine.
Bij een laatste reorganisatie van Defensie in 2002 werd ITC afgeschaft en kwam
DOVO onder het commando van COMOPSLAND. De eenheid telt momenteel een
effectief van 18 officieren, 137 onderofficieren, 113 korporaals en 12 burgers, dus
een totaal van 280 man waarvan 164 ontmijners.
De Staf van de eenheid is gelegen te Oud-Heverlee in het Meerdaalwoud, evenals de
Compagnie Meerdaal. Deze laatste is samengesteld uit een interventiepeloton en een
de EOD-school. De Compagnie heeft ook ploegen (telkens drie ontmijners) in de
schietkampen van Elsenborn en Leopoldsburg. Een tweede compagnie is
gekazerneerd te Poelkapelle/Houthulst en omvat een interventiepeloton en een
peloton voor ontmanteling van toxische munitie. De basis en opslagplaats zijn
gelegen in het zuidelijk deel van het bos van Houthulst. De derde en laatste
compagnie is gelegen te Zeebrugge en bestaat uit een interventiepeloton en de
Duikschool.
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tijdens interventies voor verdachte pakketten, onder meer vanwege het verhoogde
aantal interventies na de aanslagen van 22 maart in Brussel. Eind 2016 kwam
toenmalig minister van Telecommunicatie Alexander De Croo met een wetsvoorstel
om dergelijk gebruik van gsm-jammers door DOVO te regulariseren.
Voornaamste opdrachten
Opgeploegde munitie uit WO I in de Westhoek, door de boer aan de kant gelegd.
De voornaamste opdrachten van DOVO zijn :
Ten eerste, het opruimen van munitie afkomstig van beide wereldoorlogen (EODopdracht : Explosive Ordnance Disposal), zogenaamde blindgangers. In dit domein
reageert DOVO op gemiddeld 3500 oproepen per jaar gaande van
een handgranaat tot vliegtuigbommen van 500 kg en meer. In totaal wordt er per
jaar ongeveer 250 ton munitie opgehaald, geneutraliseerd en vernietigd. Per jaar
wordt er, voornamelijk in de Westhoek, een 10 ton "probleemmunitie" gevonden,
vooral door boeren, de zogenaamde "ijzeren oogst".
Een tweede opdracht die hierop aansluit behelst het ontmantelen van de chemische
en toxische munitie van de Eerste Wereldoorlog. Een ontmantelingsinstallatie
gelegen te Poelkapelle heeft in 1998 en 1999 proefgedraaid op reële munitie. De
installatie is sinds 2000 operationeel ; doch van 2001 tot 2004 werden bijkomende
investeringen uitgevoerd teneinde het ontmantelingsproces te optimaliseren.
Voordien werden de chemische projectielen gedumpt in de Golf van Biskaje. Sinds
1980 werd deze procedure niet meer toegepast. Er werden aldus 27.000
projectielen gestockeerd tot begin 2000. Van dit aantal resten er nu nog 3000
projectielen te identificeren. Nagenoeg slechts 30% was chemisch. Half 2006
zouden die 27.000 projectielen volledig geïdentificeerd moeten zijn. 10.000
projectielen werden reeds ontmanteld komende van de zendingen en de "erfenis".
In augustus 2012 liep de installatie onherstelbare schade op door een explosie. De
opgehaalde projectielen moesten worden opgeslagen tot in april 2017 een nieuwe
detonatiekamer in gebruik genomen werd. In februari 2018 waren inmiddels ruim
1700 stuks munitie verwerkt en lagen er nog bijna 7000 te wachten op verwerking.
De derde grote opdracht omvat de tussenkomsten in het domein van het terrorisme
en grootbanditisme (IEDD-opdracht : Improvised Explosive Device Disposal). De
Eenheid telt gemiddeld 150 tot 200 tussenkomsten per jaar voor het onderzoeken
en opruimen van verdachte tuigen gaande van bombrieven tot bomwagens. Na elke
ontploffing is het tevens DOVO die het postexplosief onderzoek verricht. De analyses
van springstof en springstofresten worden uitgevoerd door het labo van de
Leerstoel Scheikunde van de Koninklijke Militaire School.
DOVO staat eveneens klaar om tussen te komen bij vliegtuigcrashes voor het
verwijderen van munitie en pyrotechnische elementen en beschikt over duikersontmijners voor duikopdrachten op het Belgisch grondgebied en in de territoriale
zee (Ready Duty Ships). De eenheid vormt zijn eigen ontmijners en geeft
informatiecursussen aan politiediensten, gerechtelijke autoriteiten en aan
beveiligingsverantwoordelijken. Sinds 1991 neemt DOVO actief deel aan
buitenlandse operaties. Enerzijds voor de bescherming van de Belgische troepen
tijdens ontplooiingen in het buitenland en anderzijds in het kader van de
humanitaire ontmijning en de opleiding van lokaal EOD-personeel.
DOVO zoekt niet naar munitie, maar komt alleen in actie als er iets gevonden is.
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