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Beste Fire Observer,  
 
 

Velen onder jullie weten waarschijnlijk wel dat ik naast voorzitter van de VZW reeds 
sedert 1993 werkzaam ben bij de Brandweer Zaventem en sedert enige jaren de 
graad van officier draag. 

Op het moment van de aanslagen op 22 maart was ik thuis en bereidde ik me 
eigenlijk voor om naar Brussel te gaan. Reeds om 8 uur 03 kreeg ik een bericht van 
explosies op de luchthaven. Mijn eerste reactie was er één in de zin van “is dit 
ernstig ?”, maar het volgende moment stapte ik in mijn wagen om naar onze 
brandweerkazerne te rijden. Onderweg zocht ik telefonisch contact met iemand in 
de dispatching om meer te weten te komen. Veel info was er niet, maar de conclusie 
was al snel “ik begeef me zo snel mogelijk naar de luchthaven”. 

In momenten als deze schakel je al vrij snel automatisch een versnelling hoger. 

Om 8 uur 15 naderde ik de luchthaven en kreeg ik de eerste SITREP van onze 
ploeg die ter plaatse was gekomen. Het werd al snel duidelijk dat er zeer grote 
schade was en er tientallen slachtoffers waren. Op dat moment begin je te doen 
waarvoor je opgeleid bent, bijkomende middelen vragen, rampenplan laten 
afkondigen, ….  

Even later ben ik aan de luchthaven en richt ik een commandopost op aan het 
Sheraton hotel. Vanaf nu is het trachten orde te creëren in de chaos. Geen 
eenvoudige taak gezien de situatie. De komende uren moeten we nog geregeld 
wegduiken omdat er paniek ontstaat omwille van wat aanzien wordt als verdachte 
personen of verdachte voertuigen. Iets na de middag blijkt er ook effectief nog een 
derde bom aanwezig te zijn. Onze mensen zijn herhaaldelijk vlak bij deze bom 
gepasseerd….. 

Loopt alles op wieltjes op zo een dag, nee absoluut niet. Sommige zaken gaan 
anders dan je zou willen en niet iedereen zit steeds op dezelfde lijn. Achteraf maak 
je je ook de bedenking dat je bepaalde zaken niet hebt gedaan of misschien anders 
had moeten doen. Ondanks alles kunnen we evenwel terugkijken op een geslaagde 
interventie met een eerder ongeziene inzet van onze personeelsleden. 

Vertrekken op de luchthaven van Zaventem zal wellicht nooit meer hetzelfde zijn. 

 
 
 
 
  
Marc Opstal 
Voorzitter 
 
 
 
 
 

Voorwoord 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De coverfoto van deze editie is een bekend beeld uit Delray Beach, Florida. 
Onze Belgische driekleur over Atlantic Avenue, het paradetraject voor de St Patrick’s 
Day Parade. Autoladders van de korpsen van Pompano Beach en Hollywood laten ze 
fier wapperen voor de ogen van duizenden bezoekers.  
 
Ook dit jaar, en dat voor het 5

de
 opeenvolgende jaar, waren er opnieuw 5 van onze 

leden present om mee op te lopen in de parade en om onze landen en diensten te 
vertegenwoordigen.  
 
Deze keer was het toch wel een zeer speciale editie want de organisatie richtte de 
schijnwerpers op meer dan 60 Amerikaanse veteranen die allen actief waren tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Velen van hen waren actief in Europa en sommigen zelfs 
in België. Voor de 5 leden was het een grote eer om de veteranen te escorteren 
tijdens de parade! Enkele weken voor hun afreis werd er ook nog een videoclip 
gemaakt in samenwerking met Flanders Field American Cemetery te Waregem.  
https://youtu.be/RXY-mSEjodc 
 
Deze mensen reizen elk jaar af naar Florida op eigen houtje, dus niet onder 
organisatie van de vzw.  
 
 
 

Winkel 

 
Onze winkel is open! Alle verkoopsartikelen kan men terugvinden via de website, 
onder de rubriek “Winkel”. Bestellingen kunnen enkel en alleen geplaatst worden met 
het bestelformulier welke je onder de rubriek “Winkel” kan terugvinden op de website, 
of tijdens de bijeenkomsten van Fire Observers vzw zoals bijvoorbeeld de 
stagevergaderingen,... 
 
 
Wat hebben we in de winkel beschikbaar:  
 
T shirts:  
De alomgekende Fire Observersshirt. Beschikbaar in de maten S, M, L, XL, XXL en 
XXXL. De t shirts zijn verkrijgbaar aan € 10,00/stuk. 
 
Patches: 
De Fire Observerspatch vinden we terug op de rechtermouw van ons uniformhemd. 
Verkrijgbaar aan € 5,00/stuk.  
 
Vlaggetjes: 
Een patch van de Belgische vlag, te plaatsen op de linkermouw van het 
uniformhemd. Verkrijgbaar aan € 2,00/stuk. 
 
Badges: 
De metalen Fire Observersbadge, met uniek nummer, wordt geplaatst aan de 
linkerborstzak van het uniformhemd. Deze badge is te verkrijgen aan € 65,00/stuk.  
 
Fotocd’s: 
We hebben ook nog cd’s beschikbaar met een verzameling van meer dan 500 foto’s 
van brandweerwagens, patches, brandweerposten,... Deze verzameling werd 
geschoten tijdens diverse stages die doorgingen in de eerste 15 jaar van Fire 
Observers vzw.Verkrijgbaar aan € 10,00/stuk.  
 
Alle vermelde prijzen zijn geldig per stuk. Verzendingskosten zijn niet inbegrepen.  

 

Coverfoto 

https://youtu.be/RXY-mSEjodc


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretariaat 
Het secretariaat staat ter beschikking voor alle informatie omtrent Fire Observers 
vzw. Alle correspondentie mag gericht worden naar: 
 

Fire Observers vzw 
Theophiel Van Der Cruyssenhof 9 
9080 Lochristi 
BELGIUM 
+32 498 11 76 55 
 
info@fireobservers.org  
http://www.fireobservers.org  
 
 
 
 
 
 
Bij een nieuw jaar hoort uiteraard ook een nieuw lidmaatschap. De hernieuwingen 
werden doorgevoerd in de eerste drie maanden van dit jaar. Dit wil zeggen dat het 
lidgeld van 2016 (voor bestaande leden) betaald moest worden voor 31 maart 2016. 
Leden die tegen die datum geen hernieuwing hebben uitgevoerd werden uit het 
ledenbestand geschrapt.  
 
Personen die eerder deelnamen aan een stage en ondertussen geen lid meer zijn, 
zullen op ledenlijst 2 (de lijst voor mensen die reeds aan een stage hebben 
deelgenomen) komen te staan wanneer zij hen opnieuw lid maken. Zij zullen een 
plaats krijgen tussen de laatste stage en eerstvolgende stage van Fire Observers 
vzw.  
 
Nieuwe leden kunnen zich ten allen tijde van het jaar lid maken door middel van het 
jaarlijkse lidgeld te betalen. Nieuwe leden die zich hebben aansloten vanaf 1 
september 2015 zijn met hun lidmaatschap automatisch in orde voor het jaar 2016, 
alsook de leden die reeds een hernieuwing hebben doorgevoerd na 1 september 
2015.  
  
Het lidgeld voor 2016 bedraagt € 20,00. 
 
 
Rekeninginformatie voor betalingen vanuit België:  
 
001-2996699-57  
Fire Observers vzw  
Groenveld 62  
1930 Zaventem  
 
 
Rekeninginformatie voor betalingen vanuit het buitenland:  
 
SWIFT of BIC: GEBA BE BB  
IBAN: BE09 0012 9966 9957 
 
Om jullie op de hoogte te blijven houden van alle nieuwtjes binnen de vzw vragen we 
alle wijzigingen van contactgegevens zoals adres en email door te sturen naar het 
secretariaat en dit door middel van het inschrijvingsformulier te gebruiken dat te 
vinden is op onze website.  

Lidmaatschap 2016 

 

mailto:info@fireobservers.org
http://www.fireobservers.org/


 

 
 
 
 
 
 

In 2016 richten we opnieuw 4 stageprogramma’s in. De bekendmaking hiervan vond 
plaats op 1 september 2015 en werd gevolgd met een algemene mailing, berichtgeving 
via de website en via de facebookgroep.  
 
De inschrijvingsperiode liep een maand en de interesse was enorm.  Zo ontvingen we 
maar liefst 83 geldige inschrijvingen voor 35 beschikbare stageplaatsen. 
Conform het deelnamereglement werden de kandidaat-deelnemers geselecteerd en 
gecontacteerd. Ook de mensen die niet batig gerangschikt waren kregen nieuws en 
werden op de stagelijst als reservekandidaat genoteerd. 
 
Onderstaande stages staan op het programma voor 2016 
 
Miami – Dade, Florida: 
 
Een korps waar we in 2000 al te gast waren voor een stage. Een zeer aangename stad 
in het Zuidoosten van de staat Florida. Vanuit de 65 brandweerposten rukken ze jaarlijks 
uit naar meer dan 246 000 oproepen...we zijn er zeker van dat er hier voor ons ook nog 
wel enkele zullen bijzitten. Toeristisch zullen we deze reis opvullen met Miami, Miami 
Beach, de Everglades, de Florida Keys, Cocoa Beach en Orlando.  
 
Het vertrek is voorzien op 8 mei en 23 mei 2016 zijn onze leden terug op eigen 
grondgebied. Carl Verstrepen, Eric de Theije en Dirk Van den Berghe zijn de 
begeleiders.   
 
 
Houston, Texas: 
 
Van 22 mei tot en met 6 juni 2016 zullen Patrick Vantroyen en Jan Van Cauwenberghe 
een groep van 8 leden begeleiden naar de grootste stad van de tweede grootste staat. 
Ook deze stage zal een ongetwijfeld succes worden als we terugkijken naar de eerste 
stage aldaar in 2008. Na het verblijf in Houston staan ondermeer San Antonio, College 
Station, Austin, Baton Rouge en New Orleans ook nog op het programma.  
 
 
Long Beach, Californië: 
 
Een voorstad van Los Angeles waar, tot op heden, onze stageverzoeken steeds op een 
sisser afliepen. Nu kregen we dan wel groen licht en men zal het niet beklagen!  
 
Marc Opstal en Peter Frederickx begeleiden de 8 deelnemers van 19 september tot en 
met 5 oktober 2016. San Diego, Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon,...staan ook 
nog op het programma. 
 
 
Phoenix, Arizona: 
 
Eén van de eerste korpsen waar we als vzw ooit te gast waren, meerbepaald in 1997. 
Deze gerenomeerde en zeer actieve dienst zal ons wel de nodige interventies, 
oefeningen en nieuwtjes kunnen voorschotelen! Na de stage staan er plekken zoals 
Route 66, de Grand Canyon, Las Vegas en Los Angeles ook nog op het programma.  
 
Het vertrek is voorzien op 2 oktober met een terugkeer in België op 17 oktober 2016. De 
begeleiders voor dit project zijn Paul Vanlook en Wen Declercq.  
 
 

 

Stages 2016 



 

 

 

      WEDSTRIJD 
 
       Op 3 maart 2016 werd door de vzw een wedstrijd uitgeroepen.  
       Voor ons jubileumjaar brengen we een challenge coin uit en we besloten dat onze  
       leden het design mee mogen bepalen.  
 
       Er kwamen verschillende inzendingen binnen die elks zeer uniek, knap en innovatief  
       waren, wat het voor het bestuur dan ook niet gemakkelijk maakte om een ontwerp te  
       kiezen. Uiteindelijk werd toch een bepaalde inzending geselecteerd als beste keuze! 
 
        Momenteel zijn de coins in bestelling en we hopen deze zo snel mogelijk te mogen  
       ontvangen zodat we ze ook naar jullie toe ter beschikking kunnen stellen.  
 
       Meer nieuws omtrent de coins en de winnende inzending zal verschijnen in de volgende 
       editie van ons VZWeetje. 
 
 
 

       DANKWOORD   

 
       We komen nog graag even terug op het item wat in het voorwoord ook al ter sprake  
       kwam, meerbepaald de trieste aanslagen van 22 maart 2016.  
 
       De zwaarste terreur die ons land heeft moeten ervaren, een dag welke we nooit zullen en  
       kunnen vergeten. Honderden mensen liepen verwondingen op en 32 mensen lieten het  
       leven...  
 
       Op het terrein werden meer dan 500 hulpverleners (Brandweer en Dienst 100/112)  
       ingezet, daarnaast moeten we ook nog de mensen van bv. ziekenhuizen rekenen,...  
       Dan hebben we nog een leger aan leden van ordediensten en van Defensie.  
 
       Op zich is het allemaal maar normaal voor de meeste burgers. De bel gaat en dan  
       moeten we maar reageren en uitrukken, dat is nu éénmaal onze job. Alleen was 22/03  
       geen gewone dag, de incidenten die dag waren geen gewone interventies...maar alle  
       leden van hulp- en ordediensten hebben het toch maar gedaan. In zeer moeilijke  
       omstandigheden hebben zij een topprestatie geleverd, of het nu in Zaventem of Brussel  
       was.  
 
       Verschillende van onze leden kwamen tussen voor deze aanslagen; in functie van brand-  
       weerman, ambulancier, verpleegkundige, Rode Kruismedewerker, dispatcher,...  
       Ieder van hen heeft zich van een zeer bekwame taak gekweten en ieder van hen heeft  
       een uitzonderlijke prestatie verricht.          

 
       Collega’s...vrienden... BEDANKT!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


