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Beste Fire Observer,  
 
 
Het jaar is halfweg, de grote vakantie staat voor de deur!  
 
Velen onder jullie kunnen uitkijken naar een deugddoende vakantie met vrienden 
en/of familie, anderen kunnen dan alweer terugblikken op een wondermooie 
vakantie.  
 
Zo ook onze 24 Fire Observers die dit jaar reeds een stage liepen bij de korpsen 
van Miami – Dade of Houston. Twee topbestemmingen die twee topstages gaven. 
Niets dan blije gezichten bij de terugkeer, positieve reacties en boeiende verhalen. 
De twee eerste stages van dit jubileumjaar waren alvast een succes!  
 
We twijfelen er niet aan dat de twee najaarsstages naar Long Beach en Phoenix 
ook een schitterend resultaat zullen opleveren.  
 
Het is dan wel zomervakantie waarbij vele Belgen en Nederlanders erop uit trekken 
maar net zoals in onze beroepsactiviteit kent onze vzw ook geen verlof. Collega’s 
blijven uitrukken naar brandoproepen, verkeersongevallen, medische 
tussenkomsten en allerhande dringende en niet-dringende tussenkomsten...en ook 
de vzw blijft verderdraaien. Dat moet ook want de laatste voorbereidingen van de 
najaarsstages zijn volop aan de gang én we beginnen reeds aan de stages voor 
volgend jaar! 
 
Verschillende mogelijkheden werden eerder binnen het bestuur reeds besproken en 
het was niet gemakkelijk om een keuze te maken maar we zijn blij jullie in 2017 
wederom 4 stages te kunnen aanbieden. De gesprekken en onderhandelingen met 
onze gastheren zijn volop bezig. We werken druk aan het programma en we streven 
ernaar jullie het aanbod 2017 kenbaar te maken tegen 1 september 2016. 
 
Beste leden, ik wens jullie veel leesplezier met deze nieuwe editie van ons clubblad  
“VZWeetje”.  
 
Verder rest mij enkel nog jullie, en dat in naam van het ganse bestuur en mezelf, 
een zeer welverdiende, prettige, zonnige en vooral veilige zomervakantie toe te 
wensen! 
 
  
  
Marc Opstal 
Voorzitter 
 
 
 
 

 

Voorwoord 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De coverfoto van deze editie is afkomstig van Carl Verstrepen.  
 
Tijdens de stage Miami – Dade 2016, die doorging in mei dit jaar, was er een 
trainingsdag voorzien met enkele special operationseenheden van MDFR. In de 
voormiddag stonden de helikopters van de Air Rescue Division op het programma en 
in de namiddag gingen we van de lucht naar het water want dan namen de blusboten 
en hun crews ons de oceaan op.  
 
Beide eenheden hadden rondleidingen voorzien, presentaties, demonstraties en 
oefeningen en één van die oefeningen was een maritime hoist evolution. 
Het verhaal ging als volgt: de brandweerboot werd opgeroepen om een gewonde 
drenkeling op te vissen, de helikopter mocht deze dan weer van de boot evacueren 
voor overbrenging naar een ziekenhuis.  
 
Op de foto zien we de reddingsbrancard die via de winchkabel omhoog gehesen 
wordt, met begeleiding van een high line.  
 
 
 
 

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 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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: 
 
De eerste stage voor 2016 ging door van 8 mei tot en met 23 mei. Carl Verstrepen, Eric 
De Theije en Dirk Van den Berghe namen de begeleiding van 11 leden op zich tijdens 
deze prachtige stage. Tal van fotoverslagen waren reeds te zien op de Facebookpagina, 
binnenkort zullen ook de reisverslagen op de website gepost worden.  
 
 
Houston, Texas: 

 
Van 22 mei tot en met 6 juni 2016 ging de tweede stage voor dit jaar door. Patrick 
Vantroyen en Jan Van Cauwenberghe begeleidden een groep van 8 leden naar de 
grootste stad van de tweede grootste staat. Ook deze stage werd een ongetwijfeld 
succes! Hun verhalen kan je nu nog steeds raadplegen op de Facebookpagina en 
binnenkort ook via de reisverslagen op de website.  
 
 
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. 
 
 
 

       MEMORIAL DAY  

 

       Op zondag 29 mei 2016 was een delegatie van Fire Observers vzw opnieuw  

       present op Flanders Field American Cemetery om er de officiële Memorial  

       Dayceremonie voor België bij te wonen. Flanders Field is de laatste rustplaats 

       voor 368 Amerikaanse soldaten van de Eerste Wereldoorlog en 43 Missing In 

       Actions.  

Sinds 2014 wordt onze organisatie steevast uitgenodigd om deze ceremonie bij te    

wonen die ingericht wordt door de American Overseas Memorial Day Association 

en de Amerikaanse ambassade. Verschillende hoogwaardigheidsbekleders zijn 

eveneens aanwezig naast tal van hogere militaire officieren van beide landen, 

NATO,…  

Na de plechtigheid in Waregem werd koers gezet naar de Menenpoort in Ieper om 

aldaar de Last Postceremonie bij te wonen.  

Het verslag en foto’s zijn terug te vinden op onze website.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


