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Beste Fire Observer,  
 
 
 
Het laatste VZWeetje van 2016 is een feit. De najaarsstages zijn voorbij en we 
maken ons op voor de eindejaarsfeesten...maar dat wil nog lang niet zeggen dat het 
werkjaar voor onze vzw gedaan is! 
 
 
Naast de gewone dagdagelijkse administratieve zaken en de afhandeling van de 
stages van dit jaar zijn we al volop bezig aan een nieuw jaar, een jaar waar we 
opnieuw 4 prachtige stages konden aanbrengen.  
 
 
Zoals jullie allemaal weten werden de stages voor 2017 voorgesteld op 1 september 
en kon iedereen zich inschrijven voor een mogelijke deelname. Jacksonville, San 
Diego en Denver zijn bekende plekken voor Fire Observers vzw omdat we er in het 
verleden reeds 1 of meerdere stages liepen. De laatste stage voor 2017 is totaal 
nieuw voor ons, zowel het korps als de staat, meerbepaald Columbus, Ohio.  
 
 
Men kon een maand lang inschrijven voor een mogelijke deelname en ook ditmaal 
kwamen er veel meer inschrijvingen binnen, doch iets minder dan voorgaande jaren, 
dan dat er vacante plaatsen waren en zo waren we dus genoodzaakt om te 
selecteren aan de hand van het deelnamereglement. Sommigen onder jullie kregen 
aangenaam nieuws in de bus terwijl andere dan weer het nieuws kregen dat zij als 
reserve-kandidaat op de lijst stonden.  
 
 
Voor ons, de begeleiders, begint het grote werk nu; administratie opmaken en 
regelen, het zoeken en boeken van vluchten, huurwagens, hotels,  trajecten 
uitstippelen, activiteiten plannen, vergaderingen en bijeenkomsten organiseren, 
planningen maken met de ontvangende brandweerdienst,.... Veel werk maar we 
doen het graag en naar ons beste vermogen om jullie de best mogelijke stagereis 
aan te bieden.  
 
 
We willen jullie, opnieuw, bedanken om dit jaar onze vzw opnieuw te steunen. Dit is 
een organisatie voor jullie maar die ook enkel en alleen maar mogelijk is door jullie. 
Daarom een oprechte DANKJEWEL! 
 
 
 
Marc Opstal 
Voorzitter 
 
 
 
 
 

Voorwoord 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De coverfoto van deze editie is afkomstig van Dries Erna.  
 
Dries ls lid van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg, post Sint – Truiden maar 
onlangs was hij echter te vinden in Station 1 van de Long Beach Fire Department.  
 
Eén van de najaarsstages van dit jaar ging door in Long Beach, Californië. Long 
Beach is een “voorstad” van Los Angeles, iets zuidelijker gelegen. Het was de eerste 
keer voor de vzw dat we er te gast waren voor een stage.  
 
Dries werd toegewezen tot Station 1, één van de grotere posten binnen de stad. Hij 
had meer dan keuze genoeg bij een oproep want de gekazerneerde eenheden aldaar 
waren ondermeer een autopomp, een autoladder, een ziekenwagen,... 
 
De foto werd getrokken tijdens één van de oefenmomenten tijdens zijn stage. 
 
 
 
 

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. 
 
Challenge coin: 
De Fire Observers challenge coin is nieuw sinds september 2016. De coin is te 
verkrijgen aan € 10,00/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. Dit is ook zo voor de leden die zich hebben aangesloten vanaf 1 september 
2016, ook zij zijn reeds in orde voor het jaar 2017. 
  
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 2017 richten we opnieuw 4 stageprogramma’s in. De bekendmaking hiervan vond 
plaats op 1 september 2016 en werd gevolgd met een algemene mailing, berichtgeving 
via de website en via de facebookgroep.  
 
De inschrijvingsperiode liep een maand en de interesse was wederom zeer groot. Zo 
kregen we al vlotjes meer inschrijvingen binnen dan de 38 vacante plaatsen. 
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 2017 
 
Jacksonville, Florida: 
 
De eerste stage voor 2017 gaat door van 22 februari tot en met 16 maart. Eric De Theije, 
Mario Colle en Paul Vanlook nemen de begeleiding van 11 leden op zich tijdens deze 
prachtige stage. Na een afwezigheid van 11 jaar keren we opnieuw naar deze plek waar 
we eerder reeds 3 maal te gast waren. Naast het stagedeelte zal er ook een toeristische 
rondreis gemaakt worden met bezoeken en verblijven in Daytona Beach, Orlando, 
Delray Beach, Miami en de Florida Keys.  
 
 
San Diego, Californië: 

 
Op 6 mei zal er een tweede stagegroep vertrekken, ditmaal naar Californië. We gaan 
terug naar de roots van onze vzw, het korps waar de eerste stage doorging, namelijk 
San Diego. Fire Observers vzw heeft een zeer goeie band met SDFD en daar maken we 
gebruik van om er voor de 5

de
 keer stage te lopen. Na de stage zetten we nog koers 

naar ondermeer Los Angeles, Las Vegas, Death Valley, Yosemite National Park, San 
Francisco,... 
 
 11 Fire Observers krijgen Carl Verstrepen, Peter Frederickx en Filip Van Acker mee als 
begeleiders. Het einde voor deze stagereis is voorzien op 23 mei. 
 
 
Denver, Colorado: 
 

Paul Vanlook en Wen Declercq kiezen een stage in het berggedeelte. Deze editie zal 
een sequel zijn van het succesverhaal in 2012. Het is evident dat er veel natuur aan de 
pas zal komen tijdens deze stagereis maar ook nog verblijven in ondermeer Las Vegas 
en Colorado Springs. 
 
De stage gaat door van 5 september tot en met 21 september, 8 leden werden hiervoor 
geselecteerd.  
 
 
Columbus, Ohio: 
 
Het is de eerste keer dat we te gast zijn bij het korps van de hoofdstad van de staat 
Ohio. Een dienst welke voorziet in alle takken van de hulpverlening en daarom is dit 
korps ook weer zeer interessant voor ons. Marc Opstal en Dirk Van Den Berghe zullen 8 
Fire Observers tijdens deze stagereis begeleiden. Het vertrek is voorzien op 18 
september en de terugkeer op 4 oktober.  
 
Toeristisch komen er ook nog enkele items aan bod zoals Chicago, Baltimore, New York 
City, Washington DC en Philadelphia.  
 
 

 

Stages 2017 



 

 

 

      CHALLENGE COIN 
 
       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! 
 
        Eindelijk is het zover, de eerste en enige echte Fire Observers Challenge Coin werd  
       begin september voorgesteld en in de verkoop gebracht. We kregen al vele goeie  
       reacties en felicitaties op de coin en het was blijkbaar een noodzaak voor iedereen want  
       ze vliegen de deur uit! 
 
       Zoals eerder reeds vermeld kwamen er verschillende inzendingen binnen. Na een  
          uitvoerig en grondig debat kozen we het ontwerp welke voor het bestuur het beste leek.  
       Er werden ook nog enkele aanpassingen doorgevoerd aan het ontwerp maar de basis  
       bleef origineel. Het was pas na de keuze dat de identiteit van de inzender werd  
       vrijgegeven en dat was niemand minder dan Dirk Van Den Berghe, onze eigenste  
       webmaster.  
 
       De bestelling, de productie en de levering van de coins nam wat tijd in beslag maar nu  
       zijn ze dus in verkoop en verkrijgbaar in de Fire Observerswinkel. 
 

De challenge coin is een soort medaillon dat haar origine kent bij de militaire eenheden  
      in de VS. Het is een identieke coin en wordt gedragen door alle leden van de eenheid.  
      Soms worden er uiteraard ook coins gegeven aan bezoekers of leden van andere 
      entiteiten. En sommige coins zijn ook ter beschikking voor de verzamelaars.  Er zijn 

verschillende verhalen rond het ontstaan van de coins maar de meest gebruikelijke is 
deze van een Amerikaans gevechtspiloot die tijdens de Eerste Wereldoorlog achter 
vijandelijke linie moest landen en vrijwel onmiddellijk door de Duitsers werd gevangen 
genomen. Later kon hij ontsnappen maar werd hij gevangen genomen door een groep 
Franse burgers die hem als Duitser en saboteur zagen. Net voor zijn executie toonde hij 
zijn coin welke herkend werd door de Fransen en zo had hij zijn leven te danken aan de 

coin.   
  

  Heden ten dage vinden we de coins terug in vele andere landen en ook buiten de militaire   
wereld,    zoals bijvoorbeeld bij de brandweerdienst. Het was dan ook zeer evident dat de 

  vzw ook een coin uitbracht en dit voor haar 20ste jaar van bestaan. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


