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Op zaterdag 8 mei organiseerde de brandweerdienst van Kluisbergen het K.O.B.-Congres. De 12s-jarige brandweerdienst had kosten noch moeite gespaard om de gasten van de andere diensten brengen een hartelijk welkom te geven. fen impressie.
Ondanks de druilerige weer was de opkomst bevredigend te noemen. Het merendeel van de Oost-Vlaamse brand- weerdiensten stuurde zijn afgevaardig- den. In de gemeentelijke feestzaal, waar het Congres plaatsvond, werden de gas- ten ontvangen en geregistreerd.
Het Congres kon stipt op tijd beginnen, wat achteraf gezien geen overbodige luxe bleek te zijn. Na een korte intra door de gastheer Lt. Bev. Rudy Bloeyaert van brandweerdienst Kluisbergen, tevens K.O.B.-Voorzitter, werd het welkomst- woord gegeven door burgemeester Phi- lippe Willequet.
Het startschot van het Congres werd door de K.O.B.-Voorzitter gegeven, waarna hij het woord gat aan de moderator van dienst, Kapt. Cdt. Marc Vande Velde, offi- cier-dienstchef van brandweerdienst Sint- Niklaas en tevens Voorzitter van de Tech- nische Commissie.
De eerste gastspreker was Luc E.T. Rom- baut van CEMAC uit Gent. Hij kwam een toelichting geven over de vergevorderde stand van zaken van het meetplan gevaarlijke stoffen 'CAMHIE'. Een meetsy- stematiek die ontwikkeld wordt voor de gestructureerde inschatting van de effec- ten en risico's van gevaarlijke stoffen. Het model zal in de nabije toekomst gebruikt worden bij incidenten met gevaarlijke stoffen, in opvolging van het ondertussen verouderde VICTIM-meetplan. Wie meer over CAMHIE wil te weten kamen, kan hiervoor de website van CEMAC consulte- ren.
De tweede spreker Kapt. Gert Van Passel van brandweer Sint-Niklaas, met techni- sche ondersteuning van alt. Thierry Ingels, bracht ons de stand van zaken van ASTRID. Erwerd aandacht besteed aan de gebruikerservaringen van ASTRID. Kapt. Van Passel ging hiervoor te rade bij de brandweerdiensten Sint-Niklaas, Zelzate en Zottegem, reeds actieve gebruikers van ASTRID en bij de politie van Sint-Niklaas. De gastspreker benadrukte dat hij een
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neutrale weergave wilde brengen van de ervaringen op het terrein en hij over- schreed ruim de toegemeten spreektijd, doordat hij een grondige analyse gat van de negatieve en positieve ervaringen. In de wandelgangen waren er opmerkingen te horen over de uiteenzetting, wat nog- maals bewijst dat het ASTRID-gegeven een heet hangijzer, of moeten wij zeggen zwaard van Damocles is voor de brand- weer.
Na een ingekorte paule kreeg Kapt. Domi- nic Knapen van brandweer Genk het woord. De toehoorders kregen een samenvatting van de 'fisico-analyse bij de brandweer', zoals dele leer uitvoerig behandeld werd tijdens het BVV-Congres in Genk afgelopen jaar. Door de beperkte spreektijd was het geheel misschien jets uit zijn verband gehaald, omdat de ach- terliggende informatie niet werd gegeven zoals in Genk.
Ais laatste gastspreker kreeg commissaris Germain Vercruyssen, korpschef van de politiezone Laarne-Wetteren-Wichelen en gastdocent aan de Provinciale Brandweer- school van Oost-Vlaanderen het woord.
bevolking gegeven worden. Tot slot richtte hij een woord van dank aan iedereen die meegewerkt had tot het welslagen van het Congres en oak aan de K.O.B.-redactie- raad voor al het geleverde werk in de rea- lisatie van ons vakblad.
Na afloop van het officiele gedeelte ver- voegden de partners zich terug bij de groep. Het damesprogramma was een mooie rondrit in de Vlaamse Ardennen, met o.a. een bezoek aan de steden Ronse en Oudenaarde.
Aile deelnemers kregen een herinnerings- geschenk en een boekje t.g.v. 125 jaar brandweer Kluisbergen en konden tijdens het gebruiken van een verfrissing en een hapje, de static-show bezoeken waaraan enkele leveranciers van interventiemate- rieel deelnamen.
Met dank aan Lt. Bev. Rudy B/oeyaert, Kapt. Cdt. Marc Vande Ve/de, Kapt. Bev. Jos Dauwe, Kapt. Dominic Knapen, Kapt. Gert Van Passe/, Luc E..I Rombaut, commissaris Germain Vercruysen en iedereen die bijge- dragen heeft tot het we/s/agen van dit Congres.
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