
 

Naam:  Boudewijn Rook 
Leeftijd:  38 jaar 
Functie bij IDDS: Momenteel OCE-deskundige, maar in de nabije toekomst (begin 2016) Senior OCE deskundige 

 
Boudewijn Rook is nieuw bij IDDS Explosieven, maar zeker niet nieuw in de explosieven branche! IDDS sprak met Boudewijn over duizend 
bommen en granaten, en over boerenkool met worst. We leren hem kennen als zelfverzekerd en ambitieus, getuige de omschrijving die hij 
hierboven koppelt aan zijn functie bij IDDS. Daar houden we van! 
 
 

Stel jezelf maar even voor!  
Eigenlijk ben ik een banketbakker, dat had je vast niet gedacht! 
Maar goed, dat is heel lang geleden. Want na mijn opleiding ben ik 
in 1994 direct naar de luchtmobiele brigade gegaan. Ik ben ook op 
uitzending geweest, naar Kosovo, in 1999 en 2000. In 2001 heb ik 
de keuze gemaakt om defensie te verlaten en beroepsduiker te 
worden. 
 
Beroepsduiker? 
Ja, bouwvakker onder water! De beroepsduiker doet alles onder 
water wat je boven water ook kan. Zoals branden, lassen, beton 
storten, noem maar op.  
 
Tussen 2005 en 2007 heb ik een uitstapje gemaakt naar het 
duikteam van de douane, maar daar kon ik niet echt aarden. Dus 
terug de beroepsduikerij in. 
 
Hoe ben je in deze bommenwereld terecht gekomen? 
In 2008 kwam ik in aanraking met de explosieven opsporing. Ook 
dat moet met regelmaat onder water gebeuren. En mijn 
achtergrond bij defensie is natuurlijk ook handig in dit werk. De 
afgelopen jaren heb ik vooral opsporing onder water gedaan, bij 
IDDS zal ik met name weer op het land te vinden zijn.  
 
 

 
Boudewijn bij één van zijn onder water opgespoorde explosieven. 

 

Wat is je opgevallen in je eerste weken bij IDDS? 
Het is een druk bedrijf! Maar opvallend is dat iedereen toch ook 
nog wel tijd heeft voor een kletspraatje bij de koffieautomaat (met 
een knipoog).  
Maar zonder gekheid, hele gezellige en toffe collega’s, ze vingen me 
met open armen op.  
 
Ik zie ook dat binnen de afdeling Explosieven nog een efficiëntie-
slag gemaakt kan worden door het opstellen en aanscherpen van 
standaarden en processen. Daar heb ik wel ideeën over. 
 

 

 
 
 
 

Waar ga jij met veel plezier je tanden in zetten in je functie bij 
IDDS? 
Ik ga alles op alles zetten om de papieren te halen waarmee ik 
Senior OCE deskundige wordt! Dat maakt ons nog een stuk 
flexibeler en onafhankelijker.  
 
Mijn kennis van opsporing boven en onder water wil ik uitgebreid 
delen met mijn collega’s. Ik kijk met plezier mee op lopende 
projecten bij IDDS Explosieven. Met elkaars ervaring kunnen we 
weer tot nieuwe inzichten komen, en dat is van waarde voor onszelf 
en onze klanten. Op dit moment hebben we mooie projecten lopen 
met een onderdeel waterbodem. Het is leuk om met een frisse kijk 
oplossingen te bedenken en in uitvoering te brengen.  
 
Wat doe je zoal als je geen bommen zoekt? 
Dan geniet ik volop van mijn twee kinderen! Tim, 8 jaar. En Nick, 5 
jaar. En sinds kort doe ik aan rugby.  
Ja? Vind je dat wel bij me passen?  
 
Nog iets waar we je altijd voor mogen bellen? 
Mij mag je sowieso altijd bellen! 24 uur per dag. Maar zeker als er 
boerenkool met worst op het menu staat.  
 
En ik ben best handig. Heb je de IDDS keet al gezien? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Boudewijn heeft de enige echte IDDS keet voorzien van stroom. Lekker warm en 
licht in de winter! 
 

 

Aangenaam! 


