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Alweer een nieuwe editie van de Luchtbel. Zo 
besef je maar hoe snel de tijd gaat.  
In de laatste 3 maanden zijn er veel activi-
teiten geweest. Zo hadden we er een paar die 
de koude wateren van De Barges getrotseerd 
hebben tijdens de WEVOS proevendag. 
Eind april was er onze eerste openwaterduik 
in de Put van Ekeren. 
Goedroen en Filip waren geslaagd voor hun 
examen 3*D einde maart en we hadden nog 
verschillende initiaties in het zwembad. 
Drie toffe en succesvolle maanden dus.

Tijd dus om te genieten van de zomer en 
voor velen van ons ook van een welverdiende 
vakantie ....waarover je altijd een artikel mag 
schrijven voor de volgende Luchtbel ;)

Maxim

Werkhuizen Decloedt BVBA

verspanende bewerking
machinebouw

RVS-aluminium en staalconstructies
industriële toelevering

tel 059 32 25 34
www. werkhuizen-decloedt.be
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1. Aanwezigen naamafroeping
Volgende leden waren aanwezig hetzij 
persoonlijk, hetzij via volmacht.
CABARTEUX Francis, JACOBUS Claude, 
DE CAUWER Xavier, LANDTMETERS 
Stéphane, DE MUL Filip, LANNOO 
Philippe, DE BOOSER Sander, MERTENS 
Laura, DECEUNINCK Sandrino, MESMAN 
Marie-Josiane, DEJAGHERE Yves, 
NAESSENS Agna, DEJAGHERE Aline, 
TUYAERTS Katrien, DESANGHERE  
Arnold, VAN DE VELDE Marc, DESPORT 
Danny, VAN DEN BOSSCHE Matthias, 
DEVOS (volmacht) Goedroen, VANDERWAL 
Jean-Claude, D’HAUWER Benny,  
VANHOCKERHOUT Maxim, D’HAUWER 
Kimberley, VELGHE Kevin, DUINSLAEGER 
Redgy, VERDONCK(volmacht) WIM, 
GUNAYDIN Yunus, ZEEBROEK Yvan, 
HENDRIKS Patrick.

2. Voorwoord van de voorzitter
“Duikernikkers,
Ik ben blij jullie hier terug te zien en niet via 
een Zoom of Teams meeting.
13 maart 2020, het was twee jaar geleden 
dat corona zijn intrede deed en we de club 
op slot moesten doen. We zijn nu twee jaar 
verder en we hebben bijna al onze vrijheden 
terug.
Corona heeft er flink op ingehakt, niet alleen 
in onze maatschappij waar we een nieuw 
“normaal” moesten accepteren, maar ook 
onze club kwam er niet ongeschonden uit. 

Verslag statutaire  
algemene  
ledenvergadering

Het clubhuis op slot, avondklok, beperkt 
aantal personen in het zwembad...
De een kon er beter mee om dan de andere. 
Een handvol KDNBO’ers hebben er steevast 
voor gezorgd dat de trainingen in het 
zwembad gedurende corona altijd konden 
doorgaan, waarvoor een oprechte “Merci!”. 
We slaagden er zelfs in enkele clubduiken en 
de drie musketiersweekenden te organiseren.
Het aantal leden dat de laatste twee jaar 
heeft afgehaakt ligt hoger dan we gewoon 
zijn. Alle begrip hiervoor, velen zagen het niet 
meer zitten wegens het gebrek aan sociaal 
contact, de (terechte) schrik om besmet te 
worden en een clubhuis dat beperkt open dan 
wel gesloten was. Zij hebben om die redenen 
dan ook afgehaakt en hun lidmaatschap niet 
vernieuwd. We kunnen alleen maar hopen 
dat ze hun beslissing herzien nu corona bijna 
voorbij is.
Op financieel gebied zitten we redelijk 
goed, mogelijk gemaakt door de overbrug-
gingssubsidies van de vele instanties. De 
penningmeester zal dit uitgebreid uitleggen. 
Maar onze hoofdinkomst, de Côte à L’Os 
avond, is weggevallen, daarom moeten we op 
zoek naar vers geld. Een van de initiatieven 
is Trooper, waarvan je al kort op de hoogte 
werd gebracht. Maxim zal hierover uitleg 
geven. Andere initiatieven om zaad in het 
bakje te krijgen zijn ook welkom natuurlijk, 
met Trooper alleen redden we het niet.
De duikschool heeft het al bij al goed gedaan 
gezien de omstandigheden, resulterend in een 
nieuwe 4*D begin februari. Ik breng hierover 
later verslag uit.

De materiaalmeester werkt meestal achter 
de schermen en bij voorkeur overdag. Ook hij 
heeft zijn lijstje klaar, Redgy doet hierover 
verslag.
Het clubhuis heeft de laatste jaren geen 
onderhoud gehad en dat is eraan te zien. 
Verslag hierover later. Ondertussen heeft zich 
iemand aangemeld om zijn schouders onder 
het clubhuis te zetten, ik hoop dat jullie Kevin 
Velghe tijdens het topic van het bestuur met 
handgeklap zullen benoemen tot lid van het 
bestuur.
Door covid waren er ook geen feestjes, maar 
ik heb uit goede bron vernomen dat er een 
feest comité bezig is dit weer op gang te 
trappen. Ik heb uitdrukkelijk moeten beloven 
om geen namen te noemen...
Externe relaties is een veelzijdig onderwerp, 
van het coördineren van de Luchtbel tot en 
met Facebook en Instagram. Ook KDNBO 
gaat dus de sociaal media toer op, Maxim zal 
hierover rapporteren.
Maar nu is het tijd om KDNBO weer op gang 
te trappen. Een club of vereniging kan niet 
zonder leden, we hebben jullie nodig, en dat 
meen ik. De meeste corona-restricties zijn 
vervallen. We hebben terug een jaarplanning, 
enthousiaste lesgevers staan klaar om er weer 
in te vliegen en we maken de inventaris van 
ons clubhuis na twee jaar stilstand. Als ik op 
Dives kijk zie ik dat zeventien leden bezig zijn 
met een opleiding. Kom dus naar de club en 
spreek de lesgevers aan om je opleiding te 
vervolledigen. Ook als je met geen opleiding 
bezig bent zien we je graag terug in het 
zwembad bij de funnies en/of in het clubhuis 

waar Rita met veel plezier je een frisse pint 
zal schenken.”
Tot zover het verslag van de voorzitter

3. Penningmeester
3.1. Uiteenzetting en goedkeuring der 
rekeningen 2021

De balans wordt door de penningmeester 
grondig toegelicht. Zoals alom bekend heeft 
COVID ervoor gezorgd dat de in- en uitgaven 
niet in lijn liggen in vergelijking met het 
précorona tijdperk. Het boekhoudkundig 
jaar wordt echter wel geëindigd met €11 
951,67 waarvan €5000 op de spaarrekening.  
Uit de cijfers valt af te leiden dat ondanks 
de vele negatieve effecten van COVID, we 
het boekjaar kunnen afsluiten met €811,44 
winst. Ook dit jaar blijkt de grootste uitgave 
de jaarlijkse concessie te zijn, dat zo goed als 
20% van de kosten inneemt gevolgd door de 
nutsvoorzieningen.
De AV keurt het verslag van de penning-
meester en in het verlengde daarvan de 
rekeningen 2021 goed. 
Een lid begrijpt de cijfers niet omtrent de 
bar: Er was nog een grote stilstaande stock 
aanwezig bij het afsluiten van het boekjaar. 
Omdat de drank niet voldoende geroteerd 
heeft is de totale verkoopprijs lager dan 
de totale aankoopprijs. Dit resulteert in de 
getoonde cijfers.
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3.2. Goedkeuring begroting 2022

De begroting 2022 wordt door de pen-
ningmeester grondig toegelicht. De pen-
ningmeester laat weten dat het bestuur 
de vooruitzichten positief inziet en een 
prospectus heeft dat in lijn ligt met deze in 
het précorona tijdperk. Het clubhuis en het 
duikmateriaal worden aangestipt als groot-
ste investeringen voor het jaar 2022.
De AV keurt het verslag van de penning-
meester en in het verlengde daarvan de 
begroting 2022 goed. 

3.3. Ontlasting van het bestuur door de 
commissarissen controle van de rekening 
2021.

DESPORT Danny en MESMAN  
Marie- Josianne feliciteren de penning-
meester voor de overstap naar een digitaal 
systeem van de boekhouding. Ze lieten 
beiden weten dat de aangeboden stukken 
overeenkomen met de boekhouding. 
De commissarissen der rekening stellen dan 
ook voor het bestuur te ontlasten voor de 
rekeningen van 2021. Het bestuur krijgt van 
de algemene vergadering met handgeklap 
kwijting voor het jaar 2021.

3.4. Aanstelling twee commissarissen 
controle der rekeningen 2022.

DESPORT Danny en MESMAN Marie-Josiane 
worden door de algemene vergadering 
aangesteld tot commissaris van de rekenin-
gen voor het jaar 2022.

4. Verslag van het duikschoolhoofd 
NELOS
4.1. Algemeen

Een overzicht wordt gegeven van de 
verschillende actieve lesgevers/leden v/h 
duikonderricht. 
MERTENS Laura, GUNAYDIN Yunus en 
TIMMERMAN Marc vervoegen het duikon-
derricht. 

4.2. Nieuwe brevetten

Het bestuur, en de leden van de AV, feli-
citeren alle kandidaten met de behaalde 
prestaties:

Duiker-redder (DR) DEVOS Goedroen 
Basis Nitrox Duiker (BND) VELGHE Kevin 
1* Duiker  (1*D) VELGHE Kevin  
3* Duiker  (3*D) GUNAYDIN Yunus

Duiker Hulp Verlener (DHV)
VELGHE Kevin, DEVOS Goedroen, DE MUL 
Filip en VERBURGH Robin 

4.3. Catering DHV

GUNAYDIN Yunus en VANHOCKERHOUT 
Maxim worden bedankt voor hun inzet om 
op 48u de volledige catering voor het DHV 
op zich te nemen wat resulteerde in een 
mooie marge voor de club. 

4.4. Kader

Het duikschoolhoofd doet een warme 
oproep en doet een poging om de leden van 
de AV te motiveren om verder te groeien bin-
nen de duiksport. Dit is belangrijk naar de 
toekomstvooruitzichten van de club. Er zijn 
op dit ogenblik drie kandidaat kaderleden: 
VANHOCKERHOUT Maxim, GUNAYDIN Yunus 
en MERTENS Laura.

5. Verslag van de  
materiaalmeester
De verschillende taken van de materiaal-
meester worden toegelicht. De materi-
aalmeester vraagt om het materiaal met 
respect te behandelen. Daarnaast is sinds de 
vorige AV één fles afgekeurd. In het budget 
is voorzien om deze fles te vervangen door 
een nieuwe. De materiaalmeester verzoekt 
verder om het gehuurd materiaal naar de 
club te brengen vóór 19u zodoende de 
flessen kunnen gevuld en gebruikt worden 
tijdens de zwembadtraining. Dit ook om 
tegemoet te komen aan de buurbewoners 

omtrent lawaai van de 
compressor. De materiaal-
meester sluit vervolgens 
af met de bedanking aan 
de verschillende leden die 
zich hebben ingezet om het 
materiaal op en af te rijden 
naar het zwembad. 

 
5.1. Vragen/opmerkingen van leden

Twee flessen worden mogelijks gedoneerd 
door LANDTMETERS Stephane waarvoor 
dank. 
Is er een inventaris van het duikmateriaal 
dat de club ter beschikking heeft? Neen 
Is het nodig om een nieuwe fles aan te kopen 
en zo onnodig kosten te maken? De voorzit-
ter antwoordt dat de kost ingecalculeerd is 
en dat er wordt geopteerd om telkens kleine 
uitgaves te spreiden over de verschillende 
jaren heen.
Kan er een systeem uitgedokterd worden om 
kapot materiaal door te geven aan de materi-
aalmeester? Tijdens de opleiding kwam het 
vaak voor dat kapot materiaal meermaals 
terug naar het zwembad kwam waarmee 
kandidaten hebben moeten meetrainen.  
Het bestuur zal dit punt doorgeven aan het 
duikonderricht. 

6. Verslag van de clubhuisverant-
woordelijke
De voorzitter neemt het woord en deelt mee 
dat het clubhuis een refreshing nodig heeft.
Een aantal van deze taken zijn: de inkom dat 
moet vernieuwd worden, het grondig reini-
gen van het clubhuis, de zaal dat een laagje 
verf nodig heeft, de buitengevel dat dringend 
moet vervangen worden, reclameborden die 
moeten vervangen worden, …

7. Verslag van het feestcomité
In 2021 waren er geen feestjes ten gevolge 
van COVID. Dit wordt terug opgestart in 
2022.

8. Verslag van de PR-verantwoor-
delijke

8.1. Social Media
Uiteenzetting van de PR-verantwoordelijke 
omtrent Social media.  
Opmerking van een lid: 
Oppassen met publicaties van oud leden. 
Sommigen kunnen dit als niet fijn bestem-
pelen. Publicaties worden enkel gedaan 
van leden die nog in de club zitten. Het gaat 
hier dan ook om sfeerfoto’s. Indien leden 
bepaalde publicaties liever verwijderd zien, 
kan dit door dit te vragen aan het bestuur.

8.2. Luchtbel

Een aanpassing is doorgevoerd omtrent de 
periodiciteit. Vanaf heden zal de luchtbel 
gepubliceerd worden in maart, juni, sep-
tember en december. Is het nog hedendaags 
om de luchtbel voor iedereen af te drukken? 
Mogelijks een overstap naar digitale versie 
of een druk per adres en niet meer per lid? 
Een poll zal dit moeten uitwijzen.
 
8.3. Op weg naar goud

Op weg naar goud is een initiatief van 
NELOS. Waarbij dat NELOS de clubs wil 
motiveren om zich in te zetten op de initiatie 
van jeugdigen tot 18 jaar. Bij het behalen van 
alle criteria kan de club in aanmerkingen 
komen op een bijkomende subsidie. Een 
warme oproep aan de leden van de AV om 
kinderen tot 18 jaar wegwijs te maken naar 
de club zodoende we de quota kunnen halen. 
Deze kinderen hoeven niet alleen te komen, 
dit kan met familie, vriendjes… Meer info 
kan bekomen worden bij de secretaris of 
PR-verantwoordelijke.
 
8.4. Trooper

Trooper is een online platform waar ver-
schillende online webshops zijn aangesloten. 
Bij elke online aankoop via het platform 
krijgt de club een commissie toegekend. 
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Er komt geen bijko-
mende kost bij maar 
is een extra voor de 
club. Warme oproep 
om de aankopen te 
doen via het Trooper 
platform en familie 
en vrienden aan te 
zetten om ook via het 
platform de aankoop 
te doen. 
Als extra motivatie 

lanceert de club ook een toffe wedstrijd: de 
3 leden die het meeste geld hebben ingeza-
meld krijgen een prachtig cadeau op de AV 
van 2023.

9. Het bestuur
9.1. Ontslagen 

De ontslagen van LANGBEEN Kevin en 
MELCKENBEEK Sven zijn ontvangen door 
het clubsecretariaat. We bedanken beide 
heren voor de geleverde prestaties. 

9.2. Nieuwe kandidaturen 

VELGHE Kevin wordt met handgeklap 
aanvaard als deel van het bestuur.

9.3. Vernieuwing van een gedeelte van de 
raad van bestuur.

GUNAYDIN Yunus wordt met handgeklap 
herverkozen als deel van het bestuur.
DHAUWER Benny wordt met handgeklap 
herverkozen als deel van het bestuur.

10. Aanvaarding nieuwe leden
Conform de statuten werden de toegetreden 
leden van 2021 aanvaard als effectieve/
werkende leden.

11. Aanspreek Punt Integriteit 
De API geeft een uiteenzetting omtrent 
grensoverschrijdend gedrag binnen de sport. 

12. Allerlei

12.1. Vragen van leden 
- Wat is de status van het aantal leden van de 
club?  
De club heeft op het ogenblik van de AV een 
ledental van 48 personen. Vorig jaar stond 
dit getal op 60 leden. Dit betekent dus een 
verlaging van twaalf personen. Hiervan is er 
één op rust vertrokken, zes effectief gestopt 
en vijf mensen hebben niets laten weten. 
- Zijn de lesgevers ook verzekerd voor de 
activiteiten binnen de club?  
Het bestuur laat weten dit op te volgen en 
hier later een antwoord op te bieden. Dit 
puntje wordt meegenomen op de bestuurs-
vergadering. 
- Hoeveel kan de lotto opbrengen?  
Indien er geen winnaars zijn, kan de lotto 
voor de club +/- €1000 opbrengen.
- Zal de côte a l’os in de toekomst nog 
doorgaan?  
Er is nog geen duidelijk plan omtrent de côte 
l’os. Dit staat voorlopig on hold.
- Vroeger werd er een herinneringsmail 
gezonden voor elke (duik)activiteit, waarom 
gestopt? Het bestuur zal dit puntje doorge-
ven aan het duikonderricht. 
- Is het nodig om dergelijke uitgave (aan-
koop duikfles, opfrissing clubhuis, …) te 
doen. Met het wegvallen van de côte a l’os 
dat een stevig duitje opleverde moeten we 
bewust omgaan met uitgaven van de club. 
De aankoop van een nieuwe fles lijkt me een 
onverstandige uitgave. Het verven van de 
binnenkant van de club idem. Verf op zich 
is zeer duur in aankoop. De voorzitter geeft 
aan dit mee te nemen naar de bestuursver-
gadering.
- Kan de spaarrekening voortaan mee in 
rekening gebracht worden, dit is representa-
tiever?  
De penningmeester geeft aan dit vanaf 
volgende AV in rekening te brengen. 

13. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn 
aanwezigheid en sluit de vergadering.

Opgemaakt te Oostende op 31/03/2022 
door Yunus Gunaydin

Wie zijn de Club-API’s?
Mijn naam is Laura Mertens en samen 
met Yunus Gunaydin zijn wij de Club-API’s 
van KDNBO. Als duiker, ouder, lesgever, 
bestuurder of andere vrijwilliger van onze 
duikclub kan je bij ons als Club-API terecht 
met een vraag, vermoeden of klacht over 
pestgedrag, fysiek, psychisch of seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Je kan ons een 
mailtje sturen of bellen. De woensdagavond 
in de club kan je een van ons ook persoonlijk 
aanspreken. 
- Laura: 96.lauramertens@gmail.com of 
0487 48 36 84 
-Yunus: yunus.gunaydin@nelos.be of 0484 
55 49 45

Als Club-API luister ik naar je vraag of ver-
haal, behandel jouw melding in alle discretie 
en verleen ik je advies bij de mogelijke 
vervolgstappen of doorverwijzing.

Waarom een Club-API?
Het is belangrijk dat in de sportclub een cul-
tuur bestaat van openheid waar iedereen het 
gevoel heeft incidenten te kunnen melden.
Sport moet een leuke en veilige omgeving 
zijn voor kinderen, jongeren en (kwetsbare) 
volwassenen. Iedereen heeft een preventieve 
en reactieve rol en verantwoordelijkheid om 
deze omgeving te creëren en te behouden. 
Wegkijken of niet reageren bij vermoedens, 
incidenten of meldingen is geen optie.

Hoe gaan we te werk?
Er bestaat een handelingsprotocol, geba-
seerd op het vlaggensysteem van Sport 
met grenzen, met concrete stappen die 

Aanspreekpunt  
Integriteit (API)

gevolgd kunnen worden. Het is echter geen 
vaststaand scenario. De Club-API neemt 
beslissingen in functie van de ernst en de 
aard van de situatie, dit kan in overleg met 
het noodteam.
Het noodteam bestaat uit verschillende 
personen binnen of buiten de club en helpt 
bij een ernstinschatting van een incident en 
een advies formuleren. Het noodteam moet 
nog samengesteld worden en wordt meege-
deeld bij een melding. 

Als je iets komt melden, worden de concrete 
stappen meegedeeld en vastgelegd in een 
meldingsformulier. De Club-API heeft een 
discretieplicht, wat wil zeggen dat we 
voorzichtig omgaan met de informatie. Dit 
betekent niet dat we zaken geheim houden. 
We bespreken samen welke informatie 
relevant is en moet meegedeeld worden om 
de nodige vervolgstappen te kunnen nemen.

Ben je een slachtoffer, heb je een vermoeden 
of ben je getuige van grensoverschrijdend 
gedrag? Aarzel niet om contact op te nemen 
met je Club-API. We zijn er om je te steunen 
als vertrouwenspersoon.
Let op! In een levensbedreigende situatie 
bel je de politie (101) of voor dringende 
medische hulp het noodnummer 112.

Heb je zelf interesse om API te worden of 
om de bijscholing te volgen? Laat het gerust 
weten aan je Club-API en we bekijken dit 
samen.



10  De Luchtbel De Luchtbel 11

Gepakt en gezakt en allemaal in één 
auto stonden Laura, Aline,  
Matthias, Yunus en ikzelf klaar om te 
vertrekken. De auto was tot het dak 

gevuld met 4 duikbakken, 4 flessen en al ons 
gerief om  te overnachten in een huisje op de 
camping Gorishoekse Hoeve.

Aangekomen op de camping werden we 
direct begroet door onze buren, Josi en 
Francis. Na een korte babbel, het legen van 
de auto en iets te hebben gegeten waren 
Aline, Yunus en ik terug op de baan richting 
de Oesterdam voor de geplande nachtduik. 
Ik werd ingedeeld samen met Adi en Yves. 
We staken onze hoofden nog maar onder 
water of we zagen al onmiddellijk een 
sepiola. Een goed begin van onze duik en ook 
van het weekend. 60 minuten en een stuk of 
10 sepiola ’s later kwamen we terug boven 
met een glimlach op ons gezicht.

Na een goede nachtrust was het dan terug 
tijd om te vertrekken naar de volgende 
duikplaats: Strijenham. Deze keer was Robin 
mijn buddy. Het was zijn vierde duik en zijn 
eerste Oosterschelde duik. Tijdens de alge-
mene briefing had Yves verteld dat er twee 
sepia ’s vastzaten in een fuik net aan de trap. 
Vastberaden om ze te vinden, gingen Robin 
en ik te water. Wat ik natuurlijk niet wist is 
dat Murphy ook mee was op weekend en 
we hadden de fuik gewoon voorbij gezwom-
men. Desalniettemin hadden we toch nog 
een prachtige duik, want we zagen opnieuw 
verschillende sepiola ’s en ook een baby 
sepia. De duik in de namiddag was weer in 
de Oesterdam en nu was Kevin mijn buddy 
en duikleider. De sepiola ’s waren opnieuw 
van de partij en ook een middelgrote sepia 

Tholen,  
het is eens wat anders
Rond Pinksteren trekken we met de club 
altijd richting de meren van l’eau d’heure, 
maar dit jaar werd er beslist om de onbe-
kende wateren van Tholen te bezoeken. 
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Onderhoud en herstellingen 
Problemen met uw ademapparaat of duik-
fles? Geen zorgen! Bij mij kunt u terecht 
voor herstellingen. 
Tijdens het onderhoud worden de adem-
automaten volledig uit elkaar gehaald. Alle 
stukken worden ultrasonisch gereinigd. 
Ook alle O-ringen worden vervangen 
tijdens dit proces.  
Onderhoud en herstellingen van Tecline.  

Danny Debu 
Ellestraat 75 E 
8550 Zwevegem 
0477 36 18 06 
danny.debu@skynet.be 

maandag: gesloten 
dinsdag: 10u-18u 
woensdag: 10u-18u 
donderdag: 10u-18u 
vrijdag: 10u-18u 
zaterdag: 10u-17u
zondag: gesloten 

Nieuwe aankoop 
Bij mij kunt u ook nieuwe toestellen aanko-
pen van Hollis, Oceanic, Dive Technics, 
TecLine, UR-Flex, Ammonite en Kwark. 
Als ervaren duiker kan ik u goede raad ge-
ven bij de aankoop van uw nieuwe toestel. 
 
U hoeft geen lange tijd te wachten op uw 
herstelling. Doordat ik mijn eigen atelier 
heb, kan ik de meeste aanvragen binnen de 
week uitvoeren. 
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kwam ons bezoeken. Na deze duik hadden 
we er ook een nieuwe 1*D bij, namelijk 
Robin. Terug op de camping was het hoog 
tijd voor een verfrissende douche en een 
lekkere aperitief bij de buren.

De zaterdag hadden we prachtig weer en 
hebben sommige duikers een extra kleurtje 
gekregen, maar de zondag was het net 
het tegenovergestelde. Ja, onze algemene 
duikverantwoordelijke vertrok op een wel-
verdiende vakantie in Egypte en had de zon 
daar nodig. Eenmaal er een kleine opklaring 
was, vertrokken we richting Anna Jacobapol-
ders voor onze eerste duik van de dag. Nog 
geen 15 minuten op de duikplaats of Murphy 
was terug. Kira, de puppy van Laura en mij, 
had niet beter gevonden om Aline van de 
dijk te trekken om samen achter meeuwen 
te jagen. Na een kleine EHBO interventie 
was het dan eindelijk tijd om te gaan duiken, 
allé dat dachten we toch. Zo te zien had 
Murphy andere plannen en was Aline de 
autosleutel kwijt gespeeld tijdens haar ‘jacht 
op meeuwen’. Gelukkig voor ons hadden we 
een professionele zoeker bij ons, namelijk 
Matthias, die de sleutel terugvond. 

Twee uur na de oorspronkelijke duikplan-
ning lagen Robin, Yunus en ik eindelijk in 
het water en konden we duiken. De tweede 
duik van de dag hebben we door de regen 
moeten annuleren en was het een babbel-/
rustnamiddag geworden op de camping.
Alhoewel de zondag letterlijk in het water 
is gevallen door de regen, was het een heel 
tof en leuk weekend. Na twee jaar geen 
proevenweekend meer gehad te hebben, 
keek ik er echt naar uit om nog eens op 
duikweekend te gaan. Merci Yves voor de 
organisatie. Het is niet altijd gemakkelijk 
om een duikdag te organiseren, laat staan 
een duikweekend. Op naar het volgend 
duikweekend in Zierikzee (3 musketiers-
weekend – donderdag 11 augustus tot en 
met maandag 15 augustus).

Maxim



 

Professionele hulp aan  
particulieren bij :  

 
renovaties, keuze materialen,  

premie-aanvragen, prijsaanvragen 
en onderhandelingen met aanne-

mers, bemiddeling bij bouwgeschil-
len tussen bouwheer-aannemer- 
architect, advies vóór aankoop 

pand (raming te verwachten kost 
bij renovatie, gebreken contro-
leren, …) coördinatie renovaties, 

zolderinrichtingen, … 

Deceuninck Sandrino   0473/58.98.64  info@bcds.be
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… drongo’s een kwart van 
hun voedsel verzamelen door 
andere dieren te bedriegen en 
te bestelen?

De curieuzeneuze

… het 
dwergnijl-
paard 10 
keer kleiner is dan een 

gewoon 
nijlpaard!

… er op Antartica soms windstoten zijn 
van meer dan 300 kilometer per uur!

… planten koorts kunnen krijgen?

Wist je dat

… er geen donder 

kan zijn zonder 

bliksem?



16  De Luchtbel De Luchtbel 17

Sinds jaar en dag gaan 
we met Pinksteren 
naar deze plaats voor 
een proevenweekend. 

Dit jaar werd er beslist om 
met Pinksteren eens naar 
Tholen te gaan (zie artikel 
Tholen). Natuurlijk mochten 
we deze duikplaats niet 
skippen en dus organiseerde 
ik een clubduik naar deze 
plaats.
Vroeg vertrokken en met 
een ietwat zieke puppy, 
stond ik eindelijk op de 
parking van l’eau d’heure. 
De eerste auto (lees camion) 
die ik zie is een grote witte 
met de nieuwe NELOS-logo 
erop. Het was natuurlijk 
Ronny die speciaal afkwam 
om mijn proef voor 1*I te 
evalueren. Eén voor één 
kwamen de duikers toe en 
ik kon beginnen aan mijn 
algemene briefing. Na de 
briefing en de administra-
tieve rompslomp van het 
duikcentrum konden we 
ons klaar maken om te gaan 
duiken, allé dat dachten we 
toch. Zo te zien heeft het 
nieuw management beslist 
dat als je reserveert voor 20 
duikers, je ook voor 20 moet 
betalen en wij waren met 15 
duikers. 

Gelukkig heeft Matthias het 
resterend bedrag bijgelegd 
en konden we eindelijk gaan 
duiken. Onder lichte groeps-
druk (lees Aline en Yunus) 
dook ik voor de eerste keer 
dit jaar terug nat. Na 1 voet 
te hebben gezet in het water, 
beklaagde ik mijn beslis-
sing om nat te duiken. Ik 
zette door en samen met mijn 
buddy Sébastien doken we 
toch een goede 40 minuten. 
Tijdens de duik werkte ik 
zorgvuldig zijn vaardigheden 
af onder het toeziend oog 
van Ronny. Bovengekomen 
en na de wandeling was 
het tijd om eens te zien hoe 
goed Adi en Yunus hun CPR 
en zuurstoftoediening nog 
kenden, want zij hadden voor 
de duiken eerst een redding 
gedaan als stijgproef. Ze 
hebben dat heel goed gedaan 
en zijn dan ook geslaagd voor 
hun proef. Ronny had jammer 
genoeg niet veel tijd meer, 
want hij moest tegen 14u aan 
de andere kant van België 
staan voor een speech voor 
het 50-jarige bestaan van 
AVOS. Gelukkig was Patrick er 
ook nog om mij te debriefen 
in verband met mijn organi-
satieproef. 

L’eau d’heure na Corona is 
toch wel veranderd
L’eau d’heure, een duikplaats waar veel duikers bij ons 
hun eerste duiken hebben gedaan of proeven hebben 
afgelegd. 
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Na een rustige middagpauze 
was het tijd voor de tweede 
duik en opnieuw hadden 
we problemen met het 
duikcentrum. Zo te zien was 
het €5 per duik in plaats van 
€5 per dag en moesten we 
terug het resterend bedrag 
betalen. Ik heb dan maar 
Stéphane en Katrien ge-
stuurd. Gelukkig konden ze 
het duikcentrum overtuigen 
om het resterende bedrag te 
laten vallen. Eenmaal klaar 
voor de tweede duik botsten 
we weer tegen het duik-
centrum. Zo te zien mocht 
er geen kantveiligheid 
meer zijn aan het water, 
wat in de voormiddag geen 
probleem was. Ze hebben 
heel die zone afgezet met 
tape. Natuurlijk houdt niets 
onze Gwendoline en Katrien 
tegen en hebben ze mooi het 
duikcentrum genegeerd om 
onze veiligheid te waarbor-
gen.
Het was me een duikdagje: 
de stress voor mijn proef 
en dan het duikcentrum die 
hun regels verstrengd heb-
ben. Gelukkig is alles goed 
verlopen en hebben we twee 
prachtige duiken gedaan. 
Stéphane is geslaagd voor 
zijn laatste duikleiding voor 
2*D en ook Adi, Yunus en 
Kevin zijn geslaagd voor 
hun stijgproeven. Plus, we 
hebben die dag ook twee 
nieuwe 1* duikers bij, 
namelijk Gaëlle en Sébas-
tien. Merci aan iedereen die 
aanwezig was, want zonder 
jullie opkomst kon ik mijn 
proef niet afleggen, waar-
voor ik trouwens geslaagd 
ben. 

Maxim



20  De Luchtbel 21  De Luchtbel

Regionaal invoerder van het Italiaanse sportmerk ERREA 
Team-wear/Free-Time/3D-wear/Street-wear & Accessoires 

Eigen textielbedrukkingsdienst

Kalender juli - augustus - september

Datum Activiteit Verantwoordelijken

Woensdag 6 juli 2022 Duik naar Forme 4 Yves Dejaghere

Zondag 10 juli 2022 Duik Zeeland Sandrino Deceuninck

Woensdag 13 juli 2022 Laatste zwembadtraining

Donderdag 21 juli 2022 Duik Zeeland Yvan Zeebroek

Woensdag 27 juli 2022 Fietstocht in en rond  
Bredene

Yvan Zeebroek

Zondag 31 juli 2022 Duik Oesterdam & Put van 
Ekeren

WEVOS (meer info 
duikschoolhoofd)

Dinsdag 9 augustus Basis Nitrox les Maxim Vanhockerhout

Donderdag 11 augustus 2022  
t/m maandag 15 aug. 2022

3 musketiers weekend Maxim Vanhockerhout

Woensdag 24 augustus 2022 Eerste zwembadtraining 
najaar

Zaterdag 27 augustus 2022 Duik Zeeland Marc Timmerman

Dinsdag 6 september 2022 Bijscholing Marine  
Conservation

NELOS (meer info 
duikschoolhoofd)

Zondag 11 september 2022 Duik Plompe Toren WEVOS (meer info 
duikschoolhoofd)

Zondag 18 september 2022 Duik Steengroeven Maxim Vanhockerhout

Meer info over bovenstaande activiteiten wordt later in het jaar doorgegeven via mail.
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud en kunnen geannuleerd of gewijzigd worden door 
de verantwoordelijken. Dit zal ook op tijd doorgegeven worden via mail.

Volg ons ook op onze 
sociale media  
(Facebook en Instagram)
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Overzicht lesgevers-bevoegdheden

Titel/Brevet Verantwoordelijkheden uur zwembad

Margodt Ronny 3*I BND / GND
Hendriks Patrick 2*I Initiaties/1*D/AI/4*D 20-21
Zeebroek Yvan 2*I 2*D/3*D 21-22
Timmerman Marc 2*I 3*D/AI/4*D/BND/GND 21-22
Van de Velde Marc AI/4*D 2*D 21-22
Cabarteux Francis AI/4*D 1*D 20-21
Mesman Josi AI/4*D Initiaties 20-21
Vanhockerhout 
Maxim

AI/4*D 3*D/BND/Conditie 21-22

Dejaghere Yves AI/3*D Fun/Conditie 20-21
Deceuninck Sandrino 4*D
Vanderwal JC 3*D Fun/Conditie 20-21 
Mertens Laura 3*D
Gunaydin Yunus 3*D Initiaties/1*D 20-21

Zit je met een vraag, vermoeden of klacht 
over fysiek, psychisch of  
seksueel grensoverschrijdend gedrag? 
Contacteer dan een van onze API’s.

Laura Mertens
E-mailadres: 
96.lauramertens@
gmail.com 
Tel: 0487 48 36 84

Yunus Gunaydin
E-mailadres:  

yunus.gunaydin@
nelos.be 

Tel: 0485 55 49 45

Penningmeester
 
Benny D’hauwer 
Durmestraat 12 
9940 Evergem 
gsm 0477 61 87 43 
penningmeester 
@duikernikkers.be

Public Relations

Maxim Vanhockerhout 
tel 0468 23 79 99 
maximvanhockerhout 
@gmail.com

Voorzitter
duikschoolhoofd 

Yvan Zeebroek 
Lindenhof 45 
8377 Zuienkerke
tel 050 42 73 75 
gsm 0499 99 71 71
voorzitter 
@duikernikkers.be

Ere-voorzitters
 
Claude Jacobus

Patrick Hendriks 

Secretaris

Yunus Gunaydin
gsm 0484/554.945

secretaris 
@duikernikkers.be
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Materieelmeester

Redgy  Duinslaeger
tel 0474/24.49.08 
materiaalmeester 

@duikernikkers.be

Ons KDNBO - bestuur

Clubhuis-
verantwoordelijke

Kevin Velghe
tel 0474 42 10 18
clubhuis@ 
duikernikkers.be



Colofon
De Luchtbel is het infoblad van en voor de 
sportduikers van KDNBO Duikernikkers  
Bredene/Oostende vzw. 
driemaandelijks: 
maart-juni-september-december
Redactie: Maxim Vanhockerhout en
Aline Dejaghere   
Lay-out: Luc Maricou 
Druk: Marc Van de Velde
Verantwoordelijke uitgever:  
Yvan Zeebroek,  Lindenhof 45 
8377 Zuienkerke
met dank aan alle sponsors die deze  
publicatie mogelijk maken

Overeenkomstig de Belgische wet van 
08/12/1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door 
de Europese wet van 11 december 1998 
tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG 
van 24 oktober 1995, melden wij dat uw 
persoonsgegevens worden bijgehouden in 
een bestand. Wij verbinden ons ertoe deze 
gegevens enkel te gebruiken voor de verzen-
ding van ons tijdschrift en de administratie 
van de liga overeenkomstig het doel van 
onze organisatie. U heeft inzage- en  
correctierecht.

www.duikernikkers.be


