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Beste vrienden,

Ondertussen kleuren de herfstbladeren meer 
en meer onze leefomgeving.  Een teken aan de 
wand dat het duikseizoen er bijna weer opzit 
en we met z’n allen uitkijken om samen de fin 
de saison te vieren.  

Maar eerst kunnen we nog even nagenieten 
aan de hand van zonovergoten foto’s van de 
duikuitstappen van afgelopen zomer.  
De zwembadtrainingen zijn opnieuw opge-
start.  Het belang van trainen, motivatie en 
doorzetting wordt nog eens in de kijker gezet 
in de belevenissen van Adi tijdens het examen 
3-sters duiker.  

Dat DNBO meegaat met zijn tijd en niet kan 
nalaten om de digitale toer op te gaan, wordt 
ons in dit nummer klaar en duidelijk  
uitgelegd door Maxim.

Veel leesgenot!

JC 16
3M in stijl

Werkhuizen Decloedt BVBA

verspanende bewerking
machinebouw

RVS-aluminium en staalconstructies
industriële toelevering

tel 059 32 25 34
www. werkhuizen-decloedt.be

Werkhuizen 
Decloedt



4  De Luchtbel De Luchtbel 5

Op 18 juni 2019 was het 
weeral zover !
Valiezen gepakt, laatste 
check-up van duikmateriaal 
en ready to go.
Zoals het jaar voordien 
vertrekken we weer met 
dezelfde vrolijke bende op 
duikreis.
Deze keer wordt het Marsa 
Alam. Maar welk hotel? 
Daar hebben wij vooraf 
geen flauw benul van.
Eén iets is zeker, Sara heeft 
het geregeld en dan weten 
we dat alles oké zal zijn. 
Alle reizen die ik met haar 
deed, waren meer dan in 
orde.

Marsa Alam 

Dag duikvrienden,

Rond 02.15u pik ik Yves op 
bij hem thuis en vertrekken 
we naar Oostkamp om Patty 
en Kim op te halen voor we 
naar Zaventem vertrekken.
Een vroege vlucht is ook héél 
goed, dan heb je de eerste 
namiddag al om je gerief in 
de hotelkamer op te bergen 
en je duikmateriaal klaar te 
zetten voor de volgende dag.

Tijdens onze eerste mid-
dag ondernamen we een 
snorkelduikje vanop het 
strand van het hotel en onze 
eerste zeeschildpad was een 
feit……Natuurlijk de boeitjes 
uit het oog verloren, zodat 
de redder op het strand zijn 
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toeter moest gebruiken om 
mij terug te fluiten….. Was 
natuurlijk op dat moment 
selectief doof hé. Wat had 
je anders verwacht, de foto 
moest er komen !!!!

De volgende dag werden we 
opgehaald door het busje, 
dat ons naar het duikcen-
trum voerde. Alle paperassen 
in orde gebracht en off we go 
for the first day.
Onze eerste duik was niet 
direct een voltreffer, maar de 
visjes komen dan ook niet op 
commando hé.
Na de tweede duik werden 
we verwend met een heer-
lijke lunch, die bij iedereen 
goed in de smaak viel.  Die 
gasten konden er wat van !!
Door de harde wind konden 
we jammer genoeg de kant 
niet echt verlaten en moes-
ten al onze duiken bij manier 
van spreken onder de kant 
gebeuren. Wat trouwens 
ook niet slecht was. We 
werden goed verwend qua 
turtles, schorpioenvissen, 
steenvissen, krokodilvissen, 
blauwstiproggen en zoveel 
meer.
Er werden plannen gemaakt 
voor Elfinstone, maar het 
weer was ons helaas niet 

gunstig gezind. Op onze 
voorlaatste duikdag was er 
iemand mee die daar een 
live-aboard had gedaan en 
ze hadden er hamerhaaien 
gespot……Je kan je wel 
indenken hoe ik me voelde, 
zeker toen die trip niet kon 
doorgaan.
Doch al bij al was het een 
reisje dat weer goed mee-
gevallen was en er werden 
natuurlijk ook alweer 
afspraken gemaakt voor 
volgend jaar.
Menno, Sara en ik hebben 
nog een zesde duikdag 
bijgenomen, want zo’n volle 
dag in het hotel is niet echt 
mijn ding.

Na een plezante week was 
het dan weer tijd om de 
valiezen te pakken en terug 
te keren hé .
Na een safe flight, kwamen 
we terug op de parking en 
moest ik vaststellen dat ik 
met een platte band stond.
Dat deed voor ons het 
vakantiegevoel eventjes 
vergeten….. back to reality 
Back to business and the 
job is waiting……….up tot he 
next .
Greeeeeeeeeeeeeeeetz
Alain 
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Korte Molenstraat 55
8200 Brugge
tel. 050 31 45 31
info@duikpunt.be 
www.duikpunt.be

Eigen werkplaats met testbank voor duikautomaten.  
Druktank voor lampen.Computers. Behuizingen foto- en  
videoapparaten.Duikopleidingen. 
Vulstation voor gewone en verrijkte ademlucht  
op 225 en 330 bar.
Grote verscheidenheid aan duikmaterieel van kwaliteitsmerken. 
Onze ervaren medewerkers staan in voor raad 
bij aankoop, onderhoud en nazorg van uw  
uitrusting.

Open:
maandag 13u30 - 19u 

dinsdag  13u30 -  19u 

woensdag gesloten 

donderdag 13u30 - 19u 

vrijdag 10u - 19 u  

zaterdag 10u - 18 u

Gesloten 
woensdag en zondag

DUIKPUNT.be
Uw

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

Eigen textielbedrukkingsdienst 

Den Osse en 
Wemeldinge parking. 

Op 2 juni werd 
er een duikdag 
georganiseerd. 
De duikplaatsen 
waren Den Osse 
en Wemeldinge 
parking. Matthias 
en ik waren natuur-
lijk van de partij. 
Ik moest die dag 2 
proeven afleggen 
om mezelf eindelijk 
2- ster duiker te 
mogen noemen. Er 
was nog iemand 
waarvan een proef 
afgenomen moest 
worden. Bijgevolg 
moest ik allebei 
mijn proeven doen 
in de eerste duik. 
Eerst mijn redding 
en daarna een 
duikleiding. Ik had 
al superveel stress 
omdat ik bij mijn 
vorige poging van 
de redding tot 2 
keer toe een kramp 
had gekregen in 
allebei mijn kuiten 
en was bang dat dit 
weer zou voorval-
len. Eens onder 
water was ik zeer 

geconcentreerd en 
alles verliep vlot. 

Toen ik omgekleed 
was, moest ik 
nog CPR doen op 
de pop. Na deze 
afsluiter kreeg ik 
te horen dat ik 
geslaagd was voor 
beide proeven. 
Joepie! Door al 
deze inspanningen 
en emoties had ik 
honger gekregen, 
dus hebben we 
allemaal lekkere 
frietjes gegeten. 

Voor de tweede 
duik trokken we 
naar Wemeldinge 
parking waar ik 
dook met Maxim en 
Joey. Hier probeer-
de Joey eens een 
duikleiding. Ik was 
heel tevreden van 
mijn dag dankzij 2 
mooie duiken en 
het behalen van 
mijn 2*. Op naar de 
volgende duiken!

Aline



12  De Luchtbel De Luchtbel 13

De clubkalender digitaal
Iedereen weet dat er achteraan in het clubhuis een kalender hangt 
waar al onze activiteiten (duiken, feestjes, theorielessen, …) op 
vermeld staan, maar wisten jullie dat die kalender ook online 
beschikbaar is. Net zoals op de kalender die uithangt in het clubhuis, 
staan ook op de online kalender al onze activiteiten vermeld.
In dit artikel kom je te weten hoe je de online kalender kan raadple-
gen en hoe je deze kan toevoegen tussen je andere Google agenda’s.

Eenmaal je op de kalender pagina bent, zie je onmiddellijk onze 
online kalender. 
Via deze weg kan je de kalender altijd raadplegen  
(mits je internettoegang hebt natuurlijk).

Stap 2:
De online kalender toevoegen tussen je eigen Google agenda’s

Voor deze stap moet je wel een Google account (@gmail.com 
e-mailadres) hebben, anders gaat dit niet lukken!
Als je goed kijkt, zie je rechts onderaan op de online kalender een 
plus staan.

Als je daarop klikt, word je doorverwezen naar je eigen Google 
agenda en komt de volgende melding op het scherm terecht.

Nadat je op ‘Toevoe-
gen’ hebt geklikt, 
staat de online 
kalender tussen 
jouw eigen agenda’s 
(onder de naam van 
nieuws.duikernik-
kers@gmail.com). 
Je kan dan alle 
activiteiten zien die 
in de online kalender 
staan.

Stap 1:
Raadplegen van de online kalender (via 
onze website)

Voor de mensen die het nog niet wisten, 
onze club heeft haar eigen website waarop je 
onze online kalender kan terugvinden.
Neem je computer, laptop, tablet of smart-
phone en surf naar www.duikernikkers.be 
en tik op het menu item ‘Kalender’.

Als je op een activi-
teit klikt, krijg je ook 
meer informatie over 
die activiteit (datum, 
tijd, organisator, …).



14  De Luchtbel De Luchtbel 15

Ik startte met volle moed aan de training 
voor 3* duiker. Na 8 weken trainen met 3 
kandidaten was het eindelijk zover. 
Bij het binnenkomen in het zwembad viel 
me onmiddellijk op hoeveel volk er was.  
Sommige hadden zelfs een fanclub mee met 
spandoeken. 
De stress begon er toch wat in te sluipen.  
Nadat ik goeiendag zei tegen iedereen 
maakte ik mijn materiaal klaar, deed nog een 
dubbelcheck en begon aan de opwarming.  
Om 20u30 startte het examen.  Er werd een 
duidelijke briefing gegeven over het verloop 
van het examen. 
Alle oefeningen volgden  elkaar snel op.  Er 
was weinig tijd om te denken.  Ik deed mijn 
uiterste best om alle oefeningen goed te 
volbrengen en goed te recupereren tussen 
alle oefeningen.
Toen ik aan de laatste oefening bezig was, 20 
meter apnée tussen 2 flessen, voelde ik het 
wel. 
Na het examen ruimden we allen op en ging 
iedereen douchen. 
Dan begin je natuurlijk wel na te denken 
“zou ik erdoor zijn”, hoe is het bij de anderen 
verlopen?
Er werd onderling wat gespeculeerd wie er 
zou door zijn. 
Iedereen trok  naar de duikclub waar we er 
eentje dronken  om de spanning wat weg te 
spoelen. 
Tijdens het wachten op het verdict van de 
jury zorgde Sven voor lekkere hapjes.
Een hele poos later kwamen ze met het 
nieuws dat ik geslaagd was  voor het  
examen. 
Spijtig dat mijn medekandidaten er niet door 
waren. 
Als afsluiter kreeg ik nog een debriefing van 
de jury met wat opmerkingen en tips.
Daarna werd er nog menig pintje gedronken 
en nagepraat.
Een geslaagde avond: “op naar de volgende 
proeven”
Groetjes 
Adi Lahaye

Mijn examen 3* duiker

De online kalender wordt af en toe  
geüpdatet en de wijzigingen worden  
automatisch aangepast in jouw Google 
Calendar applicatie (mits er een internet-
verbinding is).  Zo heb je altijd de laatste 
correcte informatie over onze activiteiten.

Maxim

Stap 3:
Synchroniseren met je smartphone en/of 
tablet

Nu je de online kalender kan raadplegen en 
het ook tussen jouw eigen Google agenda’s 
staat, zou het wel handig zijn moest je de 
online kalender kunnen raadplegen vanaf 
jouw smartphone en/of tablet met of zonder 
een internetverbinding.

Om dit te doen moet je enkel jouw Google 
account toevoegen aan je smartphone en/
of tablet.  Dit kan heel gemakkelijk door het 
volgende te doen:
• Op een Android toestel (Huawei, 

Samsung, Sony, LG): 
Instellingen aAccounts aAccount 
toevoegen

• Op een Apple toestel (iPhone, iPod, iPad): 
Instellingen aWachtwoorden & Accounts 
aAccount toevoegen

Nadat je op ‘Account toevoegen’ hebt geklikt, 
moet je enkel nog de instructies op jouw 
smartphone en/of tablet volgen.
Het enige wat je nog moet doen, is zorgen 
dat de Google Calendar applicatie op je 
smartphone en/of tablet staat.  Deze ap-
plicatie kan je downloaden vanuit de Google 
Play Store of Apple App Store.  Na de instal-
latie van deze applicatie gaan al je Google 
agenda’s (inclusief onze online kalender) 
gesynchroniseerd worden op jouw smart-
phone en/of tablet.
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Op 15 augustus 
vertrokken Ward en 
ik samen voor een 
weekendje quality/
duiktime. We kwa-
men aan in de late 
namiddag in onze 
B&B. Het werd een 
rustige avond met 
een wandeling en 
een gezelschapsspel.
De dag nadien gingen 
we in de late voor-
middag naar cam-
ping Zierikzee waar 
de meesten van de 
duikclub verbleven. 
We konden gezellig 
een babbeltje slaan 
voor ik meeging om 
te gaan duiken. 
Ward bleef op de 
camping waar er 
een leuk piratenspel 
werd georganiseerd 
door Ronny. 
Het plan was om een 
duikje doen maar 
door omstandighe-
den had ik nadien 
heel veel pijn in 
mijn rug.  Ik kon ’s 
avonds gelukkig nog 
genieten van een 

Weekendje Zierikzee

heel lekkere bbq die 
werd verzorgd door 
de mannen. 
De sfeer zat er al vlug 
in op z’n duikernik-
kers 😊
De dag nadien 
besloot ik om niet 
mee te duiken 
vermits mijn mama 
op bezoek kwam.  
‘s Avonds gingen 
we naar de camping 
om te genieten van 
de superlekkere 
mosselen. Met wat 
Vlaamse schlagers 
erbij was het meteen 
goeie ambiance.  
Leuk dat mijn mama 
ook zo vriendelijk 
werd begroet door 
iedereen.
Het werd geen 
duikweekend voor 
mij door mijn 
pijnlijke rug maar ik 
heb terug genoten 
van de leuke stem-
ming en gezelligheid 
die er altijd is bij de 
duikernikkers.

Groetjes Tineke



✔ algemene dak- en gevelwerken

✔ vernieuwen van goten

✔ zink- en koperwerken

✔ algemene verbouwing en renovatie

 

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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De DNBO-Facebook groep
Sinds vorig jaar heeft DNBO een speciale Facebook groep 
aangemaakt om de foto’s van duik- /clubactiviteiten te delen 
onder de leden.  Deze Facebook groep is privé. Dit wil  
zeggen dat niemand anders dan onze leden (en hun part-
ners) toegang kan krijgen tot de Facebook groep.

In dit artikel kom je te weten hoe je deze Facebook groep 
kan vinden en vragen om toegang te krijgen.

Stap 1: 
Een zoektocht naar onze 
groep.

Eerst en vooral moet je 
inloggen, met je Facebook 
account, op de Facebook 
website.  Eenmaal je bent 
ingelogd, kan je beginnen 
zoeken naar onze groep.  
Dit doe je door ‘DNBO’ in 
te typen in de zoekbalk die 
zich bovenaan de website 
bevindt.

"

Nadat je ‘DNBO’ hebt 
ingetypt en op de enter 
toets hebt gedrukt, word 
je doorverwezen naar een 
pagina met verschillende 
zoekresultaten.
Nu moet je de zoekresultaten 
filteren en dit doe je door te 
klikken op ‘Groepen’ in de 
balk juist onder de blauwe 
bar.

Eenmaal de filter is uitge-
voerd, ga je onze groep zien 
staan.

Het enige dat je nu nog moet doen, is klikken op de knop ‘+ Lid worden’.

Stap 2: 
Wachten tot goedkeuring.

Je gaat merken dat je niet onmiddellijk toegang hebt tot 
onze groep.  Dit komt omdat onze groep beveiligd is, zoals 
eerder vermeld.
Eén van onze beheerders moet jouw verzoek eerst accepte-
ren vooraleer je toegang kan krijgen tot de foto’s.  Als jouw 
verzoek na lange tijd nog niet is goedgekeurd, is het best om 
eens te checken bij onze PR-verantwoordelijke.

Stap 3: 
Toegang tot de foto’s

Eenmaal jouw verzoek is geaccepteerd, ga je van Facebook 
een melding ontvangen en kan je alle foto’s in onze groep 
bekijken.
De groep zal automatisch toegevoegd worden aan de snel-
koppeling sectie (aan de linkerkant) op de facebook pagina.  
Vanaf nu hoef je enkel op deze snelkoppeling te klikken om 
toegang te krijgen tot onze groep. 
Eenmaal je in de groep zit, zie je aan de linkerkant een menu 
staan met ‘Foto’s’.  Als je hierop klikt, word je doorverwezen 
naar de effectieve foto’s en video’s. 

Van zodra er foto’s zijn van een duik- clubactiviteit,  
worden ze binnen de 3 maanden toegevoegd aan deze groep.

Maxim
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Overzicht lesgevers-bevoegdheden

Titel/Brevet Verantwoordelijkheden uur zwembad
Nelos
Margodt Ronny 3*I BND / GND
Hendriks Patrick 2*I D1/Initiatie/1*D 20 - 21
Zeebroek Yvan 2*I 3*D 21 - 22
Libin Andrew 2*I 4*D/AI/BND/GND/ 

conditie
20 - 21/21 - 22

Van de Velde Marc AI 2*D 21 - 22
Cabarteux Francis AI 1*D 20 - 21
Mesman Josi AI initiaties 20 - 21
Sandrino Deceuninck 4*D initiaties 20 - 21
Vanderwal JC 3*D conditie / tussengroep 20 - 21

Snel uw duikschoolhoofd contacteren?

Nelos

Andrew Libin
2*I

duikschoolhoofdnelos@duikernikkers.be

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

Feestcomité
 
Sven Melckenbeek 
gsm 0478639542 
feestcomite 
@duikernikkers.be

Patrimonium 
beheer 

Kevin Langbeen 
gsm 0471 59 61 73 
clubhuis 
@duikernikkers.be

Ere-voorzitters
 
Claude Jacobus 

Alex Camerlynck 
 

commissaris  
materieel  

gsm 0487 41 58 88 
materiaalmeester 

@duikernikkers.be

Pubic relations

Anja Naessens 
R. Pietersstraat 11 
8341 Middelkerke
gsm 0477 98 47 87 
PR 
@duikernikkers.be

Jean-Claude  
Vanderwal 
R. Pietersstraat 11
8341 Middelkerke 
gsm 0486 87 41 95 
PR 
@duikernikkers.be

Secretaris

Jessie Denolf 
gsm 0479 71 54 70 
secretaris 
@duikernikkers.be

Voorzitter 

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

Patrick Hendriks

Materieelbeheer

Yves Dejaghere 
materiaalmeester  
tel 0469 10 72 19 
materiaalmeester 

@duikernikkers.be

Yunus Gunaydin
gsm 0484/554.945

Raadslid
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Colofon
De Luchtbel is het infoblad van en voor de 
sportduikers van DNBO Duikernikkers  
Bredene/Oostende vzw. 
driemaandelijks: 
januari - april - juli - oktober 
redactie: JC Vanderwal - Anja Naessens 
  Roger Pietersstraat 11; 8431 Middelkerke 
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


