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4
oriëntatie
in open water

Alsof het nog geen bewogen tijden genoeg
zijn, raasde de eerste najaarsstorm Odette
al over ons heen. Heel wat geel en bruin
geworden bladeren kregen het hard te
verduren. Een duidelijk signaal van moeder
natuur dat we de herfst ingegaan zijn. Hoog
tijd om eens terug te blikken op de zomer.
We moesteen veel evenementen en geplande
duikactiviteiten aﬂassen maar we zochten
naar wat we alsnog wél konden organiseren.
Het is sowieso al belangrijk om nooit het
noorden te verliezen en voor ons duikers
geldt dit onder water nog nadrukkelijker.
Ons kompas is hierbij het instrument bij
uitstek. Oefening baart kunst. Bovendien
moeten we steeds alert blijven om onvoorziene omstandigheden het hoofd te bieden
en al zeker als het op redden aankomt.
Daarom is het belangrijk om je buddy nooit
uit het oog te verliezen. Over oog gesproken.
In een merkwaardig verhaal lees je over de
ervaringen van een duikernikker die voor
het eerst contactlenzen uitprobeert. Ondergetekende duikt en traint al 17 jaar met
contactlenzen. Wie tips, tricks of meer info
wil… met alle plezier.
Amusement was er ook op de jaarlijkse
ﬁetstocht, vive le velo! Vooraleer de initiaties, zwembadtrainingen en opleidingen te
starten, hebben we nog even de grens met
Frankrijk overgestoken om een duikje te
doen in het vertrouwde voormalige droogdok van Forme 4.
Veel leesplezier!
JC
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Oriëntatie onder water

N

adat de club een
tijdje dicht was, kon
eindelijk toch de
eerste activiteit van
de zomervakantie doorgaan.
Op woensdag 1 juli heb ik de
kompasles gevolgd, gegeven
door Maxim. We waren met
niet veel, maar wat was het
leuk om elkaar terug te zien.
Er was eerst een theoriedeel.
Het was een goede heropfrissing en ik heb toch leuke
weetjes geleerd. Weet jij
hoeveel windrichtingen er
bestaan? Het zijn er geen
vier en ook geen acht. Het
zijn er maar liefst 32.

moeilijker. De lesvolgers
startten vanaf een punt en
moesten een bepaalde weg
volgen die verteld werd.
Zoals: 5 stappen naar het
oosten, 10 stappen naar het
zuidoosten, 20 stappen naar
het westen,…. Na een hele
weg afgelegd te hebben, was

de laatste instructie: keer
terug naar je beginpunt. Een
uitdaging voor sommigen.
Iedereen heeft het heel goed
gedaan en het was een erg
leuke les.
Laura

Na de pauze was het tijd
voor het deel praktijk op
het droge. Buiten stonden
de lesvolgers klaar met hun
kompas en een handdoek,
die als blinddoek diende.
Het oefenterrein voor het
clubhuis stond klaar met verschillende tonnen. Als eerste
oefening moesten de lesvolgers hun richting peilen
naar een ton en geblinddoekt
ernaartoe wandelen. Er
werd ook geoefend op de
windrichtingen volgen. De
laatste oefening was wat
4
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Les “redden en slepen”

I

k kom toe met mijn
zus, Sarah, en er is al
een grote opkomst.
Sarah is net gestart met
duiken en kon een lesje over
reanimatie en CPR goed
gebruiken. De les begint en
iedereen neemt plaats in
het clubhuis voor het eerste
deel theorie. Little Ann (de
pop) ligt al klaar op een mat
voor een demonstratie. Er
is ook een whiteboard te
zien met een stappenplan en
daarnaast een tafel met de
EHBO-zak, de zuurstofﬂes en
blaasballonnen. Spannend!
De les begint en ik zet me
aan de zijkant om mee te
volgen. Maxim begint te vertellen over het verloop van
de les: slepen, reanimatie,
zuurstof en een klein stukje
EHBO. Maxim informeert
ons over de verschillende
manieren van slepen, de
stappen van de reanimatie,
de stabiele zijligging en hoe
je zuurstof toedient met
ons clubtoestel. Hij neemt
als laatste de EHBO-zak van
onze club. Hij vraagt wat we
denken dat er in zit. Heel
interessant om dit te overlopen als clublid. Zo weet je
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tenminste wat er mee is op
een clubactiviteit. Uiteraard
is alles uitgelegd volgens
het protocol van voor de
coronamaatregelen. Het is
belangrijk dat je vooral de
basis kent en dan de maatregelen toepast. Het slachtoffer
aanraken zonder handschoenen en mondmasker mag
niet. Mondbeademing mag
niet, tenzij je een blaasballon
met ﬁlter gebruikt.
Na de uitleg en de demonstraties van het slepen (op
het droge) is het tijd voor
de kandidaten om hun pak
aan te doen. Aline speelt het
slachtoffer dat de kandidaten
naar de kant moeten slepen.
De eerste ronde van het
praktisch gedeelte is het
slachtoffer slepen op de rug.
De tweede ronde is uit het
water gaan en op de pop
reanimeren. De derde ronde
is de tweede techniek van
het slepen toepassen: het
slachtoffer duwen. Als laatste
komen de kandidaten terug
uit het water om aan de pop
(Aline zit nog in het water)
zuurstof toe te dienen.
Wanneer Aline gedaan heeft
met slachtoffer spelen, komt
ze uit het water zodat de
kandidaten haar in stabiele
zijligging kunnen leggen.
Alles verliep vlot en de
kandidaten hebben het
goed gedaan. Zeker ook een
bedankje aan Maxim, die
de les georganiseerd heeft,
aan Aline, die vrijwillig
slachtoffer heeft gespeeld, en
uiteraard iedereen die deze
avond heeft helpen in goede
banen leiden.
Laura
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Door het oog van de lens.

E

r was eens een man die samen met
enkele clubgenoten ging duiken in
Zeeland. Hij was daar voor 3 dagen
op een camping.
Hij had besloten om eens te proberen te
duiken met contactlenzen omdat de aankoop
van een duikbril op sterkte schandalig duur
uitvalt.
Alles ging vlot die eerste dag tot hij na de
duik zijn lenzen moest uithalen. Was dat een
circus zeg.
De eerste lens kon hij nog volgen bij het
uithalen want hij zag nog scherp met zijn
andere oog, maar bij de 2e lens liep het
verkeerd want hij zag niet meer scherp. Was
die rotlens er nu uit of niet?
Dan maar hulp bijgeroepen, met z’n vieren
gezocht achter die lens; in zijn ogen op zijn
kleren en op de grond, bij zonlicht en met de
duiklamp in zijn ogen.
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De Luchtbel

Niets mocht baten, dan maar op zoek in
Zierikzee achter nieuwe, maar nergens te
vinden, hij had de moed al opgegeven.
Na 4 dagen en 150km rijden terug thuis lag
hij te rusten bij zijn moeder toen plots zijn
vrouw hem opbelde.
Die was de keuken thuis aan het vegen toen
die plots een eigenaardig stukje plastiek zag
blinken.
Jawel hoor, bij nader onderzoek bleek het
de bewuste contactlens te zijn, die onder
eigenaardige omstandigheden terug naar
huis was meegereisd.
Zo had die duiker weer zijn 2 lenzen in zijn
bezit om nog eens een volgende poging te
ondernemen.
Ondertussen had hij wel al besloten om een
duikbril op sterkte aan te schaffen want dat
is wat minder omslachtig.

Professionele hulp aan
particulieren bij :
renovaties, keuze materialen,
premie-aanvragen, prijsaanvragen
en onderhandelingen met aannemers, bemiddeling bij bouwgeschillen tussen bouwheer-aannemerarchitect, advies vóór aankoop
pand (raming te verwachten kost
bij renovatie, gebreken controleren, …) coördinatie renovaties,
zolderinrichtingen, …
Deceuninck Sandrino

0473/58.98.64 info@bcds.be

Fietstocht KDNBO
Woensdag 5 augustus was het nog
eens het uitgelezen moment voor een
ﬁetstocht. Het was prachtig weer met
een zwakke verfrissende zeebries.

V

ertrek aan het clubhuis om 19u met
Yvan op kop en 8 volgers in zijn zog.
Het ging richting Bredene Dorp om
via de Zandstraat en de
Batterijstraat De Haan binnen te rijden langs
idyllische landwegen.
We genoten van de Poldervelden waarbij we
ons bij momenten afvroegen welke gewassen er nu allemaal in het veld stonden. Plots
werd de nieuwsgierigheid ons teveel en zijn
we met een paar afgestapt om te onderzoeken welk gewas we nu aan het passeren
waren. Gelukkig was Carine er als de kippen
bij om ons als een echte boerendochter
te melden dat het om spruiten ging. En
inderdaad, nader onderzoek kon alleen maar
bevestigen dat ze gelijk had. Bewondering
alom.
Na zo’n 11km trappen, ondertussen in
Vlissegem, was het tijd voor een welgekomen verfrissing op het terras van Bistro tearoom MACAREL (oud restaurant Lepelem).
Hun hoeve-ijs is niet te versmaden.
Na zo’n uurtje pauze vervolgden we onze
rit langs een ingekorte Bredunia route via
Stalhille richting Bredene. Ondertussen begonnen de kilometers, bij de ﬁetsers zonder
batterij, in de kuiten te zitten, met een licht
aangezwollen wind tegen. Gelukkig was daar
de prachtige ondergaande zon in ons zicht
en tal van fazanten en hazen in de velden.
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Reeds de 20km voorbij passeerden we de
Blauwe Sluis om via de Sluizenstraat de laatste kilometers af te haspelen. Ik denk dat ik
nog nooit zo blij was om bij het clubhuis aan
te komen, met een kont als een pannekoeke,
en af te kloppen op 27km afstand.
Dit is zeker voor herhaling vatbaar en dank
aan de initiatiefnemers, maar ik zal toch
proberen de volgende editie een elektrische
ﬁets op de kop te tikken!
Danny
De Luchtbel
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(en pleine) Forme 4
Bij het binnenrijden van de Noord-Franse
grens leek het alsof we een oorlogsgebied
naderden. Overal grafﬁti, verlaten gebouwen en parkings.

M

aar we kwamen natuurlijk niet
om sightseeing te doen, maar een
duikje in forme4 te Duinkerke.
Toen we aankwamen was iedereen er al en begroette ons, Corona proof,
vanop afstand. Blij om elkaar te zien maar
met een geladen gevoel van huidhonger
begonnen de lustige duikernikkers zich klaar
te maken voor hun duik. Mooi verdeeld in
koppeltjes van twee gingen ze te water, het
ene koppel sprong erin via de hoge kant
anderen gingen langs de trap. Onder het
goedkeurend oog van onze hond Mira ging
iedereen kopje onder. Gwendoline noteerde
de tijdstippen van vertrek en ik nam foto’s.
Afwachtend tot ze hier en daar terug boven
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water kwamen,
wandelde ik langs de
kade. Daar spotte ik
al rap een paar grote
kwallen (neen niet
de duikers ). Toch
fascinerend om dat
te zien. Iets waar ik
van kindsaf al bang
voor was, maar nu
als volwassene wist
te bewonderen. Ondertussen begonnen
alle duikers terug
boven te komen.
Mira zag erop toe

dat iedereen veilig en wel op de kade raakte.
Zelf was ik benieuwd naar wat ze allemaal
gezien hadden onder water. Ik hoorde dat ze
paling, wat garnalen en zelfs een autowrak
hadden gezien. Ook de vervuiling was niet
aan hun oog ontgaan. Jawel, zelfs het mondmasker had al zijn intrede gemaakt op de
bodem. Daarom waarschijnlijk het
dierenrijk en mensdom.
Iedereen begon zich om te kleden en ik nam
de tijd om eens de reeds genomen foto’s
te bekijken. Een voorselectie om door te
sturen naar ons tante Anja. We dronken nog
een glaasje. Iedereen had zijn eigen natje en
droogje mee zoals het in deze tijden hoort.
Nog wat nagenieten en keuvelen vanop

afstand in open lucht
was de perfecte
afsluiter van deze
duik in forme 4.
Moe maar voldaan
reden we één voor
één huiswaarts en
lieten we de lichtjes
van de haven achter
ons.
Veel groetjes
Wendy Baeyens
(alias madam
Langbeen)
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Voorzitter
duikschoolhoofd

Ere-voorzitters
Claude Jacobus
Patrick Hendriks

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

en

pleine

Secretaris

Penningmeester

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

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

forme
4

Patrimonium
beheer

Feestcomité

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

Sven Melckenbeek
gsm 0478639542
feestcomite
@duikernikkers.be

Pubic relations

Materieelbeheer

Overzicht lesgevers-bevoegdheden
Titel/Brevet
Nelos
Margodt Ronny
Hendriks Patrick
Zeebroek Yvan
Van de Velde Marc
Cabarteux Francis
Mesman Josi
Sandrino Deceuninck
Vanderwal JC
Dejaghere Yves
Vanhockerhout Maxim

18

De Luchtbel

3*I
2*I
2*I
AI
AI
AI
4*D
3*D
AI
AI

Verantwoordelijkheden
BND / GND
D1/initiatie/1*D/4*D/AI
3*D/4*D/AI
2*D en 3*D
1*D en 2*D
initiaties
initiaties
conditie / tussengroep
initiaties
initiaties

uur zwembad

20-21
21-22
21-22
20-21
20-21
20-21
20-21 / 21-22
20-21
20-21

Yves Dejaghere
materiaalmeester
tel 0469 10 72 19
materiaalmeester
@duikernikkers.be
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

Raadslid
Yunus Gunaydin
gsm 0484/554.945
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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 verzending van ons tijdschrift en de administratie
van de liga overeenkomstig het doel van
onze organisatie. U heeft inzage- en
correctierecht.

