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Beste vrienden,
Ik kan moeilijk anders dan mijn
voorwoordje aan te vatten met Covid-19...
We zijn allen vastgekluisterd aan ons kot in
plaats van te kunnen kiezen voor het ruime
sop.
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cruising the red sea
deel 2

Werkhuizen
Decloedt

Ook (duik)reizen worden geannuleerd of
komen in het gedrang. De côte-à-l’os werd
verschoven naar een later te bepalen datum.
Ons sportief en sociaal leven ligt zo goed
als stil. Nu we onze wekelijkse zwembadtraining moeten missen, blijft het belangrijk
voldoende lichaamsbeweging in te lassen.
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Nemo 33

Gelukkig kunnen we in deze editie
‘water’tanden en terugblikken op onze
succesvolle uitstappen naar Nemo 33 en
Todi.
Hou jullie goed, blijf gezond en zorg voor
elkaar en voor jullie familie.
Ik hoop van harte iedereen binnenkort terug
te kunnen begroeten in het zwembad of aan
de toog!

Werkhuizen Decloedt BVBA
14
Verslag algemene
vergadering 2020
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20
Todi en de cichliden
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verspanende bewerking
machinebouw
RVS-aluminium en staalconstructies
industriële toelevering
tel 059 32 25 34
www. werkhuizen-decloedt.be

Cruising the Red Sea
deel
deel 22

dinsdag 19/11
Daedalus.

W

eer vroeg uit de veren want de
briefing is om 6u30. De eerste
groep vertrekt met de zodiacs
naar de andere kant van het rif.
Dit is een grote afstand zodat wij nog 50
minuten moeten wachten tot de zodiacs
terug zijn. Wanneer we onze palms aandoen
in de zodiac blijkt bij Chantal een sluiting
kapot te zijn. Vlug terugvaren en ze krijgt
een andere palm. Chantal duikt nu met
een rode en een witte palm, zoals de grote
voetballisten met hun twee verschillende
kleuren schoenen. We zakken tot max 40m
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en gaan de blue in. Gelukkig is bij Redgy die
tandpijn verdwenen. Op naar de tandarts
als we thuis zijn voor controle. We spotten
een hamerhaai. In het terugkeren naar riff
zien we juist onder ons een witpuntrifhaai
die zich verstopt tussen de blokken op de
bodem van het riff. Hij is direct onzichtbaar.
Voor de 2°duik is het opnieuw zo’n eind
varen naar de dropplaats, nu mogen we
naar max 35m en weer eerst de blue in. We
hebben geluk: 10 á 12 hamerhaaien cirkelen
onder ons. Wanneer we naar het riff terugkeren is het al tijd om te stijgen tot 10 à 15m.
We genieten nog wat van het vele kleine,

kleurige leven langs de wand van het riff en beginnen dan onze
trappen. Toen Ronny, Redgy en ik samen naar het oppervlakte willen
vertrekken komt een longimanis of Oceanische witpunthaai afgezwommen....tot 1m voor ons! Ik was wel wat bang en stopte me weg
achter Redgy. Boze tongen beweren nu dat ik Redgy aanbood aan de
haai...niet geloven! Redgy heeft hem niet gefilmd want toestel lag al
uit maar hield zijn onderwaterhuis voor zich om er eventueel een tik
mee te geven. Gelukkig bleken we geen lekker hapje en konden we
veilig in zodiac geraken.
Voor de derde duik konden we kiezen: weer zelfde plaats als de 2
voorbije duiken of een ondiepe duik langs het rif tot aan de boot.
Onze groep koos voor het laatste want morgen zouden we weer
gaan duiken naar plek 1 en 2.
We zagen mooi koraal op het rif, o.a. zwart koraal.
Het eerste touw dat we tegenkomen is dat van onze boot en moeten
we dan volgen, weg van rif
naar boot. Wij waarschuwen
Patje, die het touw niet zag, en
dus nog het rif volgt. Door de
hevige stroming zagen we het
touw niet meer. Dan maar de
OSB oplaten zodat de zodiac
ons kan komen halen.

Ook Ronny en
Chantal laten zich
oppikken want er
cirkelden 2 Ocean
witpunthaaien rond
hen!
‘s Avonds installeerde Ahmed de
mekanieker een
discobal aan het
plafond op het
eerste dek en werd
er ambiancemuziek
gedraaid. We moesten dansen, willen of
niet.
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woensdag 20/11
Daedalus

O

m 5u15 uit bed, tegen 6u al op
zodiac. Want met zonsopgang meer
kans om veel haaien te zien.....
1 (één) hamerhaai gezien....maar
ook een manta. Hoera!!! Redgy en ik waren
bijna op dezelfde hoogte als de manta en erg
dichtbij. Geluk gehad!!
De tweede duik gebeurt op dezelfde plaats.
Alleen Sven zag een hamerhaai.
Niets gezien behalve 1 zwemmende koraalduivel. Dat is ook mooi.
De derde duik op Daedalus startte vanaf de
boot. Ik ben niet meegegaan want het was
te zalig in het zonnetje. Sven verloor zijn
lood en Redgy is erom gegaan. Ze zagen een
Napoleonvis die heel dichtbij Redgy kwam.
José was altijd blij als er vanaf de boot werd
vertrokken en teruggekeerd. Hij sukkelt met
zijn knie na een operatie en het in en uit de
zodiac stappen is moeilijk voor hem. Maar
de bemanning heeft hem steeds enorm goed
geholpen waarvoor José op zijn beurt dan
heel dankbaar was. De bemanning was wel
uitzonderlijk vriendelijk en behulpzaam.

duivels waaronder 1 piepkleintje, 2 dragon
fishes, en…..toen we onze trap maakten
passeerden er dolfijnen! Redgy wees ze
aan, ik zag ze en verwittigde Sven. Boven
water bleek dat Redgy ze niet had gezien,
hij had teken gedaan naar de blue omdat we
verder van het rif weg moesten zwemmen
en toevallig passeerden net die dolfijnen in
het verlengde van zijn beweging! Sven en ik
moesten bijna zweren dat we dolfijnen gezien hadden, want Redgy dacht dat we hem
blaasjes aan het wijsmaken waren. Nadien
hoorden we dat onze andere duikbuddies
op diepte lood zagen passeren en dachten
dat het weer Sven zijn lood was. Ze hebben
het opgehaald…..bleek van niemand op onze
boot te zijn.
Bij de tweede duik op dezelfde plaats zegt
de duikgids dat er misschien meer stroming
zou zijn en dat ze een driftduik gaan maken.
Omdat er die dag 4 duiken gepland zijn,
besluiten Chantal, Redgy en ik deze over te
slaan. Onze duikbuddies zagen 2 schildpadden. Weer iets dat Sven van zijn bucket list
kan schrappen.
Wegens teveel wind heeft de boot zich
verplaatst naar een rustiger omgeving,
Elphinstone zit er dus op.

We maken de 3° duik in Abu Dabab. Max
15m, rustig water, veel mooi koraal, een
grote murene, 3 discusvissen, koffervisjes.
We komen om 17u15 uit water en om 18u
was een nachtduik gepland. Vermits het zo
kort op elkaar is en je direct bij het verlaten
van het water moest beslissen of je nog
dook (want de fles moest gevuld worden)
besloten enkel Ronny, Patje, Sven en Redgy
om te duiken. Uiteindelijk was de nachtduik
pas om 19u!
Erg veel hebben ze niet gezien, wel een
sepia.
Het avondeten was super lekker met couscous, kefta, een gebraden kalkoen, looksaus
pikante saus en als dessert een grote biscuit
taart. Elke maaltijd was lekker maar dit
overtrof alles.
’s Avonds was het party aan boord. Amai,
sommige bemanningsleden kunnen nogal
dansen.

donderdag 21/11
Elphinstone

B
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ij duik1 was er een zodiac kapot
zodat de eerste groep met 12 in één
zodiac moest. Onze groep was met
13 maar tegen dan was de tweede
zodiac alweer hersteld.
Er was veel stroming, op 35m geeft gids
het signaal om nog dieper te gaan. Redgy
en ik blijven bij Sven die al wat gestegen
was wegens groot luchtverbruik door tegen
de stroming in te zwemmen. Afspraak was
te wachten bij het rif en de diepe duikers
zouden naar die plaats terugkeren. Na wat
wachten zien we hun bellen niet meer en ze
komen ook niet terug zoals afgesproken. Wij
hebben dan maar langs het rif heen en weer
gegaan. We zagen schorpioenvis, koraal-
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algemene dak- en gevelwerken
vernieuwen van goten
zink- en koperwerken
algemene verbouwing en renovatie

Regionaal invoerder van het Italiaanse sportmerk ERREA
Team-wear/Free-Time/3D-wear/Street-wear & Accessoires
Eigen textielbedrukkingsdienst
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vrijdag 2/11
Marsa Shana

V

andaag staan 2
laatste duiken op het
programma.
Jammer genoeg kan
Brian niet meer mee want
door een wonde aan zijn
enkel is zijn voet gezwollen
en geraakt hij niet meer in
zijn duikbotjes.
Marsa Shana is een
heel mooie plaats. Op
beide duiken hebben we
heel veel gezien: naaktslakje,
clownvisjes, verschillende
bluespotted stingrays, veel
rondzwemmende koraalduivels, 2 schildpadden en….
plots zwom een dolfijn rakelings langs ons en keerde dan
nog even terug!

Sven had een Roemeense
dokter mee. Die had na de
eerste duiken die week niet
meer gedoken omdat er
water in zijn masker kwam.
Toen we dat wisten kreeg
hij van Sven een reservebril.
Eerst zakte de dokter als
een steen, dan steeg dan
tot 15 m en is daar de hele
duik gebleven. Maar hij was
erg enthousiast, dus missie
geslaagd. We zagen ook
veel grote scholen vis o.a.
een school jagende makreel
10
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zaterdag 23/11
Wat een verjaardag!

flitsend in het zonlicht aan
het oppervlak met hun muil
open.
Na de duik vertrekt de boot
naar de haven en kunnen we
van boord. Shoppingtime!!!
Terrasjestime!!! Raad eens
wat we als laatste avondmaal
kregen: stoofvlees met
frietjes. En even lekker als
uit oma’s keuken.

V

andaag is Ronny jarig en wat een verjaardag had
hij!
We vertrekken huiswaarts. De vlucht vertrekt
om 15u50 en het is 3u rijden van de haven naar
Hurgada want nu liggen we wel in Port Ghalib. Om 8u
vertrekt de transferbus. Vermits je in Egypte niet in de
luchthaven mag als je te vroeg bent voor je vlucht, worden
we afgezet aan een hotel in Hurghada. Daar kunnen we
zwemmen, zonnen, iets eten en drinken en staat onze
bagage veilig.
Ronny vraagt om om 13u de maaltijd te serveren en om
13u45 een transfer naar de luchthaven te regelen. Eten
werd tegen 13u30 opgediend en nadien begon het wachten
op taxi’s..... Na een helse rit (onze chauffeur vroeg of we
naar het hospitaal of de luchthaven wilden en voor dat
laatste moesten we extra drinkgeld geven) komen we tegen
15u aan op de luchthaven. Eerste controle bagage: Redgy
en Bryan moeten handbagage openen waarin laptop en
onderwatercamera zit. Alles wordt ook op drugs gecontroleerd en we moeten naam, ID nr en vlucht in een groot
boek schrijven. Tweede controle van enkel handbagage:
koffertjes van Redgy, Brian, Sven en Ronny worden gecontroleerd. Weer alles openen, drugscontrole en in groot
boek schrijven. Bij Ronny willen ze een sleuteltje afnemen,
waarmee hij kan werken aan zijn camera, wegens gevaarlijk. Vermits dit niet op de lijst van verboden voorwerpen
staat, weigert Ronny dit en vraagt om het hoofd van de
veiligheid te spreken. Maar het helpt niet: sleutel wordt
afgenomen en Ronny moet weer aanschuiven in lange rij
voor … nog eens controle handbagage! Wij gaan naar de
gate want het is al 15u50.....Ronny komt niet af, maar wordt
daar wel afgeroepen. Als hij opdaagt moet hij mee met
de security naar.....het begin van de luchthaven, krijgt hij
dat sleuteltje terug, moet dat in zijn grote bagage steken,
want die hebben ze weer van boord gehaald en...moet dan
weer door die verdomde controle! De vlucht is met 50min
vertraging vertrokken.
Het was leuk, ik heb veel dingen voor de eerste keer gezien
en het gezelschap was leuk, uiterst behulpzaam en grappig.
Ik heb geregeld ferm gelachen. Bedankt iedereen, ook
Sven zijn ouders die ons naar Charleroi en terug naar huis
voerden!
Marjan
De Luchtbel
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Nemo 33

N

a een lange rit vanuit Oostende
naar
Brussel ( gelukkig zonder de
spreekwoordelijke files) kwamen
we toe in Nemo 33.
Eens de administratie en het gebruikelijke
papierwerk achter de rug, werden de duikteams aangewezen. Het geluk lachte me toe:
ik mocht met de ervaren Yves D. het warme
water in.
We startten met een korte opwarming
(vrijduik) om na een 10tal minuutjes ons
duikmateriaal klaar te maken en onze
uitrusting aan te doen.
Er volgde een grondige buddy-check en toen
was het zover: we doken het water in.
Dit voelde zalig aan: 30 graden…
In deze ideale temperatuur lieten we ons
zakken tot 15 meter, om daarna via een
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“doolhofachtige” doorgang de diepteput te
bereiken waar we afdaalden tot 30 meter.
Dit is dan ook de terminus: dieper kan gewoon niet. Daar zaten we dan, op de bodem,
lekker genietend van de warme omgeving en
vruchteloos zoekend naar de zogenaamde
nemo-visjes…
Helaas, buiten enkele collega-duikers – die
volgens mijn deskundig oordeel wellicht
ook zoekende waren - viel er geen visje te
bespeuren! Wonderlijk…
Ontgoocheld (haha) stegen we langzaam
terug. We bleven dan maar wat zwemmen
in de aquariumtank, nog genietend van de
zwoele warmte.
En hoewel het een heel aangename en fijne
duik was, vraag ik me nog steeds af waarom
men deze tank Nemo 33 noemt ? Of waren
de 33 nemo-visjes misschien met verlof
(naar TODI misschien ?) !
Matthias Van den Bossche

De Luchtbel
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Verslag van de statutaire
jaarlijkse algemene
ledenvergadering
dd. 19 februari 2020
Opsteller: Denolf Jessie

1. Welkom – door Yvan Zeebroek
De voorzitter verwelkomt de leden op de Algemene Vergadering. De allereerste van onze voorzitter met een mooie
speech:
“Beste vrienden,
Toen ik hier 30 jaar geleden voor de eerste keer een mondstuk
tussen mijn tanden voelde, had ik geen flauw vermoeden dat
ik in de voetsporen van Patrick, Redgy en Claude zou treden.
Of hoe een dubbeltje kan rollen zoals men zegt.”
Voorstelling van het bestuur 2.0 en bedanking aan ieder lid
en vrijwilliger. Het dossier voor ons kroontje is ook ingediend. Nu afwachten op een antwoord. Een mooie oproep
naar nieuw geweld om onze club te doen groeien met als
afsluiter dat hij terecht fier is op zijn club. Volgend jaar
wordt er gekeken voor een jubilarissenlijst.
De voorzitter legt uit dat één van de doelen van de jaarlijkse
algemene vergadering is dat de leden van de raad van
bestuur verantwoording afleggen aan de algemene vergadering. Ieder lid van de raad van bestuur zal daarom uitleg
geven en nadien is er mogelijkheid tot vraagstelling.

De agenda is als volgt:
1.
Welkom en woord van
de voorzitter
2.
Naamafroeping
3.
Uiteenzetting en
goedkeuring der
rekeningen.
4.
Goedkeuring begroting
5.
Ontlasting van het
bestuur door de commissarissen controle
van de rekening.
6.
Benoeming twee commissarissen controle
der rekeningen 2020.
7.
Verslag van het
duikschoolhoofd Nelos
8.
Verslag van de materieelmeester
9.
Verslag van de clubhuisverantwoordelijke
10.
Verslag van het
feestcomité
11.
Verslag Externe
relaties
12.
Vernieuwing Raad van
Bestuur.
13.
Aanvaarding nieuwe
leden
14.
Allerlei
15.
Sluiting
Er zijn geen opmerkingen in
verband met de agenda.
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2. Naamafroeping
Er wordt overgegaan tot naamafroeping van
de aanwezige leden. Volgende leden zijn
aanwezig:
Berg Roland - Cabarteux Francis Camerlynck Alex - Deceuninck Sandrino Dejaghere Aline - Dejaghere Yves - Deleu
Michael - Denolf Jessie - Deschoemacker
Peter - Desport Danny - D’hauwer Benny D’hauwer Kimberley - Duinslaeger Redgy
- Gunaydin Yunus - Lahaye Adi - Langbeen
Kevin - Lannoo Philippe - Libin Andrew
- Margodt Ronny - Melckenbeek Sven Mertens Laura - Mesman Marie-Josianne
- Robert Lisiane - Swinnen Aïscha - Tuyaerts
Katrien - Van De Velde Marc Van Den Bossche Matthias - Vanblaere
Marie Anne - Vanderwal Jean-Claude Vanhockerhout Maxim - Verhee Jessica Verleene Alain - Zeebroek Yvan
Van de 63 effectieve leden zijn er
33 aanwezig.
Verslag van de Penningmeester – door
Benny D’Hauwer
3. Goedkeuring der rekeningen
De balans van 2019 werd aan de hand van
een gedetailleerd verslag van de inkomsten
en uitgaven voorgesteld. Wat steeds een
grote uitgave is, is de jaarlijkse concessie.
Die wordt telkens betaald met de Côte à l’os
avond, georganiseerd door het feestcomité.
De balans vertoont een negatief saldo van –
377.05 €
4. Goedkeuring begroting.
De begroting voor 2020 wordt voorgesteld
en goedgekeurd door de vergadering. Voor
het werkjaar 2020 zijn er geen grote investeringen voorzien.
Per kwartaal is een budgetcontrole voorzien

en zullen aanpassingen doorgevoerd worden
waar nodig. De bedoeling is om de club
financieel gezond te houden.
5. Ontlasting Raad van Bestuur – door
Danny Desport en Mesman Marie- Josianne
In 2019 hebben de commissarissen der
rekeningen om de drie maanden een tussentijdse stand der rekeningen doorgestuurd
met een elektronische versie van de uitgaven
en inkomsten van de afgelopen periode.
Uit de aangeboden stukken en controles
blijkt dat de rekeningen nauwgezet worden
bijgehouden en dat een correct kasboek en
stukken worden aangeboden aan de
algemene ledenvergadering.
De commissarissen der rekeningen stellen
dan ook voor het bestuur te ontlasten voor
de rekeningen van 2019.
Benny werd ook bedankt door de commissarissen voor de vlotte samenwerking.
De raad van bestuur krijgt van de algemene
vergadering met handgeklap kwijting voor
het jaar 2019.
6. Benoeming commissarissen der
rekeningen
Danny Desport en Marie-Josiane Mesman
worden door de algemene vergadering
benoemd tot commissaris van de rekeningen
voor het jaar 2020.
7. Verslag van het duikschoolhoofd Nelos
door Andrew Libin
Er wordt een overzicht gegeven van de
actieve lesgevers / leden duikonderricht.
Voorstelling van de jaarplanning 2020.
Homologaties van 2019 zijn:

De Luchtbel
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1* D

				

Deleu Michael			
Deschoemacker Peter

2* D
De Mul Filip		
De Mul Joey
Dejahere Aline		
Devos Goedroen		
Dumarey Nick		
Vangeluwe Jens

3* D
Vanbillemont Rik

Assistent instructeur ( AI)
Dejaghere Yves 		
Vanhockerhout Maxim

Duiker Hulpverlener
(DHV)
Melckenbeek Sven
Naessens Anja
Vanderwal Jean- Claude

Basis nitrox duiker ( BND)
De Mul Filip
De Mul Joey
Deschoemacker Peter
Devos Goedroen
Duinslaeger Redgy
Vanblaere Marie Anne
16
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materieeel beschikbaar - en
Trimix blender instructeur werkend - zodat er (hopelijk)
geen grote aankopen nodig
( TBI)
zijn in 2020. De compressor
is voorlopig in orde, dankzij
Margodt Ronny
de herstelling van het
vliegwiel.
Indien mankementen
Duiker fotograaf niveau 1
vastgesteld worden, moet
dit verteld worden aan de
Vanderwal Jean- Claude
materiaalmeester of een
instructeur EN dient men het
kapotte materiaal apart te
houden of te markeren.
Een aantal nieuwe leden
Alex neemt ontslag als
heeft ons vervoegd. Yves
materiaalmeester en werd
Dejaghere en Vanhockerhout onder luid applaus en met
Maxim zijn kandidaat 4*.Bij
geschenk bedankt.
de opleiding 3* is de miniYves stopt als materiaalmum leeftijd opgetrokken
meester in 2021 en zette de
naar 18 jaar. Uitleg van het
vacature open en deze werd
vernieuwde 12 stappenplan. onmiddellijk ingevuld door
Uitleg over de veranderingen Van Den Boscche Matthias en
bij overschakeling naar een
Redgy Duinslaeger.
ander decompressiemiddel.
Verdere vragen en/of
opmerkingen kunnen aan
9. Verslag van de clubAndrew of Yvan overgemaakt
huisverantwoordelijke
worden.
– door Kevin Langbeen
8. Verslag van het materieel - door Yves
Dejaghere
Wij wensen iedereen te
bedanken die meehelpt met
het laden/lossen van de
aanhangwagen en hopen in
2020 terug op jullie medewerking te mogen rekenen
want ‘‘Vele handen….maken
licht werk!’’
In 2019 heeft de materieelmeester geen noemenswaardige kosten gehad.
Dit jaar zijn er veel clubflessen te keuren, dit zal zorgen
voor hogere kosten.
Er is nog voldoende

Overzicht 2019
De bar werd vernieuwd.
Nieuw toilet geïnstalleerd
en de herentoiletten werden
voorzien van een drukknopsysteem. Met dank aan Roger.
Nieuwe boiler onder de bar
en aankoop nieuwe muziekinstallatie en discolichten.
Vooruitzichten 2020
Herinrichten interieur
dames- en herentoiletten
Beitsen clubhuis buitenkant
Opfrissen bar en keuken (
schilderen)
Installeren van nieuw
reclamedoek en verlichting
aan zijkant van het clubhuis.

Klusdag
Er wordt nog een mail verstuurd midden
maart met meer info. Er is ook een ontbijt
en middagmaal voorzien voor de helpende
handen die dag. De planning is om de buitenkant van het clubhuis te beitsen en het afval
en overige rommel af te voeren naar het
containerpark.

10. Verslag van het Feestcomité – door
Sven Melckenbeek
De opbrengst van de côte à l’os bedraagt
€2.851,47.
Opbrengst van de koekenkaarting bedraagt
€540.
De vernieuwing van de bar werd door het
feestcomité bekostigd: €450
Er werd €2.400 overgeschreven naar
de clubrekening voor de betaling van de
concessie.
De boiler onder de bar werd ook vernieuwd:
€350
Er werd ook een spaghettiavond georganiseerd, bekostigd door het feestcomité om de
vrijwilligers van de côte à l’os te bedanken.
Data volgende activiteiten:
• 7 maart: Kaas- en wijnavond
• 28 maart: Côte à l’os avond
• 11 juli: fietstocht met bbq
• 16 oktober: koekenkaarting
• 31 oktober: Fin de saison met
haloweenparty
• 12 december: Kerstfeestje
Eventuele suggesties voor bijkomende activiteiten mag je steeds meegeven aan Sven.
11. Verslag van de PR verantwoordelijke
– door Jean-Claude Vanderwal
De normale activiteiten werden verzorgd
zoals het rondsturen van de mails via
dnbo@duikernikkers.be en de publicatie en
verdeling van de ‘Luchtbel’. Met dank aan
Luc die zich verder vrijwillig inzet voor de
vormgeving van ons infoblad!

Bedanking voor iedereen die het afgelopen
jaar in de pen is gekropen om een verhaal
te schrijven rond een activiteit, duik, reis,
feest,……
We lanceren opnieuw een warme oproep
om ons te blijven voorzien in artikels, liefst
aangevuld met enkele sfeerfoto’s om ‘de
luchtbel’ te stofferen.
Dank aan maxim voor de vlotte samenwerking bij het opmaken van de nieuwsbrieven
en aan Yunus voor het ontwerpen van een
flyer ter promotie van onze duikclub.
Yunus heeft het flyerontwerp laten doorgaan aan de leden. Met als slogan: ‘Start je
plons bij ons’
Verder een oproep dat er nog steeds de
mogelijkheid is om clubkledij te bestellen.
En af en toe jullie spam controleren of
er geen mails van DNBO in terrecht zijn
gekomen.
Verslag van de Lotto
De lotto 2019 startte vanaf 5 januari 2019,
en dit wekelijks op zaterdag gedurende 52
weken.
Er werd gemiddeld met zo’n 36 nummers
meegespeeld, 26 daarvan wonnen minstens
1 maal.
Van de 52 weken mochten we 40 weken
aan een winnaar 10 bonnetjes uitkeren, 12
weken was er geen winnaar.
In totaal werd er €834 opgehaald en werd
er €400 aan bonnetjes gegeven. Bijgevolg
kwam er €434 in de clubkas terecht
Dit jaar bleek 30 het absolute geluksnummer te zijn.
Er waren 8 personen die een gans jaar
meespeelden, maar jammer genoeg nooit
wonnen. Aan elk van hen wordt als troostprijs 5 bonnetjes toegekend.
BEDANKT voor jullie deelname en we
hopen, nog meer dan vroeger, ook op jullie
deelname en steun voor 2020!
De Luchtbel
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12. Vernieuwing raad van bestuur
Jessie Denolf werd in 2019 gecoöpteerd als secretaris. Zij wordt met
handgeklap aanvaard als lid van de raad van bestuur.
13. Aanvaarding nieuwe leden
Conform de statuten werden de toegetreden leden van 2019 aanvaard als effectieve leden.
14. Allerlei
Het bestuur heeft Alex Camerlynck bedankt voor zijn werk als
materiaalmeester en Yves overhandigt hem het geschenk en
bedankt hem op zijn beurt ook nog voor zijn hulp en raad.
Onze barmoeder en het manusje van alles, beter gekend als Rita, en
Roger werden ook bedankt voor hun diensten. Kevin overhandigt
hen een geschenk.
15. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de
vergadering.
Einde notulen

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, …
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Deceuninck Sandrino

0473/58.98.64 info@bcds.be

Duik Todi Beringen 2020

O

p zaterdag 15
februari gingen we
met onze duikclub
naar de duiktank
Todi in Beringen. Er was een
grote opkomst voor de 2de
duik van het nieuwe jaar. De
briefing werd gegeven door
Maxim. Bij de aankondiging
van de duikteams werd het
duidelijk voor de koppels dat
het een valentijnsduik ging
worden. Om 13 uur mochten
we ons klaarmaken om de
duik aan te vangen. Een
deel van het materieel werd
aangeboden door Todi zelf,
waaronder de jacket, de fles
en het lood. Vooraleer we
het water ingingen, moesten we onze eigen spullen
spoelen in een waterreservoir, dit om de vissen te
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beschermen. Eerlijk gezegd
mocht het water van de
spoelbak iets warmer zijn.
Bij aanvang van de duik was
de watertemperatuur zeker
in orde, zo’n goeie 23 graden.
Onder water was er heel
wat te zien. Zeer veel mooie
gekleurde visjes, een paar
puffervissen, verschillende
soorten cichliden en ruitekuisers zoals we zeggen. Ook
waren er zeer grote piranha’s
aanwezig. Voor mij was de
mooiste vis in de hele tank
toch wel de zilveren arowana
die enkel leeft in de moerassen van Zuid-Amerika. Een
zeer geslaagde duik tijdens
de koude wintermaanden.
Vangeluwe Jens
De Luchtbel
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De kommeere is were!

Voorzitter
duikschoolhoofd

Claude Jacobus
Patrick Hendriks

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

DE plek bij uitstek voor

•• een gezonde roddel
•• een duikersmop
•• een andere gezonde mop
•• of jouw eigen verhaal (als we er maar mee
kunnen lachen).
Als je grappige anekdotes, uitspraken e.d.
wil delen, gelieve deze door te mailen naar
PR@duikernikkers.be

Wist je:

De kommeere zegt

•• dat Yves graag vacuüm duikt;
•• dat hij daarom nat was tot aan
zijn sokken;

dat Yvan veiligheidstrappen moet doen in de
duiktank!

•• dat we initieel met 16 waren
voor Transfo en uiteindelijk
maar met 8;
•• dat we de hele tank voor ons
alleen hadden;
•• dat we daarom 50€ boete moeten hebben
moeten betalen omdat sommigen niet
hebben laten weten dat ze niet kwamen
of op het laatste moment besloten om iets
anders te doen;
•• dat dat de volgende keer niet meer zal
lukken.

Ere-voorzitters

Vrouw zit aan de ontbijttafel.
Man komt iets later beneden
en zegt tegen haar “Het is
vandaag een mooie dag”. Waarop de vrouw
koeltjes: “Inderdaad”. De volgende morgen
het zelfde scenario. De vrouw kijkt iets
meer verbaasd: “Inderdaad, man.” De derde
ochtend hetzelfde scenario: ”Het is vandaag
een mooie dag”. De vrouw repliqueert
geïrriteerd: “Waarom zeg je dat eigenlijk elke
morgen?” Waarop de man antwoordt: “Twee
jaar geleden heb je me toch gezegd dat je me
op een mooie dag zou verlaten”!

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

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
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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

De Luchtbel
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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 verzending van ons tijdschrift en de administratie
van de liga overeenkomstig het doel van
onze organisatie. U heeft inzage- en
correctierecht.

