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OWT: improvisatie
ten goede

Beste clubleden,

O

ndertussen zit het jaar 2018 er al een
tijdje op en konden we het nieuwe
jaar inzetten met een meer dan
geslaagde nieuwjaarsdrink en een
leuke, competitieve OWT.
Om de koude, donkere dagen te overbruggen,
trokken we met een grote groep naar de
warme wateren van Nemo 33.
Onze jaarlijkse côte-à-l’os werd, dankzij het
harde werk van de vele vrijwilligers, de grote
opkomst en de sponsors opnieuw een succesverhaal.
Zoals iedereen allicht wel weet, nam onze
Claude ontslag als Voorzitter van DNBO en
dit na jarenlange tomeloze inzet, overgave
en optimisme. Velen onder ons werden door
hem bijgestaan, opgeleid en gekneed als
duiker. Gelukkig zet hij enkel een stap opzij
en blijft hij in onze middens en dit als fiere
erevoorzitter! Hij zal bovendien de taak van
ombudsman op zich nemen, bijgestaan door
ondergetekende. Maar meer daarover later.
Yvan nam de fakkel over van Claude en
wordt onze nieuwe Voorzitter. De functie
van Secretaris zal Jessie voor haar rekening
nemen en Yunus komt de beleidsploeg van de
Raad van Bestuur versterken. We wensen hen
alvast veel succes toe.
In het Paasweekend konden we al proeven
van een voorzomertje. We kijken er met
z’n allen halsreikend naar uit om terug op
duikuitstap te trekken. Hoog tijd dus om al
ons materiaal eens grondig na te zien!
Maak er een veilig duikjaar van!
JC
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Werkhuizen Decloedt BVBA
verspanende bewerking
machinebouw
RVS-aluminium en staalconstructies
industriële toelevering
tel 059 32 25 34
www. werkhuizen-decloedt.be

Bar vernieuwd

Onderwatertechnieken:
start van een nieuw duikjaar

H

et was de eerste
zwemles achter de
winter stop, owt
(onderwatertechnieken) genaamd.
Het was niet zomaar een
zwemles, het was spelletjesavond.
Eenmaal omgekleed stonden
we klaar om te beginnen.
Nog eventjes wachten want
er moesten nog groepjes
gevormd worden… Gelukt.
Er waren 6 groepjes. Mijn
groepje bestond uit Maxim,
Louis en mijzelf.
We kregen uitleg van
Andrew hoe de spelletjes /
proevetjes in elkaar zaten.
Eén probleem: we gebruikten deze avond de nieuwe
NELOS-koffer, maar niet
alles zat er in dus werd er
geïmproviseerd.
Proef 1:
25 meter zwemmen waarvan
minimum 15 meters in apnea. Wij hebben gekozen om
25 meters in apnea te zwemmen, een extra moeilijkheid
voor ons. Het was leuk maar
ook lastig mits we zo rap
mogelijk aan de overkant
moesten zijn. Er moest ook
iemand 2 maal zwemmen, ik
was de Chinese vrijwilliger.
“Amai ik was buiten adem”.
Proef 2:
osb opblazen met de mond

in het diepe gedeelte van
het zwembad. Eén addertje
onder het gras: we moesten
in apnea naar het diepe
gedeelte van het zwembad.
Wij hebben hem opblazen
met de snorkel, dit vonden
we gemakkelijk.
Proef 3:
zo snel mogelijk 25 meter
zwemmen, vervolgens
een redding van een pop
uitvoeren en 25 meter terug
zwemmen natuurlijk met de
pop. Deze proef heeft Maxim
uitgevoerd. Wij hebben hem
geholpen met de pop te
duwen. Dit was een gemakkelijke opdracht, vermits
Maxim het meeste werk
heeft gedaan… Dank je wel
Maxim, super gedaan.

E

en nieuwe barmoeder was blijkbaar slechts de
eerste stap in het totaalconcept van de nieuwe bar
in het clubhuis. Met vereende krachten werd ook
het meubilair aangepakt. Het resultaat mag er best
zijn en - tussen ons gezegd en gezwegen - de drankjes en de
hapjes smaken precies ook lekkerder.

probleem, perfect vertrokken maar dan kwam er toch
een probleem. Ik nam het
balletje te vroeg in mijn
handen en daarvoor kreeg ik
strafpunten aangesmeerd.
Eenmaal gedaan, alles
opbreken en dan zo vlug
mogelijk naar het clubhuis.
Niet om te drinken - allé
toch een klein beetje - maar
om de uitslagen te weten.
Na wat rekenwerk van de
jury eindelijk de punten.
Niettegenstaande dat we
strafpunten hadden, zijn wij
toch als eerste geëindigd.
Eindelijk een keer de eerste
woehoe. We hebben mooie
prijzen gekregen.
Dank je wel voor de organisatie en de medewerkers,
toppie.

Proef 4:
met een lepel in de mond een
pingpongballetje onder water naar de overkant brengen
in het klein badje. Dit verliep
niet zo soepel. Louis had een
klein probleempje. Hij was
te enthousiast en deze proef
moest je eigenlijk zo rustig
mogelijk doen maar wel
nog altijd zo vlot mogelijk.
Joëy De Mul
Na 3 slechte pogingen toch
gelukt. Bij Maxim weer
geen probleem maar hij had
natuurlijk gezien van Louis
hoe het wel en niet moest.
Dan was het mijn toer. Geen

O

p de vergadering van de raad van bestuur van
24/4/2019 is het volgende beslist:

1. Yvan Zeebroek neemt de fakkel als voorzitter over
van Claude Jacobus;
2. Jessie Denolf werd gecoöpteerd als secretaris. De
taken van het clubsecretariaat zullen geleidelijk aan
worden overgedragen aan haar;
3. Yunus Gunaydin wordt raadslid.

De rest van de mandaten blijven ongewijzigd.
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Nemo 33
2 februari 2019

O

p naar Nemo 33, het
op één na diepste
zwembad ter wereld,
perfect voor de
eerste duik van het jaar.
Omdat het er redelijk druk
was, werd de briefing buiten
gehouden. Nadat alles was
gezegd en de buddy’s bekend
waren, gingen we richting
de kleedkamers en het
zwembad.
Eerst konden we 10 minuten
vrij duiken, daarna monteerden we onze flessen. Eens
al ons materiaal klaar was,
gingen we te water.
Ikzelf dook met JC, we gingen
eerst naar het diepste gedeelte, 33 meter. Hij had zijn
fototoestel bij dus werden er
meteen ook de eerste foto’s
genomen en zeker niet de
laatste. De professionele
fotograaf in JC heeft weer het
nodige werk verzet om alles
en iedereen vast te leggen op
de digitale gevoelige plaat.
Daarna begonnen we terug
te stijgen. We konden genieten van de vele luchtbellen
die van onder ons kwamen.
Het leek wel eventjes of we
in een jacuzzi zaten.
Op een diepte van 10 meter
6
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konden we ons hoofd even
boven water steken in een
van de twee luchtbellen,
waar we verder foto’s
namen.
Ook was er iemand, niet van
de club, waarvan mijn buddy
JC dacht dat hij/zij last had
van zijn/haar darmen... Hij
zei dat ook hard op, dat was
best wel grappig!
Hierna ging onze duik verder,
we bleven nog even op 10m,
dan gingen we richting de
oppervlakte.
Iedereen verzamelde zowat
onbewust op 5m rond de bol
die er hangt. Eens de lichten
gingen knipperen was het
tijd om uit het water te gaan.
We demonteerden ons materiaal en gingen terug naar
de douches/kleedkamers
om dan gezellig samen in de
cafétaria na te praten over de
duik met een natje om niet
alleen vanbuiten maar ook
vanbinnen het vochtgehalte
op peil te houden.
Met dan aan taxi Redgy/
Yvan om mij in Drongen op
te pikken en uiteraard ook
terug af te zetten!
Kimberley
De Luchtbel
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Examen AI:
dubbel hoera

Uw

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:
13u30 - 19u
maandag
u
13u30 - 19
dinsdag
n
geslote
woensdag
13u30 - 19u
donderdag
- 19 u
vrijdag 10u
10u - 18 u
zaterdag
Gesloten
n zondag
woensdag e

Nieuwjaarsduik 2019 ....
inclusief nieuwjaarsreceptie

Verslag van de
statutaire jaarlijkse
algemene ledenvergadering
dd. 27 maart 2019
Opsteller: Yvan Zeebroek

O

m het nieuwe jaar goed in te zetten,
wilden we eens een volledig nieuw
concept uitproberen. We opteerden
ervoor om de nieuwjaarsduik
en nieuwjaarsreceptie van onze club te
combineren. DNBO staat al jaren in voor de
veiligheid tijdens de Bredense nieuwjaarsduik en rekent hierbij op de goodwill van
vrijwilligers om in hun duikpak het koude
zeewater te trotseren en zo alles in goede
banen te leiden.
Na de duik was het dan tijd om aansluitend
af te zakken naar ons clubhuis. De glühwein,
jenever en overheerlijke soep stonden al
klaar en Markske stond al achter de bbq
om de worstjes te keren. Vermits iedereen
welkom was, kregen we ook een serieuze
opkomst van leden van andere sportclubs
in Bredene, die dan ook nog eens de dj
aanleverden om er een lap op te geven. Zo
ging het feest door tot in de late uurtjes
met het nodige alcoholverbruik. De nieuwe
formule werd aldus een succes en slaagde
met vrucht.
We duimden voor een spetterend jaar met
weinig beslommeringen en veel mooie
duikmomenten in en rond het water

1. Welkom – door Claude Jacobus
De voorzitter verwelkomt de leden op de Algemene Vergadering. Een speciale, want
na verleden jaar ons 50ste jubileum te hebben gevierd, is dit de allerlaatste algemene
vergadering die hij leidt. Na 40 jaar lid, 30 jaar bestuur waarvan 22 jaar als voorzitter
en 24 jaar instructeur is het tijd om de fakkel door te geven.
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.
Er wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van Jurgen Deram, die ons in
januari ontviel.
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 2019.
7. Verslag van het duikschoolhoofd Nelos

Groetjes het feestcomité
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8. Verslag van de materieelmeester
9. Verslag van de clubhuisverantwoordelijke
10. Verslag van de verantwoordelijke en feestcomité
11. Verslag van de PR verantwoordelijke
12. Vernieuwing van een gedeelte van de Raad van Bestuur.
13. Aanvaarding nieuwe leden
14. Allerlei
15. Sluiting
Er zijn geen opmerkingen in verband met de agenda.

3.2

3.3

2. Naamafroeping
Er wordt overgegaan tot naamafroeping van de aanwezige leden. Volgende leden zijn
aanwezig:
Cabarteux Francis – De Mul Filip - Deceuninck Sandrino – Dejaghere Aline - Dejaghere
Yves – Denolf Jessie (volmacht) - Desanghere Arnold – Desport Danny – Devos Goedroen
- D’Hauwer Benny – Duinslaeger Redgy – Gunaydin Yunus - Hendriks Patrick - Holvoet
Yanick – Jacobus Claude – Langbeen Kevin – Lannoo Philippe - Libin Andrew – Margodt
Ronny (volmacht) – Melckenbeek Sven - Mesman Josi – Swinnen Aïscha (volmacht) Van De Velde Marc – Van Den Bossche Matthias - Vanderwal Jean-Claude Vanhockerhout Maxim – Zeebroek Yvan
Van de 52 effectieve leden zijn er 27 aanwezig.
3 Verslag van de Penningmeester – door Benny D’Hauwer
3.1
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Goedkeuring der rekeningen
De balans van 2018 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 viering van het 50-jarig bestaan heeft de club een kleine 1500 € gekost. Niettegenstaande dit, vertoont de balans een positief saldo van 520,93 €.
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3.4

Goedkeuring begroting.
De begroting voor 2019 wordt voorgesteld en goedgekeurd
door de vergadering. Voor het werkjaar 2019 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.
Lotto – door Jean-Claude Vanderwal
De lotto 2018 startte vanaf 6 januari 2018, en dit wekelijks op
zaterdag gedurende 52 weken. Er werd gemiddeld met zo’n 38
nummers meegespeeld, 27 daarvan wonnen minstens 1 maal.
Van de 52 weken mochten we 41 weken aan een winnaar 10 bonnetjes uitkeren, 11
weken was er geen winnaar.
Benny won 1 maal maar schonk zijn bonnen aan de club, waarvoor dank!
In totaal werd er € 850 opgehaald en werd er € 400 aan bonnetjes gegeven. Bijgevolg kwam er € 450 in de clubkas terecht.
Er waren 6 personen die een gans jaar meespeelden, maar jammer genoeg nooit
wonnen. Aan elk van hen wordt als troostprijs 5 bonnetjes toegekend.
Met een grafiek worden de winnende nummers en het aantal keer dat dit nummer
won getoond.
BEDANKT voor jullie deelname en we hopen, nog meer dan vroeger, ook op jullie
deelname en steun voor 2019!
Ontlasting Raad van Bestuur – door Yves Dejaghere
In 2018 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 2018.
De raad van bestuur krijgt van de algemene vergadering met handgeklap kwijting
voor het jaar 2018.
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B O U W E N C O Ö R D I N AT I E
DECEUNINCK SANDRINO

✔
✔
✔
✔

BCDS bvba I Herstvelde-West 11, 8200 Sint-Andries
050/33.88.70 I 0473/58.98.64 I info@bcds.be I www.bcds.be

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 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

3.5

Benoeming commissarissen der rekeningen
Danny Desport en Marie-Josiane Mesman worden door de algemene vergadering benoemd tot commissaris van de rekeningen
voor het jaar 2019.

4 Verslag van het duikonderricht Nelos – door Andrew Libin
Er wordt een overzicht gegeven van de actieve lesgevers / leden
duikonderricht. Sandrino Deceuninck werd dit jaar ingeschaald
naar 4*D.
Yves Dejaghere en Maxim Vanhockerhout werden AssistentInstructeur. Hiervoor een dikke proficiat.
In 2018 was er slechts één homologatie van een nieuw brevet, Tineke Carels-Bogaert
behaalde haar 1*D brevet.
Een aantal nieuwe leden heeft ons vervoegd.
De planning voor wat betreft duikuitstappen en –weekends wordt voorgesteld.
DIVES – het nieuwe prepaid brevettensysteem van Nelos – wordt kort uitgelegd.
Uitvoerige info verscheen reeds in het bondsblad Hippocampus. Verdere vragen en/of
opmerkingen kunnen aan Andrew of Yvan overgemaakt worden.
5 Verslag van het materieel - door Yves Dejaghere
In 2018 heeft de materieelmeester geen noemenswaardige kosten gehad.
Flessenkeuring is lopende, in 2019 zijn geen clubflessen te herkeuren. In 2020 daarentegen zijn er veel clubflessen te keuren, dit impliceert hogere kosten voor het materiaal
dan.
Er is nog voldoende materiaal beschikbaar - en werkend - zodat er (hopelijk) geen grote
aankopen nodig zijn in 2019.
Vullen van de flessen is terug betalend, dit kost 2,5 euro ongeacht de inhoud (om eventuele kosten van de compressor op te vangen en het is nog steeds de helft goedkoper dan
elders)
Indien mankementen vastgesteld worden, moet dit verteld worden aan de materiaalmeester of een instructeur EN dient men het kapotte materiaal apart te houden of te
markeren.
Wij wensen iedereen te bedanken die meehelpt met het laden/lossen van de aanhangwagen en hopen in 2019 terug op jullie medewerking te mogen te rekenen want
‘‘Vele handen….maken licht werk!’’
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6 Verslag van de clubhuisverantwoordelijke – door Kevin
Langbeen
Overzicht 2018
In 2018 werden enkele dringende herstellingen gedaan.
Er is een nieuw toilet geplaatst bij de heren.
Van de dames toiletten werd het binnen werk van de jachtbak
vervangen.
Het verhuur van clubhuis liep goed en heeft in 2018 maar liefst
€1610 opgebracht.
Vooruitzichten 2019
De koelkasten van de bar zijn reeds 30 jaar oud en hebben hun dienst bewezen. Daarom
heeft het bestuur beslist om deze te vervangen in 2019. We hebben gekozen voor een
professioneel model dat zeer zuinig is. Zo zullen we ook grondig kunnen besparen op de
elektriciteitsrekening.
De nieuwe koelkast is reeds geleverd en wordt geïnstalleerd op zaterdag 30 maart.
De kostprijs van de nieuwe koelkast bedraagt 1087€. Dit is een serieuze investering
maar verwacht wordt dat deze zich binnen het jaar zal terug betalen door de verhuur
van het clubhuis en andere club opbrengsten.
Schilderen
Het clubhuis wordt normaal gezien om de twee jaar gebeitst. Dit gebeurt meestal op de
onderhoudsdag. Het is alweer van 2017 geleden dus zou het dit jaar moeten gebeuren.
We stellen dit uit tot voorjaar 2020 vanwege de grote investering in de koelkast dit jaar.
Onderhoudsdag
Deze valt in 2019 op 27/4/2019. Graag verwelkom ik iedereen vanaf 8:30u. Ontbijt en
middag maal worden aangeboden door de club. Er zijn geen grote werken gepland. Wat
moet gebeuren is het volgende:
•
Grondig poetsen van het clubhuis binnen
en buiten.
•
Afbreken oude “rokerskot”
•
Afvoer afval naar het containerpark.
Hopelijk komen er heel wat leden op af om de
handen uit de mouwen te steken.
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7 Verslag van het Feestcomité – door Sven Melckenbeek
De opbrengst van Côte à l’os avond van 2018 heeft de concessie gedekt. Bovendien werd er ook nog een percolator mee aangekocht.
De afrekening van het AI examen met de andere clubs is nog
lopende, evenals de afrekening van de Côte à l’os van dit jaar.
De datums van de volgende feestjes zijn als volgt:
•
27 april: fuif the golden years
•
6 juli: zomerbarbeque
•
26 oktober: fin de saison
•
14 december: kerstfeest
Eventuele suggesties voor bijkomende activiteiten mag je steeds meegeven aan Sven.
8 Verslag van de PR verantwoordelijke – Agna Naessens en Jean-Claude Vanderwal
Dit jaar stond vooral in het teken van de viering van ons 50-jarig bestaan:
•
De affiche en uitnodiging hiervoor werd ontworpen en rondgestuurd naar de 		
genodigden
•
Opvolging en coördinatie van de inschrijvingen
•
Flyeren bij de buren
•
Relatiegeschenk aandenken 50-jaar DNBO
•
Opmaak presentatie vertoond tijdens het feest
De nieuwe clubkledij, bestaande uit een softshell, een hooded sweater en een gewone
sweater werd aan de leden aangeboden. Nabestellingen zijn nog steeds mogelijk voor
geïnteresseerden.
Er werd overgeschakeld van info@duikernikkers.be naar DNBO@duikernikkers.be om
de mails te verspreiden binnen de club. Ondertussen komen onze berichten niet langer
in onze ongewenste mails terecht. Toch vragen we de leden alsnog hun spam na te
kijken…
Graag wilden we hierbij iedereen bedanken die het afgelopen jaar in de pen gekropen
zijn 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.
Luc integreerde niet enkel het nieuwe logo, maar voorzag ‘de luchtbel’ van een nieuwe,
verfrissende look.
Dank aan Maxim voor de vlotte samenwerking bij het opmaken van de nieuwsbrieven.
9 Verkiezing nieuwe leden raad van bestuur.
Uittredend en herkiesbaar: Benny D’Hauwer en Kevin Langbeen
(welverdiend) ontslag: Claude Jacobus
De volgende kandidatuur werd ontvangen: Yunus Gunaydin
Met handgeklap worden Benny D’Hauwer, Kevin Langbeen en Yunus Gunaydin (her-)
verkozen tot lid van de raad van bestuur.
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10 Aanvaarding toegetreden leden
Conform de statuten werden de toegetreden leden van 2018 aanvaard als effectieve
leden.
11 Rondvraag/Allerlei
Het bestuur vertoont aan de hand van een aparte presentatie de rijk gevulde loopbaan
van Claude Jacobus bij DNBO aan de vergadering. Ter erkentelijkheid van wat Claude
verwezenlijkt heeft, wordt hem een geschenk aangeboden.
Niettegenstaande hij zijn mandaat als voorzitter stopt, zal hij verder actief in de club
bezig zijn als ombudsman. Andrew Libin bedankt Claude ook nog persoonlijk voor wat
hij voor hem betekend heeft. Bedankt Claude (en Vera) voor alles wat je gedaan hebt.”
12 Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid
en sluit de vergadering.

Een weg naar het brevet AI
Daar stonden we dan Yves, ik en een andere
kandidaat AI in ons clubhuis te wachten om
aan het examen AI te beginnen. De zenuwen
kwamen nu echt naar boven en ook de stress
was in overvloed aanwezig. We moesten
heel wat doen om tot hier te komen: van
didactiek lessen volgen in Mechelen tot theorielessen volgen over heel West-Vlaanderen.
Van proeven doen in l’eau d’heure tot zelf les
geven in het leslokaal en in het zwembad.
We waren redelijk blij dat het examen
was, want wij waren volledige uitgeteld en
mentaal moe.
De tijd was aangebroken. Philippe, de
voorzitter van de jury, gaf ons een briefing
over het verloop van het examen. Eerst een
schriftelijk deel, daarna een mondelinge
verdediging van het schriftelijk deel. Na
de briefing kregen we het examen van een
14-tal vragen en de stress begon wat te
zakken nadat ik de vragen las en er een goed
gevoel bij had. Na 45 minuten was het tijd
voor het mondelinge deel van het examen
en de stress begon terug zijn hoofd boven
te steken, want bij een mondeling examen
heb je 3 juryleden voor je neus zitten. Toch
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een beetje intimiderend. Gelukkig zat Yvan
bij mij in de jury, wat me toch al wat meer
gerust stelde. Ik weet niet wat er gebeurde
tijdens het mondelinge examen, maar in
het begin ging het niet zo goed. Ik sprak
stil, ik kwam niet uit me woorden, ik vergat
sommige woorden en ik trilde van de koude
ook al had ik het warm. Dat was de stress
zeker. Gelukkig ging het beter naarmate het
examen verder ging. Na de mondelinge verdediging was het tijd om naar het zwembad
te gaan voor het zwembadexamen. Na een
opwarming van 5 minuten was het tijd voor
het zwembadexamen. Het grote verschil met
een 2*D, 3*D of een 4*D examen is dat bij
een AI examen jij alles in de hand hebt. Jij
moet alle oefeningen uitleggen en dan ook
voordoen. De juryleden zijn op dat moment
eigenlijk beginnelingen. Het was dus aan ons
om alles zo perfect mogelijk uit te leggen en
dan ook voor te doen en we moesten ook
de tijd zelf in het oog houden. We kregen
60 minuten de tijd om het examen te doen.
Op zich geen probleem, want we deden het
examen in 20 minuten tijdens de trainingen.
Voor het zwembadexamen had ik veel
minder stress dan voor het theorie examen

en was ik ook veel kalmer, maar Murphy
had andere plannen voor mij. Tijdens mijn
uitleg van OTRIMSPANFUMAN had ik een
klein probleempje met mijn O-ring. Er zat
een klein gaatje in. Een gaatje dat je enkel
zag als je via de zijkant keek en dan nog
moest je redelijk goed kijken. Dus ik moest
snel een nieuwe fles gaan halen. De andere
kandidaten begonnen al aan hun eerste
oefening en ik was nog mijn materiaal aan
het klaarmaken. Gelukkig bleef ik kalm en
verliep de rest zonder veel problemen. Ik
begon ook aan mijn eerste oefening en na
een goede 25 minuten was ik klaar met het
hele examen. Tot mijn verbazing was ik als
eerste klaar met het examen. Na een warme
douche en een verfrissende wandeling
terug naar het clubhuis, was het tijd voor
de debriefing. Die juryleden nemen graag
hun tijd, maar dat wisten we al van voordien
en gelukkig kwamen ze nog redelijk snel
uit het leslokaal. The moment of truth was
aangebroken. Na een hele speech met dankbaarheden riepen ze de namen af van de
geslaagden. Yves hoorde zijn naam als eerst.
Yes! Dat is al 1 van onze club die geslaagd
is. Ik draaide me om om proficiat te zeggen

en ik zag Yves een traantje weg pinken. De
andere kandidaten hoorden ook hun naam
vallen en dan was het aan mij. Tussen de tijd
van de voorlaatste kandidaat en mijn naam
leek het alsof de tijd wel tijd stond. Op dat
moment wens je gewoon dat je familienaam
niet begint met een V, want je bent altijd
één van de laatste en dat is niet goed voor
je stressniveau. Van alles ging er door me
gedachten, maar hoofdzakelijk één ding
bleef er hangen: “Alstublieft vergeet mij niet”.
Ik hoorde mijn naam vallen en de opluchting
was er eindelijk. We werden apart genomen
om samen met de juryleden wat te eten en
te debriefen over het examen. Tijdens dat
laatste gesprek werd er hoofdzakelijk gezegd
wat er goed was en wat er beter kon. Bij mij
kon materiaal beter, maar dat is altijd al een
werkpuntje geweest.
Doorheen de volle 2 jaar hebben Yves en
ik vele up’s en downs gekend, maar voor
mij was het echt de moeite waard. Bedankt
aan de mensen die ons gesteund hebben en
geholpen hebben tijdens ons AI-traject.
Maxim
De Luchtbel
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