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Esch-sur-Sure: voor
herhaling vatbaar

B

este vrienden,
bij het opstellen van dit voorwoordje
zijn we met z’n allen aan het puffen en
zweten. Hopelijk is dit de voorbode van de
voorspelde lange, mooie zomer.
Ondertussen kunnen we jullie alweer de
tweede luchtbel van 2019 voorschotelen.
Inderdaad time flies when we are having
fun. En fun, plezier met z’n allen, dit staat
centraal in dit nummer.
De eerste editie van het duikwekend luxemburg was meteen een schot in de roos! En
ook al waren de weergoden ons niet goed
gezind en de watertemperaturen eerder aan
de koude kant, de leuke sfeer en de goed
georganiseerde quiz maakten alles meer dan
goed.
De voorbereidingen voor het “voorjaarseau d’heure-weekend” verliep een beetje
stroef, maar de 3-daagse zelf overtrof alle
verwachtingen. Talenten onder en boven
water werden uitgespeeld, de bende zong,
danste en feestte zoals in de hoogdagen van
de duikernikkers!
We hebben bovendien niet enkel nieuwe
1 (Michael) en 2 sters-duikers (Aline,
Filip en Jens) maar ook enkele nieuwe
duiker-hulpverleners. Voor de opleiding
basis-nitroxduiken was de interesse groot
en ondertussen slaagden ook hier 3 mensen
(Goedroen, Filip en Joey)! Hopelijk mag dit
inspirerend en motiverend werken voor de
mensen met toekomstige ambities.
Geniet van de zomer en denk aan ons
redactieteam bij het schieten van die
vakantiekiekjes!
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Clubweekend aan
Lac de la Haute-Sûre in
Esch-sur-Sûre
(Luxemburg)

V

an 10 tot 12 mei
organiseerde Kevin
een clubweekend in
Esch-sur-Sûre. De bedoeling
was om het clubgevoel bij de
leden te versterken. Bovendien werd de mogelijkheid
geboden om 2 duiken in Lac
de la Haute-Sûre te doen.
Op vrijdag 10 mei vertrokken we rond 14u30 in Jabbeke. Samen met Matthias en
Aline reden we via Doornik
richting Luxemburg. Na een
stop kwamen we rond 19u
aan in Lultzhausen.
Er waren al enkele leden
aanwezig. We arriveerden
nog juist op tijd voor het
avondmaal. Na het eten
begonnen we ons duikmateriaal uit te laden en zochten
we onze kamer op om ons
nog wat te verfrissen.
’s Avonds dronken we nog
met z’n allen een ‘teusje’ in
de refter. De vermoeidheid
sloeg toe en iedereen ging
naar z’n bedje om de volgende dag fris en monter de
dag te starten.
Zaterdagmorgen zagen
we elkaar terug tijdens
het ontbijt. Om 10u was
het verzamelen geblazen
voor de eerste briefing. De
ploegen werden ingedeeld
maar het weer zat een beetje
tegen. Dit had gelukkig geen
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invloed op de groepssfeer. Na de eerste duik was het tijd
voor het middagmaal. Rond 15u was iedereen paraat voor
de briefing van de 2de duik. Sommigen hadden echter al
afgehaakt, daar de watertemperatuur maar 12°C bedroeg.
Na de 2 duiken werden de duikboekjes ingevuld en was het
tijd voor ‘den apéritief’.
Tijdens dit gezellig samenzijn werd Kevin gehuldigd als
organisator van dit mooi weekend. Jens (die geslaagd
was voor zijn laatste duikleiding) had tevens die dag zijn
opleiding 2*D met succes afgewerkt en dit werd met een
applausje bekroond.
Enkele eetlustopwekkende drankjes later schoven we met
z’n allen aan voor het avondmaal. Er was nog een verrassing voor alle aanwezigen. ‘s Avond organiseerden Kevin’s
ouders immers een quiz. De ploegen werden door loting
samengesteld. Elk team moest 4 vragenreeksen oplossen en
tussendoor dienden er nog ludieke opdrachten uitgevoerd te
worden. Daar spreken de foto’s voor zich ;-)
Na de quiz bleef iedereen nog samen zitten voor een natje
en een droogje en werd er nog gekeuveld over de leuke
zaterdag. Rond 2u was het tijd om ons bedje op te zoeken.
De Luchtbel

5

De volgende morgen werd,
na het nuttigen van ons ontbijt, al het materiaal terug in
de auto’s geladen. We reden
samen richting Esch-surSûre waar een bezoek aan
de resten van een burcht op
het programma stond. Het
was een stevige wandeling
waar we dorst van kregen en
dus zochten we een terrasje
op om nog wat na te praten.
We konden vanzelfsprekend

Luxemburg niet verlaten
zonder enkele inkopen
te doen. Op de terugweg
stopten we in Bastogne
om de innerlijke mens te
versterken, meteen ook de
afsluiter van het weekend.
Blij en voldaan reden we
op eigen tempo richting de
Belgische kust.
Nu uitkijken naar het
volgend duikweekend …
Conny

Regionaal invoerder van het Italiaanse sportmerk ERREA
Team-wear/Free-Time/3D-wear/Street-wear & Accessoires
Eigen textielbedrukkingsdienst
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Drie nieuwe duiker-hulpverleners

N

a jaren uitstel beslisten JC en ikzelf
om ons in het najaar, samen met
Sven, in te schrijven voor de cursus
duiker-hulpverlener. Dit jaar werd het
immers aan de kust georganiseerd. De
opleiding vond plaats in het nieuw Brugs
duikershuis en het examen zou plaatsvinden in Oostende. Vanaf half maart trokken
we met ons 3 op dinsdagavond naar Brugge
voor het bijwonen van de lessen en de
nodige après. Met de woensdagavond erbij
waren het zware weken. Voor ons was het
eveneens een leuk weerzien met een aantal
Brugse vrienden waarmee we vroeger
nog op duikreis getrokken waren. Wat
we niet wisten is dat Gudrun zich ook had
ingeschreven.
Na de lessen over duikongevallen door Dr.
Van Bogaert en
Dr. Gallant kwam Danny Vanparys aan
de beurt over gevaarlijke marine dieren ,
EHBO, mental coaching en CPR. De laatste
3 lessen waren praktijk CPR. Die praktijk
werd er ons stap voor stap op een goeie
manier ingestampt door Danny, waarvoor
dank! Ook thanks aan Andrew om ons de
woensdagavond vóór het examen nog wat
bij te sturen.
Op 25 mei 2019 was het dan zover. Na
een korte slapeloze nacht, waarin menige
CPR’s in de droom werden uitgevoerd, trokken we omstreeks 8u richting de school
Ter Zee in Oostende voor ons examen.
Mijn handen trilden bij het invullen van
de theorie. Toen JC en ik naar de lokalen
gingen voor onze praktijk, kwam Sven ons
tegemoet. Hij was al geslaagd voor zijn
praktische proef. In de toegewezen klas
werd ik vriendelijk begroet door 2 dames,
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die me meteen probeerden gerust te stellen.
Eerst moest ik één van de 10 scenario’s trekken en met klamme handen en een serieuze
hartslag begon ik mijn CPR. Na de uitvoering
moet men even het lokaal verlaten, zodat de
jury kan beraadslagen. Slopende minuten!
Tot eindelijk het verdict: geslaagd. Joepie,
maar naast me was JC nog bezig … en ja hoor,
ook geslaagd.

Op weg naar het secretariaat, voor de uitslag
van ons theoretisch gedeelte, stonden
Maxim en Laura ons op te wachten. Laura
geeft les in deze school en kwam vrijwillig
haar collega’s een handje toesteken. Zij
stonden immers in voor de catering. De 3
DNBO-ers kregen hun kaartje van duikerhulpverlener wat gevierd moest worden …
we sloten weer de bar.
Jammer voor Gudrun, die wegens omstandigheden niet kon deelnemen aan het
examen.
Anja
foto:
DeIvo
Luchtbel
Madder Nelos 9

DUIKPUNT.be
BRUGGE

Uw

duiksportzaak
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Korte Molenstraat 55
8200 Brugge
tel. 050 31 45 31
info@duikpunt.be
www.duikpunt.be
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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

Eau D’Heure 2019:
back to the good days!

T

ijdens het 3-daagse duikweekend van
vrijdagavond 7 juni tot maandagmiddag 10 juni heb ik voor het eerst
in open water gedoken, beter gekend als
doopduiken.
Duikdag 1: Het is zaterdag, de eerste duikdag, spannend! We zijn al vroeg wakker,
maken ons klaar, ontbijten en vertrekken
naar de duikplaats Les Lacs de L’eau D’heure.
Na het omkleden gingen we naar de briefing
en worden we allemaal gekoppeld aan een
buddy. Mijn eerste duik mocht ik mee met
Ronny, een 3* instructeur. Ik was toch wat
zenuwachtig, maar alles is vlot verlopen.
We hebben gedoken op 15 meter diepte
met een duur van 45’. Er was van alles te
zien: een grote snoekbaars die rond een bus
zwom, kleinere visjes, garnaaltjes... Over de
middag keerden we terug naar de camping
om te eten en onze kleren te laten drogen.
In de namiddag gingen we opnieuw duiken.
Terug op 15 meter diepte, deze keer met een
duur van 30’. Ook deze keer was er veel te
zien: een ton, een kabouter.. Gearriveerd op
de camping fristen we ons op en trokken
richting de barbecue. Het was heel gezellig,
we hebben enorm gelachen. Ik deed zelfs
mee met een klein optreden als stokbroodspeler. We deden ons tegoed aan een lekkere
maaltijd en amuseerden ons nog met een
paar spelletjes.
Duikdag 2: Zondag, de tweede dag. Opnieuw
staan we tamelijk vroeg op om te ontbijten
en ons klaar te maken om te gaan duiken.
Het was gelukkig wat beter weer dan gisteren. ‘s Morgens had ik mijn laatste proeven
probleemloos
afgelegd om 1* duiker te
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worden. De tweede duik mocht ik al eens
proberen om een duikleiding te doen, dat
was spannend, maar eindigde toch met een
goede afloop. ‘s Avonds gingen we uit eten
in een lokaal restaurantje. Lekker gezellig
met de bende. We hebben heerlijk gesmuld.
Duikdag 3: Maandag, de laatste duik. Vroeg
uit de veren. Matthias en ik reden naar de
duikplek. De dames hadden besloten om op
de camping te blijven om al wat op te ruimen
en in te pakken. De duik liep gesmeerd en
voldaan keerden we terug. Nadat de laatste
bagage in de auto zat, vervoegden we de
bende om nog even na te genieten van de
rust op de camping vooraleer huiswaarts te
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keren. Het weekend
zat er al weer op.
Alles samengevat
was het een fantastisch weekend om
niet meer te vergeten
met allemaal fantastische mensen.
Zeker voor herhaling
vatbaar. Op naar het
volgende duikweekend!
Michael Deleu,
1* duiker.

De Luchtbel
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✔
✔
✔
✔

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
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Dankjewel
sponsors!

D

NBO hecht er aan om hierbij alle
sponsors extra te bedanken voor
hun bijdrage aan de zeer geslaagde
Côte à l’os - avond op 23 maart ll..

Vicogne

hoeVe
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www.ingenial.be

www.divingservices.be

De Luchtbel

21

Snel uw duikschoolhoofd contacteren?
Nelos

Voorzitter

Ere-voorzitters

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

Claude Jacobus
Patrick Hendriks

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

Andrew Libin
2*I

duikschoolhoofdnelos@duikernikkers.be

Titel/Brevet
3*I
2*I
2*I
2*I

Van de Velde Marc
Cabarteux Francis
Mesman Josi
Sandrino Deceuninck
Vanderwal JC

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

Feestcomité

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

Sven Melckenbeek
gsm 0478639542
feestcomite
@duikernikkers.be

Materieelbeheer

Pubic relations

Overzicht lesgevers-bevoegdheden
Nelos
Margodt Ronny
Hendriks Patrick
Zeebroek Yvan
Libin Andrew

Patrimonium
beheer

uur zwembad
Alex Camerlynck

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

-

22
21
21
21
21

commissaris
materieel
gsm 0487 41 58 88
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

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

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 Decloedt
Verantwoordelijke uitgever:
Claude Jacobus, Blauwvoetlaan 28,
8450 Bredene
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.

