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KDNBO
en ﬁer dat we zijn!

W

e zijn weer een kwartaal verder
en we mogen ons Koninklijke
duikernikkers noemen.

De lockdown is intussen opgeheven en we
kruipen stilaan maar zeker uit het coronadal. Waakzaam blijvend voor het sluimerende virus starten we terug activiteiten op
en organiseren we de eerste buitenduik.
Onze gemondmaskerde barvrouw Rita
neemt weer de honneurs achter de bar waar
en het ziet er naar uit dat de zomerplanning
grotendeels kan plaats vinden zoals voorzien, met als apotheose het 3-musketiersweekend.
Geniet van jullie welverdiende vakantie.
Step by step we will get there!
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duiken in (de)
3 vijvers

Werkhuizen
Decloedt
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duiktank
Zwevegem

Werkhuizen Decloedt BVBA
14
en forme 4

JC

18
een duiker in
je ‘kot’

verspanende bewerking
machinebouw
RVS-aluminium en staalconstructies
industriële toelevering
tel 059 32 25 34
www. werkhuizen-decloedt.be

Van Waternikkers over
Duikernikkers Bredene-Oostende
naar het predicaat “koninklijk”

T

wee jaar terug waren we in volle
voorbereiding voor de viering van
ons 50-jarig bestaan. We herinneren ons allemaal nog de grote
witte tent die opgetrokken werd voor het
clubhuis, het optreden van verschillende
internationale artiesten en de walkingdinner, gevolgd door een feestje dat
duurde tot in de vroege uurtjes.
Met de brief van het Paleis in Brussel, die
we recentelijk mochten ontvangen, hebben
we de kers op de taart gezet van ons
50-jarig bestaan. We mogen ons nu
‘Koninklijke’ noemen, afgekort KDNBO.
Nogmaals bedankt aan iedereen die
geholpen heeft met het vele opzoekwerk
en het doorspitten van de verschillende
archieven om hiertoe te komen.
In deze Luchtbel wordt in première het
nieuwe logo van de club getoond. Het
nieuwe logo is het werk van Anja en JC,
waarvoor dank. Het zal gaandeweg het
oude logo vervangen.
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De nieuwe namen van onze club (voluit
Koninklijke Duikernikkers Bredene –
Oostende en afgekort KDNBO) worden al
toegepast. Kijk maar even op onze facebookpagina, die is veranderd naar KDNBO:
http://www.duikernikkers.be/dnbo_new/ .
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan is
ook de webstek in een nieuw kleedje gestoken. Dank aan Benny voor het puike werk en
de feedback van de vrijwilligers.
De mooie foto’s zijn afkomstig van JC en
Anja, Claude en Marc.
Graag hadden we ondertussen nieuwe
stickers, banners en een nieuwe clubvlag
laten maken dit jaar, maar Covid-19 heeft
daar een stokje voor gestoken. We zullen
dus nog even moeten wachten.
Rest ons nu nog onze naam ofﬁcieel te
veranderen. Dit zal door een statuutswijziging gebeuren, maar dat is stof voor de
volgende Algemene Ledenvergadering.
Yvan
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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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Duiken in de 3 Vijvers

N

a een laaaaaaange winterstop,
je weet wel waarom, konden we
ons eindelijk opmaken om terug
te kunnen gaan duiken. Dit
deden we dan ook op maandag 1 juni,
we trokken naar de 3 Vijvers in De Panne
/ Addinkerke.
Patje, Maxim & Laura waren er al toen
wij toekwamen en het duurde niet lang
vooraleer ook de rest er was.
Aangezien we meer dan op tijd waren
aangekomen, begon ik ondertussen mijn
materiaal op te tuigen en deed mijn
duikpak al aan. En dan was het tijd voor
de brieﬁng, van op anderhalve meter
afstand uiteraard.
Nadat de coronamaatregelen werden
overlopen kwam de vraag: ‘Waar is het
noorden?’ Nee, da’s niet mijn beste vak,
dus een antwoord geven ging nogal twijfelachtig... Maar dankzij een handige tip
van Josi, wist ik het meteen. Kijk gewoon
naar je eigen schaduw! Dankjewel Josi!
De ploegen werden ingedeeld, we maakten ons verder klaar en dan was het tijd
om in het water te gaan. Ikzelf dook met
mijn papa. Voor ons allebei de eerste
duik van het jaar, op Nemo33 na dan.
Echt warm was het water niet. En het
was helaas ook niet meteen een geslaagde duik voor mij... Waarom? Dat blijft
een raadsel, hopelijk zijn de volgende
duiken beter! Op naar de volgende dus!
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Na een halfuur duiken, waren we
terug op de plaats van te water
gaan. Aangezien het zicht niet
zo denderend was en er dus ook
niet veel te zien was, vonden we
het allebei genoeg. Hup, uit het
water dan maar. Snel omkleden en
materiaal opbergen, want ik had
dorst. Uiteraard waren we daarop
voorzien. Nee, geen alchohol na
de duik maar een doodgewone
ice tea.
Aangezien we, door corona,
niet ter plaatse mochten blijven
plakken, namen we snel afscheid
van elkaar en gingen we terug naar
huis.
Kimberley

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

Duiktransfo Zwevegem
7 maart 2020

Na onze geslaagde eerste duik in Nemo
33 begin dit jaar, mochten we zaterdag 7
maart nog eens onze duikspullen inladen
in de wagen.

E

n of het kriebelde. Spijtig genoeg
vonden we geen jeugdduikinstructeur om mee te gaan zodat broer
Ward thuis moest blijven.

Netjes ingeladen en netjes op tijd vertrokken richting duiktransfo in Zwevegem.
Met de volgeladen kar van de parking naar
de duiktank is ook al een onderneming op
zich waarbij soms al eens het graskantje
werd opgezocht en de nodige bijsturingen
ons weer op het rechte pad hielpen.
Materiaal lossen en kar terug naar de
parking zodat we klaar waren om ons aan
te melden.

en probeerden ook even Uno te spelen. Dat
was wel fun.
Yves vervolmaakte zijn “onderwater-luchtbelringen-blazen-skills” en meerdere mooie
exemplaren stegen op. Daarna was het tijd
voor de groepsfoto bovenop de duikboot.
Na nog even het decor en achterliggende
trappen verkend te hebben, weerklonk het
getik op de zwembadtrap en stegen we
langzaam naar het plateau op 3 m alvorens
we naar de oppervlakte stegen.
Een plezant duikje om weer wat te wennen
aan het onderwatergevoel. Na een natje en
een droogje bij het invullen van de boekjes
en dives was het tijd om opnieuw de karren
te vullen en samen naar de parking te
trekken en voldaan huiswaarts te keren.
Kaat (1*D) en Sandrino (4*D)

Van de 14 ingeschreven personen, bleken
er na nog even te wachten maar 8 personen
opgedaagd te zijn.
Wauw de ganse duiktank voor ons alleen,
weliswaar met enkele extra kosten tot
gevolg.
Na het omkleden was het dan eindelijk tijd
om ons naar boven te begeven en met een
grote stap voorwaarts het frisse sop in te
duiken.
Hier en daar zweefde een duiker maar voor
de rest zagen we niet zo veel gebeuren. Dan
maar even een bezoekje gebracht aan de
duikboot en door de raampjes zagen we
Maxim met enkele onderwaterspeeltjes. We
speelden samen onderwaterfrisbee, gooiden met een onderwaterraket naar elkaar
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Forme 4

W

oensdag 8 juli, mijn tweede
buitenduik van het jaar.
Zelfs met het regenachtige weer
waren heel wat leden komen
opdagen. Gelukkig was het niet zo koud.
Nadat Yvan Zeebroek eerst een onderzoek
gedaan had aan de andere kant van het dok,
konden we beginnen aan de brieﬁng. Zoals
altijd was deze dik in orde, verzorgd door
Yves Dejaghere.
Rond 20u30 zijn we te water gegaan. Ik dook
samen met Yvan. Het was een heel rustig
duikje na een moeilijke start .
Yvan’s eerste duikje in Forme 4, maar totaal
geen probleem voor hem natuurlijk alles
verliep vlotjes, nadat hij het lek in zijn
droogpak opgelost had en verstond hoe het
kompas werkte. We hebben paling gezien,
garnaaltjes en een vis waarvan ik de naam al
niet meer weet.
45 minuutjes later kwamen we veilig en
wel terug uit het water en konden we ons
omkleden om te gaan aperitieven en wat na
te keuvelen. Yves en Gwendoline hadden de
partytent opgezet en zoals gewoonlijk waren
ze voorzien van een hapje en een drankje,
maar nu volgens de coronaregels.
Het blijft voor herhaling vatbaar.
Bedankt aan de organisatoren en de mooie
opkomst.
Goedroen
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Een duiker in huis…of
de bedenkingen van een niet-duikende huisvader.

Z

o’n vier jaar geleden kreeg mijn jongste zoon het
lumineus idee om eens een duikinitiatie te volgen.
Zoals van elke goedgeaarde vader, wordt er dan
uiteraard verwacht dat je je zoon steunt in zijn
sportkeuze. Sporten is immers toch gezond voor lichaam en
geest, en dat hoort men te stimuleren.
De sportinitiatie viel best mee, en dus werd duiken de
uitgelezen sport waarop de zoon zich ging toeleggen.
Mooi dus.
Langzaam echter verschenen in huis op diverse plaatsen
allerlei kleine attributen, die anderzijds getuigden van de
oprechte belangstelling en de interesse voor deze sport.
Nu zijn er heel wat sporten waar je naast een truitje,
schoenen, een bal of een ﬁets, geen verdere attributen nodig
hebt en dus ook niet teveel ruimte moet voorzien. Maar bij
duiken evolueert dit toch enigszins anders, geloof me…
Ik had een garage (bemerk de verleden tijd “had”). Normaliter dient dit om de wagen te parkeren en eventueel iets
te stockeren. Maar met een duiker in huis wordt de functie
van een garage enigszins anders ingevuld: er verschijnen
redelijk volumineuze duikbakken die ruimte nodig hebben,
er verschijnen duikpakken die wat ventilatie en hanghaken
nodig hebben, er verschijnen bizarre metalen ﬂessen die op
een voorzichtige en aparte manier moeten bewaard worden,
er verschijnen rubberen darmen en jackets, ontspanners,
computertjes, messen…. Kortom allerlei materiaal dat liefst
ook nog eens in afzonderlijke bakken gesorteerd moeten
worden..
Maar duiken doe je vaak tijdens weekends. Dus horen een
klaptafel, klapstoeltjes, een frigobox, tent en slaapzakken
bijgevolg ook tot de broodnodige uitrusting.
En waar kan je dit allemaal best opslaan? Juist, in de garage.
En de auto…pech, de auto staat sindsdien buiten.
Als ouder denk je dan: ach ja, waarom ook niet. Het komt
wel allemaal goed, als het dit maar is… Fout! Om de hoek
schuilen andere verborgen addertjes…
Want eens het duikseizoen op volle toeren draait, komen
vreemde noodzakelijke activiteiten op de voorgrond. Een
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duikpak dient, samen met ander materiaal,
toch gespoeld te worden. En waar kan dat
beter dan op vaders’ tuintafel, waar je met
vaders’ tuinslang alles goed kan afspuiten.
Vaders tafel en grote bloempotten moeten
dan even wijken en verhuizen. In de eerstvolgende uren is deze tuintafel dan ook
“private-property” en kan je als ouder elders
genieten van je “zonnige” tuin…joepie!
En het duikpak zelf: dat laat je best uitlekken… in de huiselijke douchecabine. Er zijn
dus nogal wat ochtenden waar ik de badkamer binnenstap om aangestaard te worden
door een schijnbaar zwevend duikpak, alsof
één of andere geest het heeft aangetrokken
en mij duidelijk wil maken dat de douche
“even buiten werking is”…
Eindelijk alles opgelost? Nee hoor. Want om
dit allemaal te vervoeren naar één of andere
duikplaats dien je toch een auto te hebben
met een redelijke kofferruimte (redelijk is
hier dan ook synoniem voor “groot”) Maar
blijkbaar zien duikers dat niet zo. Dus volgt
er opnieuw een zoektocht waarbij je als
ouder verzocht wordt niet te veel commentaar te geven op de voorgestelde modellen.
Enige goedkeuring is al ruim voldoende en
wordt eigenlijk ook verwacht.
Bovendien moet je rekening houden dubbel
zo veel ruimte: de zoon heeft inderdaad een
lieftallig zoetwater-meerminnetje gestrikt
(of was het net omgekeerd) en dus moet er
extra ruimte voorzien zijn voor beide duikertjes. Wie zou dit durven in twijfel trekken…
En toch, en toch is dit allemaal meer dan de
moeite waard. Want de toffe verhalen, de
vriendschappen, de wonderlijke ontmoetingen in de onderwaterwereld waar hij zo
enthousiast kan over praten, de gedrevenheid om verder te gaan in deze mooie sport,
dit allemaal zorgt ervoor dat je als ouder
meer dan 100% achter deze keuze en sport
staat. En dat er af en toe een sponseractiviteit is, met vaak een super-aperitief , is
voor een bourgondiër als ik , met plezier
meegenomen.
Vader van ( ?)…
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De kommeere is even weg!

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

Op dit moment wordt de kommeere verzorgd voor Covid-19.
We hadden haar nog zo gezegd de nodige maatregelen in acht te
nemen. Maar ja, een kommeere neemt nu eenmaal geen masker
voor de mond!
Haar toestand was de laatste maanden niet zo goed.
We nemen het haar dan ook niet kwalijk dat zij even geen
uitgebreide bijdrage leverde voor de Luchtbel. We ontvingen
alleen dit:

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

“Wist je dat Yvan zijn kompas tilt slaat in forme 4 ? “
We wensen de kommeere goede beterschap.
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
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w w w .d u ik e r n ik k e r s
Colofon
De Luchtbel is het infoblad van en voor de
sportduikers van KDNBO 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
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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.

