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B

este duikernikkers,

Graag openen wij het nieuwe jaar met
iedereen een gelukkig en gezond 2021
te wensen. De “feest”dagen vierden we in
beperkte kring, het kortste etmaal ligt achter
ons en de dagen lengen.
Meer licht in deze donkere tijden en hopelijk
ook het begin van licht aan het eind van de
coronatunnel!
Jammer genoeg kan onze nieuwjaarsreceptie
niet doorgaan. We hadden niet enkel 2021
om op te klinken, maar ook op de officiële
ontvangst van de titel
“Koninklijke duikernikkers”.
We hoeven niemand te overtuigen dat dit alles
weinig goed doet aan de club(kas).
Alle beetjes helpen, zo dacht Alex er ook over
bij de deelname aan de spaaractie bij de Spar
Bredene.
We hunkeren allemaal om terug samen
te komen, de draad terug op te pakken, te
feesten, te duiken, te reizen...
En duiken kan er ook gedaan worden op het
eiland Tholen in Nederland. Tholen doet
misschien niet meteen een belletje rinkelen,
maar het loont zeker de moeite om er het
onderwaterleven te gaan ontdekken.
Wellicht zitten velen van ons nog met vouchers van geannuleerde reizen en dromen al
van zonniger oorden, misschien zelfs Afrika...
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KDNBO.. proost!

Bij deze kondigen we aan dat dit ook ons
laatste voorwoordje wordt en we willen Luc
bedanken voor de leuke samenwerking!
Veel leesplezier en stay safe!
Anja en JC
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Tholen, onbekend …
dus onbemind

A

ls alternatief voor
de duikdag in
Les Lacs de L’eau
D’heure, trokken we
zondag 4 okt naar het eiland
Tholen in Nederland om
waarschijnlijk onze laatste
openwaterduik(en) van
2020 te maken. Groot was
de opkomst niet omdat de
weersomstandigheden niet
ideaal waren en de watertemperatuur toch al gezakt
was tot zo’n 16 graden.
Maar toch waagden enkele
jeugdige duikers zich aan het
avontuur
We waren met vijf, Maxim,
Aïscha, Aline, Matthias en
mezelf. De eerste duik was
gepland in Stavenisse haven
omdat je daar bijna vanuit
je auto het water in kan. De
duik in de namiddag gingen
we ter plaatse bespreken.
Aangekomen in Stavenisse
schrokken we even, daar de
parking volledig vol stond,
blijkbaar een favoriete
duikplaats…Na een korte
briefing gingen we te water.
Maxim met Aïscha, ikzelf
met Aline en Matthias en
Gwendoline waakte over
4
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ons vanaf de kant. Tot onze
verbazing zagen we al na
enkele minuten onze eerste
sepia (een klein exemplaar
dus geboren deze zomer in
de Oosterschelde). Deze duik
was dus al geslaagd. Tegen
alle verwachtingen in, spotten we enkele meters verder
weer een sepia. Weeral grote
vreugde die zorgde voor
de nodige luchtbellen. In
totaal konden wij de eerste
duik maar liefst 12 sepia’s
aanschouwen, een echt
sepia-festival. Dit had ik nog
nooit meegemaakt. Het andere zeeleven, zoals krabben,
zeenaalden, kreeften, slakjes,
wieren, anemonen…en jawel,
een zeepaardje op 14 m (niet
door ons waargenomen maar
door een andere duikster)
was er natuurlijk ook te
bezichtigen.
Na de duik was het tijd om
onze flessen te vullen, te
eten en op te warmen want
er stond een pittige frisse
zuidwestenwind. Tijdens een
broodje kroket, beslisten we
om na de middag opnieuw
te duiken in Stavenisse
om sepia’s te gaan zoeken.
Maxim dook dan met Aline
De Luchtbel
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en Matthias, ik met Aïscha.
Om niet te laat thuis te zijn,
gingen we rond 15 u te water
wat natuurlijk resulteerde
in een stromingsduik. Niet
te diep EN niet te ver EN
met de hand in de hand,
begonnen we eraan. Door de
stroming was het zicht een
pak minder dan ‘s morgens
en daardoor waren we al
snel terug aan de kant om
ondiep terug te keren waar
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de (tegen)stroming toch een
pak minder was. Deze duik
zagen we (slechts) 4 sepia’s
… wat eigenlijk (voor begin
oktober) nog zeer goed is.
Na de duik deden we onze
administratie en keerde iedereen met een goed gevoel
terug naar huis. Op naar de
volgende openwaterduik die
zeer waarschijnlijk in 2021
zal plaatsvinden…
Groetjes Yves

Merci Spar, merci Alex

A

ls lokale buurtsupermarkt heeft
Spar-Bredene bijgedragen tot
het rijke verenigingsleven in
onze gemeente in deze moeilijker tijden.
Om aan de noden van zoveel mogelijk
verenigingen te kunnen voldoen, bood
Spar Bredene aan de klanten van de
winkel te Bredene (Shoppingcenter)
de mogelijkheid om een hele maand
lang de clubkas van een vereniging te
spijzen, en dat bij elk bezoek dat ze
brachten aan de winkel!

DNBO - Koninklijke maatschappij

H

et officiële document dat onze titel van
“Koninklijk” staaft, mocht ik in november
per post van de gouverneur ontvangen. Normaal
gaat dit gepaard met een ontvangst op het
provinciehuis, maar corona heeft er anders over beslist.
We zullen er bij de eerstvolgende gelegenheid een glas
op drinken. Proficiat aan de Koninklijke Duikernikkers
Bredene-Oostende vzw met deze titel!
Yvan

Elke deelnemende vereniging kreeg
tijdens de actie een urne aan de kassa
en de klanten bepaalden zelf welke
vereniging ze steunden door de urne
te spijzen. Per aankoopschijf van €10
ontving de klant een jeton. Deze jetons
mochten de klanten deponeren in de
urne van de vereniging van hun voorkeur.
De actie liep de volledige maand november. Elke deelnemende vereniging
ontving 1% van het totaalbedrag van
haar urne. Dit bedrag werd uitgekeerd
in aankoopbonnen te besteden in de
Spar-winkel te Bredene (Shoppingcenter).
Alex Camerlynck bond de spreekwoordelijke kat de bel aan en zorgde ervoor
dat we ook een “urne” kregen. Van de
15 deelnemers eindigden we 12de.
Het Rode Kruis ging met de hoofdbrok
lopen en KDNBO eindigde 12de, wat ons
toch 60€ opleverde.
Een welgemeende dank aan Alex en
Spar Bredene!
De Luchtbel
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Tanzania – Mafia Island

H

et was Anja’s grote droom om ooit eens een safari te
doen. Safari is het Swahili woord voor reis. En laat nu
net de meest geschikte periode voor haar droomreis ook
nog eens samenvallen met haar verjaardag! In juli kan
men immers getuige zijn van de grote trek.
We staken de koppen samen met onze vaste reisgezellen
Marie-Anne en Redgy om onze gezamenlijke wensen en
voorkeuren op te stellen

Na heel wat heen en weer ge-e-mail ontvingen we een offerte op maat van Ajabu adventures, een Nederlands safaribedrijf. Vermits
we de safari ook nog eens wilden koppelen
aan een duikvakantie, was het zeker geen
evidentie om de wildernis in te trekken
met duikbagage en om deze dan ook nog
eens te transfereren met een binnenlandse
vlucht naar Mafia Island. Het eiland voor de
kust van Tanzania dat bij het grote publiek
een belletje doet rinkelen is zonder twijfel
Zanzibar, maar op de 2 nabijgelegen eilanden Pemba en Mafia Island is het beter om
te duiken. Mijn voorkeur ging uit naar het
laatste omdat men daar in een uitgestrekte,
beschutte baai kon duiken en er bovendien
ook macro-leven te bewonderen was.

van Marie-Anne en Redgy. Er wordt een gelukstraantje
weggepinkt, waarop de kussen en knuffels volgen. De
eerste dag van de game drives is alvast goed begonnen! We
bollen door het Afrikaanse landschap richting Lake Manyara
national park. Het park staat bekend voor zijn boomklimmende leeuwen, maar wanneer we door het dichtbeboste
gebied trekken, zien we enkel veel beerbavianen langs de
rand van weg. Wanneer we de open vlakte bereiken, kunnen
we in de verte onze eerste giraf waarnemen. Juma vertelt
ons dat je het verschil in geslacht kan zien aan de horens
van de dieren, de vrouwtjes hebben dunnere horens met
plukjes haar op. Even verderop, op enkele meters van de
weg, wriemelen 2 giraffen met hun rasptong blaadjes van
de takken. Terwijl we de imposante dieren fotograferen,
vraagt Marie-Anne aan Juma “Where is the hair”. Ik schater
het uit van het lachen, want je moet weten, Juma heeft een
glimmend kaalhoofd!

Op 7 juli 2016 landt onze KLM-vlucht vanuit
Schiphol omstreeks 19u30 op Kilimanjaro
airport. We worden er opgewacht door
onze Engelstalige gids Juma. Hij heet ons
‘van harte welkom’ met de woorden ‘Karibu
Sana’. Onze bagage wordt ingeladen in de
zandkleurige, vierwielaangedreven Land
Rover Jeep. We rijden in het donker naar
het nabijgelegen Arusha. Wanneer we van
de hoofdweg afslaan naar de Ilboru Safari
Lodge, worden de veringen van de wagen
een eerste keer op de proef gesteld. Het
asfalt heeft immers plaats geruimd voor
een aardeweg vol putten, bulten en stenen.
Compleet dooreengeschud bereiken we
het hotel. Na een lichte maaltijd en enkele
verfrissende Kilimanjaro bieren, kruipen we
onder onze klamboe. De volgende morgen
krijgt Anja een prachtige verjaardagskaart
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Wanneer ik Marie-Anne wijs
op haar dubbelzinnige quote,
krijgen we alle vier de slappe
lach. Vervolgens rijden we
het park uit naar Karatu voor
onze overnachting in het
Bougainvillea Safari Lodge.
De ontvangst is hartelijk
en als de onthaalbediende
hoort dat we van België zijn,
noemt hij alle spelers van
Rode Duivels op. Vooraleer
onder de douche te kruipen,
genieten we nog van het
aperitief met enkele lekkere
Havana rums en klinken
we nog eens op de jarige.
We moeten wel onze polar
aantrekken, want de avonden zijn hier toch fris. Zo kil
zelfs dat we na de maaltijd in
de bar nog een slaapmutsje
nuttigen voor het knetterend
openhaardvuur.
’s Anderdaags staat één van
de 7 natuurwonderen van
Afrika op het programma:
de Ngorongoro krater. We
moeten eerst bergop rijden
tot aan de kraterrand om
daarna 610 m te dalen in
de krater. Het landschap
middenin de krater beslaat
maar liefst 260 km². In
deze uitgestrekte vlakte
zien we meteen een kudde
zebra’s en wildebeesten
en even verderop jagende
hyena’s om daarna in de
verte onze eerste leeuw te
aanschouwen. Onze picknick
verorberen we nabij een
meer. De gids raad ons aan
om onze belegde broodjes
in de wagen op te eten. Al
vlug zien we waarom. Onze
buren die in open lucht
blijven, worden door vogels
verschalkt. In een duikvlucht roven ze het eten uit
12
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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

de lunchpakketten. Juma wijst er ons ook op
om niet te dicht bij de rand van het meer te
gaan, want de plas zit vol nijlpaarden. Ook
al zien ze er log uit, ze zijn razendsnel en één
van de gevaarlijkste, dodelijkste dieren in
het wild. Binnen de 6 uur moet iedereen de
krater verlaten. We zetten onze tocht verder
naar het Kisura Serengeti Camp, waar we
het echte ‘out of Africa’ zullen beleven. Net
voor we het kamp zouden bereiken, stoppen
we om een groep olifanten en een gloeiende
zonsondergang te fotograferen. Vermits er
steeds voor de duisternis in een tentenkamp
moet gearriveerd worden, krijgt de gids een
telefoontje waar we blijven. Juma legt uit
dat we er bijna zijn, maar al gauw blijkt dat
we niet daar, maar in het zusterkamp zo’n
anderhalf uur verder worden verwacht.
We moeten ons schrap zetten want Juma
manoeuvreert behendig en zeer gefocust in
het pikdonker door beekjes en zanderige,
hobbelige weggetjes. Hij kan zich enkel
oriënteren op de sterrenhemel en de heuvels. Het zou hier onbegonnen werk zijn om
verkeersborden te plaatsen van “gevaar voor
overstekend wild”. Het is dan ook muisstil in
de jeep. Shaken but not stirred parkeren we
ons veilig en wel in het kamp. Het bezorgde
personeel wacht ons op met zaklampen en
helpt ons met de bagage. Vermits het al laat
is, beslissen we om eerst te eten. Het is een
verrassend lekker avondmaal. Vooraleer
onze welverdiende nachtrust aan te vatten,
willen we toch nog eerst een verkwikkende
douche nemen. Maar hoe krijgen ze dit
hier voor mekaar middenin de Serengeti
vragen we ons af. Met een vernuftig katrollensysteem wordt warm water aangevoerd
in emmers. Ik slaap als een roos, maar
Anja vertelt me ’s morgens dat ze duidelijk
gegrom hoorde dichtbij en neen het was niet
mijn gesnurk. Na het openritsen van de tent
vergapen we ons bij klaarlichte dag aan de
prachtige omgeving waarin het tentenkamp
opgesteld staat. Een honderdtal meters
verder grazen zebra’s en wildebeesten.
Vandaag spenderen we de ganse dag in het
Nationaal park. We rijden net achter de
tenten door en zien inderdaad op een na14
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bijgelegen rots een leeuwin genieten van de
eerste zonnestralen. We hopen om getuige
te mogen zijn van de grote trek, waarbij talloze kuddes zebra’s en wildebeesten de Mara
rivier moeten oversteken. Aan de overkant
wachten hen immers de korte zoete grassen
van de Masai Mara. Onderweg kunnen we
giraffen, buffels, impala’s, elanden, olifanten
en leeuwen op de gevoelige plaat vastleggen. Aangekomen bij de waterloop lijkt de
toevloed van duizenden dieren nooit te stoppen. Aan de oever zien we vele gieren, een
krokodil en in het water steken poten uit van
een verdronken gnoe. We stellen ons zo op
dat we een duidelijk overzicht hebben over
een deel van de rivier. In afwachting versterken we de innerlijke mens, maar na enkele
happen dienen we alles terug in de frigobox
te steken. Een bevriende gids wijst er ons
op dat een kudde verderop migreert. We
schuren ervan door en zijn de 2e wagen op
de scene. Er spelen zich hartverscheurende
taferelen af. De dieren die de overkant konden bereiken, vertrappelen elkaar om op de
glibberige modderwanden te klimmen. Een
jong krijst om tot bij haar moeder te geraken
maar wordt door een bloeddorstige krokodil
in de flank gegrepen en meegesleurd tot in
het midden van de plas. De noodkreten gaan
door merg en been tot het diertje onderwater getrokken wordt. Wanneer een ander
wildebeest dat al een kwartier met zijn poot
vastzit in de rivier zich toch kan loswrikken
en even later achter onze wagen langsloopt,
bezorgt dit ons een opgelucht gevoel. Het
was een onvergetelijk schouwspel met
een rollercoaster aan gevoelens, beladen,
ontroerend en opwindend tegelijkertijd.
We zijn nog niet helemaal bekomen van
alle emoties of we staan al weer oog in oog
met 4 jachtluipaarden! Bij wederom een
verrukkelijke maaltijd praten we uitvoerig
na over het fantastische avontuur dat we
beleefden. De kok van dienst, een 18-jarige
bedeesde jongeman, ontvangt een uitbundig
applaus van ons. De volgende morgen
worden we door het voltallige personeel
uitgewuifd. We brengen de volgende uren
grotendeels rijdend door om met pijn in het
De Luchtbel
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hart de Serengeti te verlaten. In de namiddag bezoeken
we een klein Maasai dorp. Meteen valt een indringende
geur van dierenuitwerpselen op. Het dochtertje van de
familie zit vol vliegen. In de hut hebben we een gesprek
met het dorpshoofd. Hij probeert ons wijs te maken dat
ze naar de stad, die 20 km verderop ligt, heen en terug
lopen in een uur… M.a.w. spurten ze aan 40 km per uur
volgens hem… Usain Bolt is er niets mee vergeleken.
Ons volgend slaapverblijf is het Maramboi tented camp
in Tarangire. De tenten zijn hier veeeeel luxueuzer.
De kamer is precies een danszaal en de badkamer is
uitgerust met een regendouche. We relaxen nog even op
het terras met een lekkere cocktail en genieten ook hier
van het adembenemende panorama. ’s Anderendaags
vatten we onze laatste dag safari aan. In het Tarangire
Nationaal Park treffen we vooral kuddes olifanten aan en
de vegetatie bestaat hoofdzakelijk uit acacia en baobab
bomen. De gids wijst er ons op dat olifanten een heel
goed geheugen hebben. Sommigen zagen hoe andere
dieren uit de kudde gedood werden door stropers en
beschouwen de mens als gevaarlijk. Indien er zich
een confrontatie zou voordoen, dan moeten we ons
onbeweeglijk stil houden. En inderdaad, even verderop
bestormt een indrukwekkend mannelijk dier, geagiteerd
en flapperend met zijn grote oren, onze jeep. Verstijfd
van schrik bevriezen we, maar gelukkig stopt hij op
enkele meters van ons voertuig. De Ilboru Safari Lodge,
waar we aanvankelijk vertrokken, bereiken we in de late
namiddag.
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Het tweede deel van onze
reis hebben we een duikvakantie gepland. Vanuit
Arusha vliegen we naar
Zanzibar en Dar es Salaam.
Daar stappen we over voor
een korte vlucht naar Mafia
Island. Mafia Island maakt
samen met Zanzibar en
Pemba deel uit van de Zanzibar archipel en ligt in de
Indische oceaan, een 17 km
buiten de kust van Tanzania.
Een hele opluchting voor
mij was het om te lezen dat
de landingsbaan niet langer
een aarden strook was, maar
recent werd vernieuwd en
aangelegd in asfalt. We
verblijven hier in Mafia
Island Lodge, te midden van
een zandstrand met palmbomen in Chole Bay en in
het hart van het beschermde
Marine park. We worden
hartelijk ontvangen door
de Italiaanse manager met
een verfrissend drankje
geserveerd in een kokosnoot.
De Luchtbel
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De kamers zijn eerder
bescheiden maar netjes en
toch voorzien van alle nodige
comfort. Bij het avondmaal
valt meteen op dat we zo
goed als de enige gasten zijn
en dit zou zo blijven voor de
rest van de week. Op een
honderdtal meter vóór het
hotel ligt, vlak bij de baai,
het duikcenter. De manager
blijkt Belgische roots te
hebben en onze gids is een
Nederlandse, handig toch.
De duiken hier zijn getij
gebonden. Heel bijzonder
is dat we gaan duiken in
een dhow, een traditioneel
Arabisch schip. Afhankelijk
van de wind zeilen we eerst
naar de duikstek en keren
terug op motor of vice versa.
In de baai is er een grote
diversiteit aan koralen en
niet minder dan 400 verschillende soorten vis aan te
treffen
De eerste duiken op Miliman
South en Coral Garden zijn
rustige duikjes om er wat in
te komen.
Wanneer we de volgende dag
echter in de Kinasi Pass gaan
duiken, doet me dit meteen
terugdenken aan Sipadan
in Maleisië. Meteen sterke
stroming, waarbij we ons een
stuk over de bodem moeten
voorttrekken. Eénmaal we
de diepte induiken, kunnen
we ons laten meedriften.
Vooral de grote scholen
sweetlips en snappers vallen
meteen op. Even verder
trekt een flink uit de kluiten
gewassen tandbaars onze
aandacht.
Op het huisrif en meer
bepaald op Critters cave
18
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besluiten we onze nachtduik
te doen. De jacht wordt
geopend op ongewoon
onderwaterleven. We
spotten o.a. 2 zeedraken, 2
vleermuisvissen, octopussen
en als kers op de taart… een
spiny devilfish, familie van
de steenvis. Een andere
duikstek op het huisrif is
Nudi City, waar we naast
zoals de naam al doet
vermoeden veel naaktslakken ook een dwergschorpioenvis vinden. Vermits de
maximum diepte die we hier
halen -10 m is, blijven we
niet minder dan 88 minuten
de bodem afspeuren.
Een vijftal minuutjes varen
van het duikcenter ligt een
bijzondere plaats, namelijk
Tom’s Garden. Deze werd
per toeval ontdekt door een
duikgids (Tom) die er in zijn
vrije tijd ging snorkelen en
er tot zijn grote verbazing
meerdere zeepaardjes
aantrof. Uiteraard wilden
we die ook gaan bewonderen
en we konden er uiteindelijk
5 verschillende exemplaren
terugvinden.
Bij het inchecken in de duikclub werd ons meegedeeld

dat er hoogstwaarschijnlijk
tijdens ons verblijf een
nest zeeschildpadden zou
uitbroeden. Vanzelfsprekend
tekenden we in op deze
excursie, want zo’n unieke
kans wouden we niet laten
liggen. De voorlaatste dag
kregen we bevestiging en
voeren we naar een nabijgelegen eiland. Na een tocht
door de brousse bereikten
we een zandstrand. Het
was een waar schouwspel
om te beleven hoe de kleine
schildpadjes doorheen het
zachte zand ploeterden om
zo het ruime sop te kiezen.
We duimen dat ze het halen,
want een ontmoeting met
een schildpad op een duik
blijft fascinerend.
Mafia Island is zeker de
moeite waard als duikbestemming, ook omdat de
vliegtijd, zo’n 8u30 al bij al
goed meevalt. En wanneer
je er tussen oktober en maart
naartoe zou trekken, kan je
walvishaaien ontmoeten!
Niettegenstaande we reeds
uitbundig konden snorkelen
met deze machtige dieren
op een cruise in Djibouty,
zou ik hier graag nog eens
terugkomen.

JC
20

De Luchtbel

De Luchtbel

21

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

Secretaris

Penningmeester

Yunus Gunaydin
gsm 0484/554.945
secretaris
@duikernikkers.be

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

Patrimonium
beheer

Feestcomité
Sven Melckenbeek
gsm 0478639542
feestcomite
@duikernikkers.be

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

Pubic relations

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

22

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

Materieelbeheer

uur zwembad

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

Anja Naessens
R. Pietersstraat 11
8341 Middelkerke
gsm 0477 98 47 87
PR
@duikernikkers.be

23

Jean-Claude
Vanderwal
R. Pietersstraat 11
8341 Middelkerke
gsm 0486 87 41 95
PR
@duikernikkers.be

De Luchtbel

Redgy Duinslaeger
materieelmeester
tel 0474/24.49.08
materiaalmeester
@duikernikkers.be

De Luchtbel

23

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

.b e

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.

