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Beste vrienden,

Mag ik deze editie van de luchtbel beginnen 
met jullie allen een gezond, gelukkig en 
bruisend 2020 te wensen, vol duikplezier en 
hechte vriendschap!

Midden in de donkere dagen zijn we er toch 
in geslaagd om een nummer te brengen vol 
zon en innige warmte.  Het najaar sloten we 
immers af met alweer een geslaagd weekend 
op de Panda en in Eau d’heure.  Een aantal 
leden ruilden de koude plekken om te dui-
ken in voor warmere oorden.  Zo trok Yunus 
‘back to his roots’ om Turkije in al zijn glorie 
voor te stellen aan zijn vrienden.   Anderen 
reisden dan weer af op cruise naar Egypte. 
Maar dat de duikernikkers ook graag feesten 
is al lang geen geheim meer.  Het einde 
van het duikseizoen werd in schoonheid 
afgesloten.  Bovendien kwam  de kerstman 
en -vrouw in december  langs in het clubhuis 
en zag dat wat het feestcomité uit haar hoed 
had getoverd, heel goed en lekker was.

Last but not least wil ik de mensen, die 
besloten om  dit jaar te starten aan een 
opleiding, veel succes en goede moed 
toewensen!

JC

Werkhuizen Decloedt BVBA

verspanende bewerking
machinebouw

RVS-aluminium en staalconstructies
industriële toelevering

tel 059 32 25 34
www. werkhuizen-decloedt.be

Werkhuizen 
Decloedt
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De warme zomerse dagen zijn 
halfweg september,  na enkele 
regenbuien, vlug verdwenen. Een 
weekenduitstap 20-21 en 22 

september naar Barrage de l’Eau d’Heure 
was al maanden vooraf gepland. Veel duikers 
zouden naar deze mooie plek komen, maar 
helaas waren wij met onze club niet massaal 
aanwezig.  Danny, Wim, JC, Anja,  
François en ikzelf hadden een huisje voor 
twee overnachtingen. Op zaterdag kwam 
versterking van onze club, met enige ver-
traging wegens een verkeersongeval, om 
zodoende lekkere duiken te doen in  
19 graden warm en ‘belle’ klaar water.
In de namiddag nog een tweede duik en zij 
keerden terug huiswaarts.  

Duikuitstap  
september 2019 

Tot ieders verbazing brandde de zon, ruim 26 graden, gans het 
weekend van ‘s morgens tot in de late namiddag. Super zomerse 
warme avonden.
Zondag na de morgenmaaltijd nam het viertal de fiets en ze reden 
kilometers rond de lac. Danny en ikzelf  gingen naar de druk 
bezette duikplek. Eenmaal aangekomen maakten wij ons gereed 
om te duiken toen Danny plots merkte dat zijn duikpak achter 
gebleven was in ons huisje. Geen erg, ik hield onze parkeerplaats 
in bewaring en Danny vlug de wagen in om zijn “pak” op te halen. 
Tevergeefs telefoneren en ter plekke voor gesloten deur staan.
Bijgevolg geen ‘pak’.  Bij terugkeer was er ofwel geen duik ofwel 
in het water met een zomerpakje (korte mauwen en benen bloot).  
Danny aarzelde geen seconde en wij met opgeheven hoofd naar 
het water onder veel belangstelling van 
glimlachende blikken van omstaanders. 
Onder water zag ik heel duidelijk 
kippenvel op z’n armen maar Danny 
bleef  z’n hoofd koel houden, waarvoor 
zeker mijn respect.  Een bijzondere 
en een niet meer te vergeten mooie 
duik waarmee wij het zeer geslaagde 
duikweekend vrolijk in de blakende zon 
konden afsluiten. 

Arnold Desanghere
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Regionaal invoerder van het Italiaanse sportmerk ERREA 
Team-wear/Free-Time/3D-wear/Street-wear & Accessoires 

Eigen textielbedrukkingsdienst 
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Mijn verslagje: Het ging er als volgt aan toe: 
prachtig nachtduikje gehad samen met Louis.  
Daarna was het piep en piep met heel veel  
piiiiiep! De nacht duurde lang en er gebeurde 

veel onder andere piiiiepen en piep. Zaterdag waren het 
eerder rustige duikjes. Dankzij het prachtige weer en het 
aangename gezelschap was het voor mij echt genieten. 
Tegelijkertijd besefte ik dat ik toch het “natte”, soms lastige, 
duiken verkies boven een weekendje kuuroord. Op onze 
tweede nachtduik, samen met Louis, Kevin en een vreemde 
eend (gast uit een andere club, toffe gasten! Duikers é), veel 
gezien, ook al begonnen we de duik met een valse start.  
Wel weer iets bijgeleerd! Ga altijd langs het ankertouw naar 
beneden, gokken komt nooit goed. De zaterdagnacht op de 
as een beetje minder zwaar voor sommigen.  
Zondag slotdag, gezellig, rustig en nog leuke duikjes.

Duikuitstap met de 
Panda
Vrijdagavond start met het gezellig samenzijn in het 
restaurant “Even Pauze” te Brouwershaven. Geschrokken 
van de grootte van een hamburger, gevolgd door de grootte 
van de Panda boot (was dit eventjes vergeten).  Aan boord 
wordt duidelijk gemaakt dat ik het verslagje mag schrijven.  
Er wordt ook expliciet bij vermeld “wat gebeurt op de 
Panda blijft op de Panda”  Dit wordt dus geen gemakkelijke 
opdracht  

Vaststelling : We hebben 2 
dagen goed gedoken, gela-
chen, gegeten, gedanst en 
“wat” gedronken. 
We waren nog niet weg en ik 
miste iedereen reeds. Ik heb 
er van genoten. Bedankt aan 
allen voor de organisatie en 
om er te zijn. 

Wibe
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Cruising the Red SeaCruising the Red Sea

Zaterdag 16/11: lange dag.

We vertrekken! Om 1u20 uit 
bed, naar Sven zijn huis, Patje 
ophalen aan oprit  Beernem 
en dan naar Charleroi. Daar 

ontmoeten we de rest van de groep: Ronny 
en Chantal en vader en zoon José en Brian 
Vandekerckhove. Om 7u30 stijgen we op, 
om 15u30 plaatselijke tijd landen we in 
Hurghada na tussenstop in Sharm el Sheik. 
Dan moeten we nog nog 3 à 3,5u met een 
busje naar de haven van Marsa Alam.  
Chantal was al verwonderd dat we de afslag 
naar de haven Port Ghalib voorbijreden…
Bleek dat onze boot “wat” verder lag…nog 
1 uur rijden erbij en in een “haven” zonder 
aanlegkade. Wij allemaal samen vanaf de 
kant in 1 zodiac geklauterd, onze bagage 
in de andere zodiac. Onze zodiac zat vast 
op de bodem, Sven heeft dan maar natte 
schoenen opgelopen om ons los te duwen 
en de zodiac met onze bagage die er toren-
hoog uitpuilde kwam helpen met touw om 
ons los te trekken.  Toch veilig aan boord 
geraakt,  lekker gegeten want we hadden 
honger.  Daarna het duikmateriaal uitgela-
den en in orde gebracht. Nog een teusje , 
douche en bed in. Onze groep bestaat uit 28 
duikers waaronder 4 vrouwen. 

17/11: checkdives op  
Shaap Marsa Alam.

We worden gewekt om 7u30, 
ontbijt om 8u en om 8u30 
zouden we een briefing 
krijgen.... Briefing werd 12u: 

de havenmeester moet zijn OK voor vertrek 
geven en zijn printer was stuk. Document 
werd dan maar op onze boot geprint, met 
zodiac naar bureau havenmeester gebracht 
voor handtekening en terug. 
 
De eerste duik was een checkduik vanaf de 
boot zelf. We konden zakken tot de bodem 
op 15m, gingen dan langs rif tot max 20m 
en terug. Op einde duik moest iedereen zijn 
OSB oplaten als test. Mooie plaats,  veel 
koraal in verschillende kleuren, veel kleine, 
kleurige visjes, één blauwgespikkelde 
pijlstaartrog.   
Tweede duik: briefing om 16u over duiken 
vanaf zodiac. Lange, wel volledige briefing 
die telkens nog door iemand in het Spaans 
wordt vertaald voor Argentijnse duikgeno-
ten. Gevolg: al schemer toen we vertrok-
ken, bijna donker toen we van zodiac in 
water gingen. Er was heel veel stroming!!!  
Vermits de zodiac ons op een vooraf afge-
sproken  plaats komt ophalen moeten we 
die richting uit...tegen de stroming in! Van 
deze duik heb ik absoluut niet  genoten, 
we gingen vroeg weer naar oppervlakte 
want je kon toch niets rustig bekijken. We 
kwamen door de golfslag steeds dichtbij 
het rif en moesten daarvandaan zwemmen. 
Door de hoge golven duurde het lang tot 
één duiker uit water was. Zonder Ronny en 
Sven in onze zodiac komen we terug aan de 
boot waar we ze gelukkig zien: ze waren in 
de andere zodiac geklommen omdat de 2 
groepen door elkaar robbelden. Ikzelf was 
overdonderd door deze duik: als dit een 
checkduik is en men ons op andere plaat-
sen stroming voorspelde, wat zal dat dan 
worden? Bleek dat niet alleen ik daarover 
ongerust was, heel veel mede duikers had-
den het erover.
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- algemene dak- en gevelwerken

- vernieuwen van goten

- zink- en koperwerken

- algemene verbouwing en renovatie

Brieving om 6u15 
voor eerste duik op 
little Brother. Vroeg 
dus om haaien te 

spotten op einde nacht want 
zij jagen ’s nachts en gaan 
overdag naar de diepte. 
Op 28m krijgt  Redgy 
verschrikkelijke tandpijn. 
Einde duik dus… ik had één 
haai gezien. 

Tweede duik, zelfde locatie. 
Redgy besluit niet dieper 
dan 20m te gaan om geen 
tandpijn te krijgen.  Dit lukt 
zeer goed en we spotten  
enkele haaien.
Na de lunch geeft Ronny 
(alias Mister President) op 
verzoek van de dive master 
een uitleg over haaien.  Alle 
duikers hingen geboeid 
luisterend aan zijn lippen. 
Tussen de duiken zette Patje 
enkele kamers onder water. 

Hij vergat de kraan van de 
WC dicht te draaien en het 
water liep over in alle WC’s 
in linker onderkant. Van 
pyromanen heb ik al gehoord 
maar is dat dan een hydro-
maan? 

De derde duik gebeurt op Big 
Brother. We liggen dichtbij 
het rif en kunnen dus vanaf 
de boot springen.  De dive 
master vraagt of er groepen 
zijn die alleen willen duiken. 
Uiteindelijk kunnen de 2 
divemasters op de boot 
blijven, voor hen even rust.
Dit is een mooie duikplek  
maar er is veel stroming: we 
kunnen niet stil blijven kij-
ken naar iets. We zagen een 
murene, een grote zeenaald 
en in de bleu bij het trappen 
doen een grote silk shark. 
Wij zijn vroeg uit het water, 
dat betekent lange aperotijd!

       

18/11:  
The Brothers.

wordt vervolgd

Marjan
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Deze keer 
werd er 
gekozen om 
geen bui-

tenduik voorafgaand 
aan het evenement te 
organiseren.   Initiëel 
was het plan om en-
kel gezellig samen te 
zitten en na te praten 
over duikuitstappen 
met een goed glaasje 
en daarna de been-
tjes uit te strekken 
op de dansvloer.
Maar dit was zonder 
de familie Dejaegher 
gerekend.  Zij stelden 
vrijwillig voor om 
de hongerigen te 
spijzen.  Yves sloofde 
zich uit achter de 
BBQ om de worsten 
en spek klaar te 
stomen, bijgestaan 
door Gwendoline die 
iedereen voorzag 
van verse broodjes, 
allerlei sausjes en ui.
Ondertussen ont-
popte Axel zich als 
volwaarde barman 
en ontfermde Aline 

Zoals de 
jaarlijkse 
traditie het 
wil, werd het  
duikseizoen 
afgesloten 
met een fin de 
saison-fuif.

zich over de bestel-
lingen en bediening 
van de drankjes.

Nadat de innerlijke 
mens versterkt was, 
kwam de DJ het 
feest opvrolijken.  
Het was een aan-
gename verrassing 
dat het nu eens onze 
“youngsters” waren 
die de party op gang 
trokken, met Yunus 
voorop als “ster op 
de dansvloer”.
Al vlug volgde de 
rest en na wat 
opwarming werkten 
we ons naar goede 
gewoonte, schouder 
aan schouder, in het 
zweet bij de Sirtaki.
De leuke avond 
werd afgesloten met 
stevige muziek en 
luchtgitaarwerk…
Nogmaals dank aan 
de familie Dejaegher 
voor de catering en 
bediening!!!

JC

Fin de saison 2019



16  De Luchtbel De Luchtbel 17

Kerstfeest 2019
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De Turkse Riviera

In 2018 zijn Yunus en ik op duikreis gegaan naar Egypte. 
De reis was amusant en we hebben er van genoten, maar 
Yunus vergeleek alles met Turkije en daarom hebben we 
beslist om de volgende reis naar Turkije te doen. Zo gezegd 

zo gebeurd, maar deze keer hadden we een extra persoon mee 
om ons in de gaten te houden.

korte duur, want het 
water was KOUD! 
De dagen nadien 
zwommen we enkel 
nog maar in het 
verwarmde binnen-
zwembad.
Onze plaatselijke 
gids (Dolfijn Goede-
morgen aka Yunus 
Gunaydin) zei dat 

er hetzelfde uit: het 
hotel en de regio 
er rond verkennen 
om te zien wat er 
allemaal aanwezig 
is en wij deden net 
hetzelfde. 
In de ochtend een 
strandwandeling 
en in de namiddag 
namen er twee van 
onze groep een plons 
in het zwembad. 
Deze plons was van 

We gingen in de 
herfstvakantie, want 
ja we hebben nu een-
maal een leerkracht 
mee. Na het ge-
slaagde en late “Fin 
de saison” feestje 
stonden we daar in 
Brussel met kleine 
oogjes te wachten op 
ons vliegtuig. In 20 
minuten was ieder-
een op het vliegtuig 
en na een vlucht van 
4 uur landden we in 
Antalya en ook daar 
ging alles snel. In 
nog geen 10 minuten 
waren we doorheen 
de douane. België 

kan nog veel leren 
van deze Turkse 
efficiëntie. Na een 
busrit van een uur 
waren we eindelijk 
aangekomen in ons 
hotel en kon onze 
zuur verdiende 
vakantie starten.
Bij vele reizigers 
ziet de eerste dag 

een reis naar 
Turkije geen reis naar Turkije is zonder een 
traditionele hamam. Na onze hamam waren 
we volledige ontspannen en konden we 
onze reis verder zetten in een ontspannende 
mindset.
Dicht bij ons hotel was er een onderwater-
museum en natuurlijk konden wij dat niet 
links laten liggen en dus trokken we naar 
een plaatselijk duikcentrum. De Turkse 
duikers zijn gewoon om te duiken in warm 
water en dat zagen we. Het duikcentrum 
had enkel 3mm pakken en na onze koude 
zwembadervaring wisten we dat 3mm niet 
voldoende ging zijn. We hebben dan maar 
twee 3mm pakken aangetrokken om het toch 
warm te hebben onder water, helaas was het 
voor sommige (mijzelf) niet voldoende. 

Nadat we alles gemonteerd hadden en onze 
dubbele pakken hadden aangetrokken, 
was het tijd om de boot te nemen. Jammer 
genoeg lag onze boot op 10m van de kant te 
drijven en moesten we naar de boot zwem-
men met al ons materiaal en een reserve fles 
in de hand. Dit was wel een toffe ervaring, 
maar gelukkig is dit niet overal zo, want mijn 
droge handdoek was niet meer droog toen ik 
aan boord kwam. Onder water zijn we ver-
schillende zaken tegengekomen: een beeld 
van Neptunus, verschillende standbeelden 
van kamelen en paarden, een infobord met 
wat uitleg over “Side Underwater Museum” 
en ook een Turkse vlag en natuurlijk moest 
Yunus hier poseren.
Wat betreft het onderwaterleven; dat is 
wat minder, maar op andere duikplaatsen 
in Turkije is het wat beter. Turkije is 
momenteel ook bezig om het visbestand te 
vergroten door nieuwe en extra vissen in de 
Middellandse zee vrij te laten.
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Professionele hulp aan  
particulieren bij :  

 
renovaties, keuze materialen,  

premie-aanvragen, prijsaanvragen 
en onderhandelingen met aanne-

mers, bemiddeling bij bouwgeschil-
len tussen bouwheer-aannemer- 
architect, advies vóór aankoop 

pand (raming te verwachten kost 
bij renovatie, gebreken contro-
leren, …) coördinatie renovaties, 

zolderinrichtingen, … 

Deceuninck Sandrino   0473/58.98.64  info@bcds.be

Naast het duiken hebben we 
ook nog andere activiteiten 
gedaan, zoals een jeepsafari. 
Tijdens deze rit hebben we 
een stukje van het Turkse 
binnenland bezocht en wat 
was dat mooi. Onze jeep had 
wel soms problemen, maar 
dat werd gecompenseerd 
door onze toffe chauffeur 
die enkel Duits of Turks kon. 
Gelukkig hadden we iemand 
mee die kon vertalen.

Wie denkt dat Turkije geen 
cultuur heeft, denkt ver-
keerd. Turkije heeft een heel 
grote culturele achtergrond 
en zeker het stadje Side waar 
we verbleven. Side was ooit 
eigendom van de Egyptena-
ren, dan van de Grieken en 
nog later van de Romeinen. 
Na de Romeinen was Side in 
handen gevallen van piraten. 
Dan was het eigendom van 
het Osmaanse (Ottomaanse) 
rijk. Een rijk dat vandaag de 
dag nog altijd bestaat. Wel 
met minder landen en onder 
een andere naam, maar een 
echt einde heeft het rijk 
nooit gekend. Op 29 oktober 
1923 veranderde het van 
naam, namelijk Turkije, 
en werd het een republiek 
met als stichter en eerste 
president Mustafa Atatürk. 
Doordat er zoveel geschiede-
nis was in Side hebben we 
dan ook het oude centrum 
bezocht. We hebben rotsen, 
regen, wind en tijd (Yunus 
moest eerst naar het vrij-
dagsgebed in de plaatselijke 
moskee) doorstaan vooral-
eer we de beroemde Tempel 
van Apollo konden bezoeken. 
Het bezoek aan Side gaf ons 

ook de gelegenheid om wat 
souvenirs te kopen.
Na ons dagje cultuur was 
het weer tijd om naar het 
koude België te vertrekken. 
De week vloog voorbij en we 
hebben ervan genoten. Ik 
geef het niet graag toe, maar 
Yunus had gelijk. Turkije is 
echt de moeite waard om 
te bezoeken. Het heeft voor 

iedereen wel iets: natuur, 
cultuur, shopping, onderwa-
terleven, … Wij gaan er zeker 
nog eens naar toe gaan. 
Wie weet wordt Turkije het 
nieuwe Egypte, maar dan 
misschien een beetje beter.

Laura, Yunus & Maxim



22  De Luchtbel

Overzicht lesgevers-bevoegdheden

Titel/Brevet Verantwoordelijkheden uur zwembad
Nelos
Margodt Ronny 3*I BND / GND
Hendriks Patrick 2*I D1/Initiatie/1*D 20 - 21
Zeebroek Yvan 2*I 3*D 21 - 22
Libin Andrew 2*I 4*D/AI/BND/GND/ 

conditie
20 - 21/21 - 22

Van de Velde Marc AI 2*D 21 - 22
Cabarteux Francis AI 1*D 20 - 21
Mesman Josi AI initiaties 20 - 21
Sandrino Deceuninck 4*D initiaties 20 - 21
Vanderwal JC 3*D conditie / tussengroep 20 - 21

Snel uw duikschoolhoofd contacteren?

Nelos

Andrew Libin
2*I

duikschoolhoofdnelos@duikernikkers.be

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

Feestcomité
 
Sven Melckenbeek 
gsm 0478639542 
feestcomite 
@duikernikkers.be

Patrimonium 
beheer 

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

Ere-voorzitters
 
Claude Jacobus 

Alex Camerlynck 
 

commissaris  
materieel  

gsm 0487 41 58 88 
materiaalmeester 

@duikernikkers.be

Pubic relations

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

Secretaris

Jessie Denolf 
gsm 0479 71 54 70 
secretaris 
@duikernikkers.be

Voorzitter 

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

Patrick Hendriks

Materieelbeheer

Yves Dejaghere 
materiaalmeester  
tel 0469 10 72 19 
materiaalmeester 

@duikernikkers.be

Yunus Gunaydin
gsm 0484/554.945

Raadslid
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