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Chispa of niet!

13 maart 2020 is het 
2 jaar geleden dat 
Corona zijn intrede 
deed en we de club 
op slot moesten doen. 
We zijn nu twee jaar 
verder en we hebben 
bijna al onze vrijheden 
terug.
Corona heeft er 
flink op ingehakt, 
niet alleen in onze 

maatschappij waar we een nieuw “normaal” 
moesten accepteren, maar ook onze club 
kwam er niet ongeschonden uit. Het clubhuis 
op slot, avondklok, beperkt aantal personen in 
het zwembad...
De een kon er beter mee om dan de andere. 
Een handvol KDNBO’ers hebben er steevast 
voor gezorgd dat de trainingen in het 
zwembad gedurende corona altijd konden 
doorgaan, waarvoor een oprechte “Merci!”. 
We slaagden er zelfs in enkele clubduiken en 
de 3 musketiersweekenden te organiseren.

Het aantal leden dat de laatste 2 jaar heeft 
afgehaakt ligt hoger dan we gewoon zijn. 
Alle begrip hiervoor, velen zagen het niet 
meer zitten wegens het gebrek aan sociaal 
contact, de (terechte) schrik om besmet te 
worden en een clubhuis dat beperkt open dan 
wel gesloten was. Zij hebbben om die redenen 
dan ook afgehaakt en hun lidmaatschap niet 
vernieuwd. We kunnen alleen maar hopen 
dat ze hun beslissing herzien nu corona bijna 
voorbij is.

Maar nu is het tijd om KDNBO weer op gang 
te trappen. Een club of vereniging kan niet 
zonder leden, we hebben jullie nodig, en dat 
meen ik. Nog een paar weken en alle corana-
restricties vervallen. We hebben terug een 
jaarplanning, enthousiaste lesgevers staan 
klaar om er weer in te vliegen en we maken 
de inventaris van ons clubhuis na twee jaar 
stilstand. Als ik op Dives kijk zie ik dat 17 
leden bezig zijn met een opleiding. Kom dus 
naar de club en spreek de lesgevers aan om 
je opleiding te vervolledigen. Ook als je met 
geen opleiding bezig bent zien we we je graag 
terug in het zwembad bij de funnies en/of in 
het clubhuis waar Rita met veel plezier je een 
frisse pint zal schenken. 
Tot woensdag,

Yvan

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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Een reisje naar Egypte...

Het kwam zomaar eens ter sprake op een woensdag-
avond in de club, meer dan drie jaar geleden eigenlijk 
al. En omdat we al direct met drie waren en dit zagen 
zitten, gingen we op zoek naar mogelijkheden. Ik 

maakte alvast reclame om meerdere clubleden warm te maken. 
Het vraagteken is heel lang blijven staan, we weten allemaal wel 
waarom, maar toen het licht op groen kwam te staan, ging het 
gebeuren.
Er werden meer details over hoe, wat, waar, wanneer, ... ver-
spreid en al snel kwamen we aan een bont gezelschap van maar 
liefst 10 KDNBO’ers (Benny, Yvan, Chris, Sander, Adi, Goedroen, 
Filip, Wibe, Yunus en mezelf).
Na heel wat over-en-weer mailen en bellen, kwam onze reis dan 
eindelijk tot stand en konden we beginnen aftellen.

Vertrek luchthaven België 
Op 6 november konden we dan effectief vertrekken. We spraken 
ruim op tijd af op de luchthaven voor vertrek. Toeval bleek dat 
we ook effectief op hetzelfde moment de dropoff-zone binnen-
reden en elkaar gemakkelijk terugvonden.
Na afscheid van de thuisblijvers kon het avontuur beginnen.
Na een beetje eten, drinken, lang wachten en een aantal secu-
rity-controles konden we het vliegtuig op, SN Brussels Airlines 
bracht ons in 5 ½ uur naar Hurghada Airport.

Liveaboard@DeRodeZee
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Aankomst luchthaven Egypte
Bij aankomst volgde al direct een eerste 
controle van onze CST. Twee madammen 
zaten hiervoor aan een tafeltje in het midden 
van de hal. Ze vechten er nog steeds om je 
een visum te verkopen en de bagagetrolleys 
zijn er ook de exclusiviteit van een clubje 
met als doel je geld af te troggelen.
Na het aankopen van ons visum en meerdere 
paspoortcontroles konden we onze bagage 
ophalen en den naar buiten. En ja, het 
temperatuurverschil viel meteen op. Onze 
chauffeur stond ons op te wachten en stapte 
het busje in. Na een 3-tal uur rijden en een 
tussenstop aan een godverlaten tankstation 
met winkeltje, kwamen we dan aan in de 
haven -of wat je een haven kan noemen- van 
Marsa Alam waar ze ons met zodiacs kwa-
men halen om naar de boot zelf te gaan.

JP Marine
Ja, dat was de naam van de boot en dus ook 
ons verblijf.
Eerst werd onze temperatuur genomen. 
Omdat het al redelijk laat was en we nog 
niks gegeten hadden, waren velen onder ons 
blij te zien dat de crew ons bordje opzij had 
gezet in de salon.
Hierna volgde een eerste briefing over het 
reilen en zeilen aan boord. We gaven de  
nodige documentatie af (paspoort, CMAS-
kaart, ...), kozen onze kamers uit en begon-
nen uit te pakken en ons duikmaterieel 
alvast klaar te leggen. Aangezien het ,ver-
moed ik, rond 2u30 in de nacht was, gingen 
we hierna ook slapen.
Het viel ons ook op dat alhoewel de boot 
‘relatief ’ nieuw is, de verf van het plafond 
bladderde in de hutten en op de laatste 
avond zou duidelijk worden waarom...

Saint John’s – Unknown South 
III – Expedition to the South and 
resaerch of a sunken plane
Zoals de naam het zelf beschrijft, een 
expeditie naar het diepe zuiden met bekende 

en onbekende duiklocaties en een zoektocht 
naar overblijfselen van een gezonken 
vliegtuig. Dit bracht ons dan ook op het 
meest zuidelijke punt, op 20km van de grens 
van Soedan. Nog verder naar het zuiden 
varen zat er helaas niet in. De Soedanese 
autoriteiten lieten dit niet toe.

Dag 1 – 7 november:
We werden vrij vroeg gewekt, 07u00! Na 
een stevig ontbijt, nadat de crew de laatste 

administratie in orde had gebracht en na 
bezoek van de havenmeester werden de 
trossen losgegooid en begon onze safari.
Op vandaag, zondag, stonden drie duiken 
gepland. De andere dagen was er de  
mogelijkheid tot vier duiken op een dag en 
de laatste dag nog twee duiken.
Een eerste briefing, the Belgian group (lees: 
KDNBO), twee Duitsers, een Fransman en 
een Nederlandse vormden groep A onder 
leiding van instructeur Alaa (een leuke free-
lance divemaster). De anderen, Spanjaarden, 
een Pool, Russen, een Zweedse, een Welsche 
en een Tsjech vormden groep B onder 
leiding van Sergey (nog zo’n leuke divemas-
ter). De ene dag kon groep A als eerste in het 
water, de volgende dag groep B.
We bereikten als snel onze eerste duikstek 
(Shaab Marsa Alam), net voor de kust van 
Marsa Alam, om onze checkdive te doen. 
Na langere tijd “coronagewijs” te hebben 
gedoken valt je mond toch wel open van ver-
bazing als je in De Rode Zee duikt. Het is dan 
ook niet toevallig één van de meest bezochte 
duiklocaties ter wereld. Dit komt dan ook 
door zijn verscheidenheid aan gezond koraal 
en een enorme hoeveelheid aan kleurrijke 
vissen, zeeschildpadden, haaien, roggen, ... 
noem maar op!

De 2e duik was op Shaab Sharm, een meer 
bekendere plaats. Duik 3 op El Dahara werd 
meteen een nachtduik waarna een transit 
van 65 zeemijlen richting het zuiden volgde.
Na het diner werd er nog wat nagepraat op 
het achterdek, voor sommige met een frisse 
pint bier erbij. Mede door de korte nacht 
ervoor verkozen we vroeg in ons nestje te 
kruipen.

Dag 2 – 8 november:
06u30 opstaan. Al werd dat al snel ge-
compenseerd door het mooie zicht op het 
Sernaka Island. Een kopje koffie tijdens de 
briefing, aankleden en het sop in. Op naar 
het wrak van El kamash, een gezonken 
vissersboot die op 42m diepte ligt. De Rode 
Zee is net een aquarium en velen letten 
er niet op dat ze te lang op diepte zouden 
blijven alvorens de computers als een gek 
zouden beginnen tellen... Onze gids Alaa was 
gelukkig wel alert en wees iedereen erop om 
terug te beginnen stijgen!
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De lokale buurtsupermarkt Spar Bredene 
– gelegen in het shoppingcenter aan de 
Brugsesteenweg te Bredene - wil graag 
opnieuw bijdragen tot het rijke verenigings-
leven in Bredene, zeker in deze moeilijkere 
tijden. Heel wat inzamelacties en activiteiten 
konden vorig jaar niet doorgaan door Covid-
19 en daardoor kunnen wij momenteel heel 
goed wat financiële ondersteuning gebrui-
ken. Spar Bredene wil ons hierin graag 
opnieuw ondersteunen – zoals vorig jaar.
Spar Bredene heeft daarom de jaarlijkse 
actie bewust wat uitgesteld om de gekende 
redenen, maar nu er opnieuw wat licht 
aan het eind van de tunnel lijkt te schijnen, 
stellen zij de volgende actie voor: vanaf 3 
maart 2022 bieden zij aan de klanten van de 
Spar-winkel te Bredene (Shoppingcenter) 
de mogelijkheid om een hele maand lang de 
clubkas van onze vereniging te spijzen, en 
dat bij elk bezoek dat wordt gebracht aan 
hun winkel!
 
Concreet gaat het als volgt. Elke deelne-
mende vereniging (KDNBO is natuurlijk 
niet alleen, alle verenigingen van Bredene 
kunnen meedoen) krijgt tijdens de actie 
(3/03 t.e.m. 30/03/2022) een urne aan de 
kassa en de klanten bepalen zelf welke ver-
eniging ze steunen door de urne te spijzen. 
Per aankoopschijf van €10 (uitgezonderd 
rookwaren, vuilniszakken, leeggoed, en te-
lefoonkaarten) ontvangt de klant een jeton. 
Deze jetons mogen de klanten deponeren in 
de urne van de vereniging van hun voorkeur 
– dat is natuurlijk KDNBO. 

De actie loopt de volledige maand maart. Op 
het einde van de actie worden we uitgeno-
digd voor de overhandiging van de spon-
sorbedragen. Elke deelnemende vereniging 
ontvangt 1% van het totaalbedrag van haar 
urne (tot een maximumbedrag van €500). 
Dit bedrag wordt uitgekeerd in aankoopbon-
nen te besteden in onze Spar-winkel te 
Bredene (Shoppingcenter). 
De eerste drie verenigingen met het hoogste 
totaalbedrag ontvangen daarbovenop 75 
euro!
 
Om de actie voor alle verenigingen goed te 
laten starten, steken ze op 3 maart alvast een 
startbedrag van 20 euro in elke urne!
 
Breng dus zeker een bezoek aan de winkel 
en zeg het voort aan vrienden en familie, 
de clubkas kan er alleen maar beter door 
worden.

Een tweede duik was opnieuw een nieuwe 
duikstek, Erg Salem, die JP Marine zelf ook 
voor de eerste keer ging bezoeken. Buiten 
het prachtige koraal en de diversiteit aan 
fauna en flora werden we getuige van een 
zeeschildpad die ons een goededag kwam 
zeggen.
En dan zou je denken dat onze dag al niet 
meer stuk kon...
Duik 3 en ook de vierde duik, opnieuw 
een nachtduik, deden we op Gota Hemera, 
waar we onszelf nog meer gelukkig konden 
prijzen met het bezoek van drie dolfijnen die 
zich zelfverzekerd kwamen showen.

Dag 3 – 9 november:
Algemeen wekken om 06u00. We doken 
opnieuw op prachtige locaties (Habili Tory) 
waar we o.m. ook zochten naar overblijf-
selen van een gecrasht vliegtuig en bezoek 
kregen van 2 adelaarsroggen.
Een derde duik volgde op Fasma Fendira 
en na de nachtduik en het diner werden de 
trossen weer losgegooid voor een tripje van 
52 zeemijlen.

Dag 4 – 10 november:
Algemeen wekken om liefst 05u00!  
Ja, je leest het goed...
De dag bracht ons op volgende plaatsen: 
Habili Gafar, Farsha Khararim, Umm Al 
Khararim en Sataya South. Stuk voor stuk 
allemaal prachtige duiklocaties!

Dag 5 – 11 november:
Opniew rond 05u opstaan... We doken op 
Sataya North (Dolphin house), Malahi, Abu 
Galawa en Seyal Island.
Het was meteen al de laatste avond op zee en 
die werd vlotjes ingehuldigd met kalkoen op 
het menu en een party nadien. Ik kan alvast 
meedelen dat dansen op een varende boot 
niet altijd gemakkelijk is. En nee, ik dronk 
frisdrank en water dus daar kon het niet aan 
liggen. Na taart en de macarena te dansen, 
werd het tijd om ons te integreren in de 
Egyptische stijl, mét limbo.



10  De Luchtbel De Luchtbel 11

Dag 6 – 12 november:
Wekken om 07u. Oef, toch iets langer  
kunnen slapen...
Duiken deden we eerst op Gota Marsa Alam 
North. De tweede, en meteen ook de laatste 
duik, volgde op Gota or Habili Marsa Alam. 
Daarna werd de rechtstreekse terugvaart 
naar de haven ingezet en kwam het einde 
van onze safari steeds dichterbij.

Maar...
De reis bestond uiteraard hoofdzakelijk uit 
duiken, al was dat natuurlijk niet het enige...
Er werd, tussen al dat duiken door, ook 
tijd gemaakt voor dutjes in de zon of in de 
schaduw. Bij sommigen onder ons was dit 
ook wel een beetje hoorbaar. En het eten was 
altijd klaar toen we uit het water kwamen. 
Of het nu ontbijt, middag- of avondmaal 
was... Na de derde duik waren er zelfs snacks 
te verkrijgen. Eten genoeg dus! En het was 
lekker ook!
’s Avonds werd er tijd gemaakt voor een 
pintje of twee? Drie? Wie wou slapen, ging 
gaan slapen en wie wou blijven zitten kreeg 
een aanvulling van de culturele bagage, iets 
met “kikken lek en ul deur een ankergat”, 
“hespeschellen en jukste” en nog wel een 
paar andere “preute leute” uitdrukkingen...
De ene sliep in zijn kajuit, de andere op dek. 
Zoek zelf maar uit wie waar sliep...
Op de allerlaatste avond kwam de fles rum 
boven... En het signaal om naar huis te gaan 
werd duidelijk gemaakt door een onweer dat 
passeerde. Ik kan je alvast vertellen, de boot 
was voorzien om op het water te zijn maar 
tegen regen toch iets minder. Het regende 
namelijk binnen. Onze bedden werden nat, 
buiten was alles nat, dus we gingen slapen in 
de salon.
Zoals eerder al vermeld bestond onze 
groep uit 10 KDNBO’ers, waarvan 4 “safari-
anciens” en 6 “blues”. Sommigen onder ons 
vonden het eigenaardig dat je op je knieën 
moest zitten om te douchen met een nogal 
kleine doucheslang naast de toiletpot. Op 
de tweede dag pas ontdekte die persoon de 
douchekop in het plafond...

Standaard gingen onze gidsen, Alaa en 
Sergey niet mee op de nachtduik, wat resul-
teerde dat Goedroen & Yunus zich ontpopten 
tot geboren duikleiders en ons clubje met 
veel succes mee op sleeptouw namen. Yunus 
eigende zich hierna dan ook de titel “MDO”, 
ofwel ‘Dive Master Director” toe. Ook nog 
even meedelen dat dat clubje soms wel eens 
gestoord werd door duikers met héél groot 
en uitgebreid fotografisch materieel...
Voor de statistieken dan; in totaal waren 22 
duiken in 6 dagen voorzien, 4 duiken per dag 
(op de eerste en de laatste dag na). KDNBO 
logde er maar liefst 199 duiken!

Tijd om naar huis te gaan 
Na een week vol prachtige duiken, plezier 
maken, eten, en veel te lachen was het tijd 
om afscheid te nemen. We lieten ons duik-
materieel drogen, maakten onze valiezen, ...
Zaterdagochtend, 13 november, was het dan 
zover. De koffers werden naar land gebracht 
en later, na het ontbijt, wij ook. We bedank-
ten de crew met een knuffel, een lach en een 
centje en stapten op de bus.
Nog niet getreurd, we verbleven nog een 
nachtje op hotel. Ook daar werd de bar 
vlot ingehuldigd, door sommige onder ons 
althans... Ook de laatste dag genoten we nog 
volop na. De ene ging zwemmen, de andere 
trok het stadje in of trok naar de hammam.

Op de avond van 14 november was het echte 
einde aangebroken. Na vele paspoort- en  
securitycontroles stapten we op het 
vliegtuig, terug naar het koude België. Het 
scheelde maar een graad of 20...
Bij aankomst werden we opgewacht door 
het thuisfront, we namen afscheid van elkaar 
en gingen elk naar zijn huis...
Nog even papa, aka penningmeester, aka 
Benny bedanken voor het boeken en organi-
seren van deze onvergetelijke reis. Ook dank 
aan iedereen die deze reisherinneringen 
heeft vastgelegd op beeld!  
Ons zien ze daar alvast zeker terug!

Kimberley & Yvan.
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Onderhoud en herstellingen 
Problemen met uw ademapparaat of duik-
fles? Geen zorgen! Bij mij kunt u terecht 
voor herstellingen. 
Tijdens het onderhoud worden de adem-
automaten volledig uit elkaar gehaald. Alle 
stukken worden ultrasonisch gereinigd. 
Ook alle O-ringen worden vervangen 
tijdens dit proces.  
Onderhoud en herstellingen van Tecline.  

Danny Debu 
Ellestraat 75 E 
8550 Zwevegem 
0477 36 18 06 
danny.debu@skynet.be 

maandag: gesloten 
dinsdag: 10u-18u 
woensdag: 10u-18u 
donderdag: 10u-18u 
vrijdag: 10u-18u 
zaterdag: 10u-17u
zondag: gesloten 

Nieuwe aankoop 
Bij mij kunt u ook nieuwe toestellen aanko-
pen van Hollis, Oceanic, Dive Technics, 
TecLine, UR-Flex, Ammonite en Kwark. 
Als ervaren duiker kan ik u goede raad ge-
ven bij de aankoop van uw nieuwe toestel. 
 
U hoeft geen lange tijd te wachten op uw 
herstelling. Doordat ik mijn eigen atelier 
heb, kan ik de meeste aanvragen binnen de 
week uitvoeren. 

De Luchtbel 13

CHISPA

Eind augustus vorig jaar. We staan op 
de parking van hotel Panorama in 
L’Estartit, te wachten tot de poort 
opengaat van het duikcentrum El 

Rei del Mar. Dit is de eerste keer in zowat 15 
jaar dat ik niet met de vertrouwde Chispa ga 
duiken. 

De Chispa is een kleine motorboot met een 
cabine vooraan, geschikt voor 6 personen 
en lag tot net vóór corona, telkens voor 
het duikseisoen, trouw in de haven van 
L’Estartit. En dat al minstens 25 jaar. 
Voor diegenen die L’Estartit niet kennen: 
dat is een kustplaatsje aan de Spaanse 
Costa Brava. De eigenaar is Jan. Jan is 3*D 
en woont sinds zijn pensioen permanent in 
L’Escala, dat net ten noorden van L’Estartit 
ligt. 
Sommige oudere clubleden hebben Jan nog 
gekend door ook met hem te gaan duiken. 
Jan kan niet stilzitten. Hij staat elke morgen 
heel vroeg op, gaat vissen in de haven van 



14  De Luchtbel

 

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

L’Escala en neemt (in de winter) vaak de 
bus naar Girona (een kleine 50 km) om dan 
vervolgens te voet terug te keren. Tijdens 
de zomer beleeft hij zijn andere passie, 
duiken met vrienden op en rond de Medes 
eilanden en voor de kust tussen L’Escala en 
L’Estartit.
Daarvoor stelde hij zijn boot ook ter beschik-
king van andere duikers. 5 personen konden 
mee,  Kende je iemand die elementaire 
kennis had hoe een boot vaart, dan mocht 
die “schipperen”. Dat betekende dat die 
persoon het stukje tussen de haven en de 
duikplaats aan het roer mocht staan. Op de 
duikplaats moest hij of zij dan in de boot 
blijven terwijl we doken. De veiligheid weet 
je wel. Mond-op-mond reclame bracht de 
duikers naar de Chispa. Dat waren meestal 
Belgische duikers. Ik heb daar veel duikers 
leren kennen die ik enkel tijdens de zomer 
zag - op de Chispa. Vroeger vaarde Jan 2 keer 
per dag uit, een keer ‘s morgens om 08:30 
en een keer in de namiddag om 15:00. Jan 
pendelde dan 2 keer per dag van L’Escala 
naar L’Estartit en terug in juli en augustus. 
Behalve de zondagnamiddag, dan werd er 
niet gedoken en werd er gerust. Door de 
jaren heen is het aantal duikers verminderd 
en dus vaarde hij de laatste jaren enkel nog 
‘s morgens uit.
Zoals ik al eerder vertelde heeft de Chispa 
meer dan 25 jaar trouw elk duikseizoen in 
de haven van L’Estartit gelegen.  Van die 
25 jaar heeft zij mij 15 jaar, meestal in juli, 
naar de Medes eilanden en de kusten rond 
L’Estartit en L’Escala gebracht. Ik kan dus 

zeggen dat Jan en zijn boot mij daar de 
onderwaterwereld heeft leren kennen. Min 
logboek vertelt me dat ik daar en kleine 150 
duiken heb gedaan. Jawel, op de Medes eilan-
den en de kust tussen L’Escala en L’Estartit. 
Ieder jaar trouw goeiedag gaan zeggen aan 
het dolfijntje en Oscar, de zeebaars met maar 
één zijvin, die nog steeds op dezelfde plaats 
zit. Als je een keer naar L’Estartit komt 
toon ik waar het beest zit. Het doet wat met 
een mens. El Medellot, Pedra de Deu, Pota 
del LLop, La Vaca, Carai Bernat, Tunels del 
Dofi, Tasco Petit en El Salpatxot, ik ken ze 
allemaal. Misschien moeten we ooit eens en 
clubreis naar ginder organiseren.
Er was ook de vaste routine op de Chispa. 
Iedereen had een vaste taak en die werd 
telkens uitgevoerd zoals een geoliede 
machine. Ik ging ‘s morgens naar het kantoor 
van de Medes eilanden op de pier om de 
dagelijkse duikvergunningen te regelen 
en de duikplaats te reserveren. Een leuke 
wandeling terwijl de rest van de duikers het 
materiaal en de flessen aan boord sjouwden. 
Jan was altijd op 1-2-3 aangekleed en 
aangekomen op de duikplaats was hij dan 
ook telkens als eerste in het water. Meestal 
zat hij dan al op de bodem te wachten terwijl 
de rest zich nog aan het aankleden was. Jan 
is ook zeer zuinig. De kelder van zijn huis lag 
vol met tweedehands duikspullen, gevonden 
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of achtergelaten door anderen. Als je panne 
had, kon Jan je meestel wel depanneren. Je 
kon hem als gids dan ook niet missen onder 
water want hij had 2 verschillende vinnen 
aan. Een blauwe en een gele. Een combinatie 
van 2 restanten. Maar hij viel wel op onder 
water.
Een duikduur van minstens 60 min was 
standaard. Vele keren hebben we gezien dat 
terwijl wij aan de boei lagen en ons klaar-
maakten om te duiken, er een commerciële 
boot op dezelfde plaats na ons toekwam en 
al koers naar de haven zette toen wij uit het 
water kwamen. Maar na de duik moest het 
op de Chispa ook vooruit gaan. Geen tijd om 
na te keuvelen op de boot na de duik, de laat-
ste aan boord trok de ladder in en wanneer 
je gedaan had met je materiaal in je zak te 
steken vaarde de Chispa alweer de haven in. 
Jan is gestopt met duiken. De leeftijd, weet 
je wel. Hij is dan ook al een eind in de 70. 

En dan was er ook nog corona. Hij geniet 
nu iedere dag van zijn villa met zwembad. 
Maar hij staat nog elke dag om 6 uur op om 
te gaan vissen. En de Chispa? Die ligt op 
het droge in een botenstalling in de buurt. 
Wie haar wil mag haar gratis hebben. Enige 
voorwaarde is dat je Jan zijn werk verder 
zet. 
En wij? Na een tip van Redgy en Marjan 
duiken we nu bij El Rei del Mar. Het voordeel 
hiervan is dat ik niet meer tijdens mijn 
vakantie midden in de nacht moet opstaan 
om te gaan duiken en dat ik ook geen 
vergunningen meer moet halen. Bovendien 
hebben de boten van El Rei del Mar boot een 
lift zodat we geen ladder meer moeten op 
kruipen om uit het water te komen. 
Ik wens Jan nog een fijn en lang pensioen. 
Bedankt om mij de Medes eilanden te leren 
kennen.

Yvan
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Overzicht lesgevers-bevoegdheden

Titel/Brevet Verantwoordelijkheden uur zwembad

Margodt Ronny 3*I BND / GND
Hendriks Patrick 2*I Initiaties/1*D/AI/4*D 20-21
Zeebroek Yvan 2*I 2*D/3*D 21-22
Timmerman Marc 2*I 3*D/AI/4*D/BND/GND 21-22
Van de Velde Marc AI/4*D 2*D 21-22
Cabarteux Francis AI/4*D 1*D 20-21
Mesman Josi AI/4*D Initiaties 20-21
Vanhockerhout 
Maxim

AI/4*D 3*D/BND/Conditie 21-22

Dejaghere Yves AI/3*D Fun/Conditie 20-21
Deceuninck Sandrino 4*D
Vanderwal JC 3*D Fun/Conditie 20-21 
Mertens Laura 3*D
Gunaydin Yunus 3*D Initiaties/1*D 20-21
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ders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, 
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grensoverschrijdend gedrag.  
Als Club-API luisteren we naar je vraag of verhaal, behandelen we je 
melding in alle discretie en verlenen 
we je advies bij de mogelijke vervolg-
stappen of doorverwijzing.
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