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Port Ghalib

Wat een zomer zeg. 2 maanden warm weer, 
voor sommige te warm, en ook in september 
hebben we een paar prachtige dagen gehad. 

We hadden deze zomer onze 30ste editie van 
het 3 musketiers weekend gehad en die was 
ook weer geslaagd met nieuwe basis nitrox 
duikers, 2* duikers en ook een nieuwe 3* 
duiker. Proficiat aan allen. 

Deze editie van de Luchtbel is terug prach-
tige gemaakt door Luc, waarvoor dank, en 
geschreven door 2 fantastische dames die 
het zomer gevoel graag nog eventjes willen 
behouden. 

Ook in de club zijn er heel wat zaken veran-
derd, zo hebben we een muur van leitjes en is 
de compressor terug uit ziekteverlof. Bedankt 
iedereen die geholpen heeft bij het hangen 
van de leitjes en aan Marc om de compressor 
terug tot leven te brengen. 

Ik zou zeggen nog veel leesplezier in deze 
editie van de Luchtbel en als er mensen zijn 
die leuke artikels hebben of leuke ideeën 
hebben. Laat zeker iets weten, want door onze 
digitale overstap hebben we met de Luchtbel 
wat meer mogelijkheden.

Maxim

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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Het eerste idee was Bonaire, maar 
al gauw bleek dit nog iets te duur 
en ten tweede – en ook wel het 
belangrijkste misschien – nog niet 

voor ons weggelegd als 1*D en 2*D. De keuze 
viel dus op Port Ghalib in Egypte, nabij de 
luchthaven van Marsa Alam. Het idee moest 
bij mij wat rijpen maar onze voorzitter zei 
tussen pot en pint: “Goh, je zult zien dat 
je niets anders meer zal willen doen dan 
duiken eens je ginder bent!”. Nog een pot en 
een pint later zaten Anja en JC ons warm te 
maken voor een duik in Abu Dabbab waar 
men veel kans maakt op het zien van schild-
padden. Dankzij de handige tips van deze 
ervaren reizigers wisten we snel wat er in de 
valies moest, waarop te letten en hoe we het 
ter plaatse konden aanpakken.
2 juli 2022, 9u00 stipt vertrokken we uit 
Bredene om vlotjes aan te komen in het 
hotel tegen 19u00 ’s avonds. We kozen 
voor hotel “The Palace” omwille van het 
huisrif en het duikcenter van het hotel. 
Zondag 3 juli kwamen we er al snel achter 
dat het duikcenter van het hotel verdwenen 
was (tijdelijk probleem door corona, er 
komt binnenkort blijkbaar wel een nieuwe 
organisatie). We moesten dus een alternatief 
zoeken en belandden in het havenstadje bij 
duikorganisatie “Extra Divers Worldwide”. 
Dezelfde dag nog mochten we ons materiaal 
in onze eigen lockers gaan opbergen en 
bepalen hoeveel lood we nodig zouden 
hebben. Tevens schreven we ons in om de 
dag nadien mee te gaan voor een bootduik 
in Marsa Mubarak, een kleine baai waar de 

“dugong” zich schuil houdt, 
op een kwartiertje varen van 
Port Ghalib. 
Maandag 4 juli om 8u00 
werden we verwacht aan 
de duikshop om in te laden 
en op de boot te stappen. In 
het gezelschap waren twee 
jonge dames uit Zwitserland. 
Chantal had 64 duiken, 
Pauline had er slechts 6. 
We moesten ook een zoge-
naamde “checkdive” doen om 
te kijken of je wel goed kunt 
klaren, je bril leeg blazen, je 
jacket bedienen en te zorgen 
voor correcte uitloding. 
Tegen 10u30 sprongen 
we alle vier, samen met 
instructeur Ahmed, van de 
boot in het water. Verrassing 
1: het water voelt hier lekker 
warm aan. Mijn uitloding 
was meteen perfect maar 
bij Katrien moesten er toch 
2 kilootjes bij. Bij het teken 
van Ahmed laten we ons 
zakken onder het oppervlak 
en ja hoor, verrassing 2 en 3 
voor mij als onervaren 1*D 
die enkel nog maar in de 
troebel donkere wateren van 
de Benelux gedoken heeft: 
helder water, het zicht zo 
goed als in het zwembad, 
wel 20 a 30 meter of “bel-
lekloar” lik damme zegn. 
En verrassing 3 dan? Een 
prachtig koraalrif vol kleuren 
en met duizenden visjes 
in alle kleuren en vormen! 
Woooooowwwww! Meteen 
werd duidelijk waarom ik 
heb leren duiken. Maar goed, 
even de focus op de duik en 
de richtlijnen van de instruc-
teur. Een eerste mooie duik 
en meteen enkele ontmoetin-
gen die ik niet had verwacht: 
de gevaarlijke steenvis, 

Finding Nemo  
in Port Ghalib

Als 1*D met een passie voor paramotor vliegen was het voor mij 
geen voor de hand liggende keuze om een duikreis te boeken. 
Maar m’n vrouw Katrien drong wat aan en had nood aan een 
echte vakantie na een heftig jaar op professioneel vlak.

enkele koraalduivels, tal van 
vlindervisjes en papegaaivis-
sen, de gladde fluitbekvissen 
met hun gekke langwerpige 
vorm, eekhoornvisjes… Ik 
had veel verwacht, maar 
dit… ik waande me precies in 
de Disneyfilm Nemo en werd 
op slag erg enthousiast over 
die mooie natuur. Door die 
sprookjesachtige omgeving 
wou ik toch graag ook eens 
een clownvis zien, maar die 
vond ik niet tijdens de eerste 
duik. Na de duik deden we 

een debriefing. Ik had het 
lastig met mijn reserveduik-
bril en wisselde terug met 
Katrien, iets waar zij achteraf 
niet zo gelukkig mee zou 
zijn. De duikervaring zelf had 
weinig tijd om goed door te 
dringen want een uurtje later 
sprongen we alweer van de 
achtersteven het zalige water 
in voor een tweede duik. 
Ahmed bleef met Pauline 
die wat moeite had met haar 
jacket. Zelf kreeg ik het snel 
onder de knie. Als je boven 
vuurkoralen hangt waar 
mogelijks steenvissen tussen 
zitten, dan leer je het vlug 
om stil te hangen, dat kan 
ik je verzekeren! Eens we 
wat dieper zaten, zo rond de 
18 meter, vonden we plots 
een gigantische murene. 
Een indrukwekkend beest 
met vlijmscherpe tanden en 
een lijf dat gewikkeld zat 
om enkele rotsen, enigszins 
gecamoufleerd en vervaarlijk 
wakend of we haar niet 
zouden bedreigen. Tussen 
de rotsen duikend vonden 
we ook nog enkele blauw 
gespikkelde pijlstaartrog-
gen, een soort die vrij veel 
voorkomt in de Rode Zee en 
die we eigenlijk bij iedere 
duik tegenkwamen. 
Na een lekker middagmaal 
op het schip, gevolgd door 
een deugddoend tukje, 
maakten we ons klaar voor 
duik 3 van deze dag. We 
hoopten op dolfijnen, op de 
dugong (lamentijn) of op 
een schildpad. Ahmed stelde 
voor om met de zodiak naar 
de overkant van de baai te 
varen om daar onze 3de duik 
te doen. Na een geslaagde 
achterwaartse rol lieten 
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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

we ons zakken tot aan de zandbodem. Het rif zag er daar 
behoorlijk anders uit, zeer stijl en snel afdalend naar een 
grotere diepte omdat we aan de scheiding van de baai en de 
zee waren afgedaald. Maar van daaruit doken we richting de 
baai waar het steeds minder diep werd. Als je l’eau d’heure 
of de Oosterschelde gewoon bent, dan is dit echt paradij-
selijk, rijk aan tal van vissoorten die telkens verwondering 
opwekken. Ahmed deed teken met z’n beide handen klap-
pend, maar we begrepen dat duikteken aanvankelijk niet. 
Na goed kijken viel ons oog op een goed gecamoufleerde 
vis van zo’n 40cm lang die op de bodem lag. Het bleek een 
krokodilvis te zijn en zo werd ons plots duidelijk wat het be-
wuste duikteken was. Even later viel mijn oog op een grote 
blauw-groene vis. Ik trek de aandacht van mijn mededuikers 
en al gauw zitten we met ons vijf een mooie middelgrote 
Napoleonvis te bewonderen die sierlijk voor ons wegzwemt. 
De dugong, schildpad en dolfijnen bleven echter weg en ook 
het clownvisje kon ik weer niet vinden. Eens terug in het 
hotel wou ik graag wat meer weten over al die mooie vissen 
en ging ik op zoek op internet. Zo begon het bij mij ook door 
te dringen dat ik in het paradijs voor duikers was beland, en 
werd ik bewuster van de gevaren van de Rode Zee.
Dinsdag 5 juli planden we een rustdag in. De drie bootdui-
ken hadden namelijk een hap uit ons budget gekost omdat 
er toeslagen bij komen waar ze je op voorhand niet duidelijk 
voor verwittigen. We schreven ons wel in voor de uitstap 
van woensdag per minibus naar Abu Dabbab aangezien 
Anja en JC dit hadden aangeraden. We hadden dan wel al 3 
bootduiken, maar het huisrif hadden we nog niet gezien, en 
dus besloten we om te gaan snorkelen. Dat hebben we ons 
dan ook niet beklaagd. Het huisrif was overweldigend mooi, 
en dat vlak voor ons hotel. De behulpzame redders gaven 
ons de tip om te starten aan de noordelijke pier en met de 
stroming mee te zwemmen naar de andere pier. We deden 
dat, rustig palmerend en zwevend aan de oppervlakte. 
Het was meteen een goede test voor Katrien haar nieuwe 
duikbril die ze daags voordien in de duikshop had gekocht. 
We genoten van de vele soorten baarsjes, vlindervissen, de 
speelse lipvissen, de gekleurde papegaaivissen, de keizervis-
jes, sergant majoortjes die rond ons kwamen, de koffervis-
sen, eekhoornvissen, enz. Er was echt teveel om je ogen de 
kost te geven. Opeens viel ons oog op niet minder dan… 
twee zeeschildpadden die sierlijk onder ons zwommen en 
waarvan er ééntje plots adem kwam happen op 70cm van 
ons gezicht. De opwinding ging ten top en we voelden ons 
ontzettend bevoorrecht om deze onverwachte ontmoeting 
vlak aan ons hotel te mogen meemaken.
Woensdag 6 juli was dan een dag om naar uit te kijken, 
zeker na de tip van Anja en JC en de ontmoeting van de dag 

voordien. Na een ritje van 
een half uur in een aftands 
Egyptisch minibusje met 
bijhorende foute gordijntjes 
en arabische muziek, kwa-
men we aan in Abu Dabbab. 
Ik verwachtte een afgelegen 
stukje natuur, maar kwam te-
recht in een vrij toeristische 
badplaats met midden op het 
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strand een schip dat 
dienst doet als bar. 
Het strand staat vol 
parasols en ligbedden 
met daartussen een 
typische baywatch 
toren. Opzij daarvan 
zijn een reeks rieten 
hutjes gebouwd waar 
duikers zich kunnen 
klaar maken in de 
schaduw. De staff 

van Extra Divers schoot meteen in actie om 
matjes uit te rollen, duikflessen en duikbak-
ken uit te laden en ons te helpen bij het klaar 
maken. Vandaag duiken we met de jonge 
divemaster Shata. Ook een Zwitsers koppel 
zit in onze groep. Onze favoriete instructeur 
Ahmed ontfermt zich over een ander groepje 
met minder duikervaring. Na de briefing 
trokken we het water in en al gauw ontmoet-
ten we twee groene schildpadden waarop 
twee langwerpige vissen meezwommen. Dit 
blijken remora zuigvissen te zijn, familie van 
de zuigbaarzen, die voorkomen op de huid 
van schildpadden en haaien. Wat verderop 
komen we weer een zeer groot exemplaar 
tegen dat na enkele minuten naar het op-
pervlak gaat om een verse ademteug te 
nemen. Na de duik bleek dat onze Zwitserse 
mededuiker ons had gefilmd. Hij bezorgde 
ons nadien zomaar al zijn beeldmateriaal! 
En alsof de schildpadden nog niet genoeg 
waren qua ontmoeting, volgde er even later 
een koppel adelaarsroggen die sierlijk rond 
ons kwamen “vliegen”. Bij de tweede duik 
waren er nog een pak meer schildpadden, ik 
denk een zestal. We bleven er netjes rond en 
boven zweven, wat weer een goede oefening 
was op het beheersen van onze jacket. De 
schildpadden stoorden zich weinig of niet aan 
onze aanwezigheid en graasden rustig verder 
in het zeegras. Plots viel er beweging op in 
het diepere deel van de baai, op de bodem 
tussen de hobbels in het zand die veroorzaakt 
zijn door de schildpadden. We naderden 
voorzichtig en vonden een vrij grote grijze 
pijlstaartrog, zo’n 80cm diameter ongeveer. 
Na de duik vertelt Shata ons dat dit een rog is 
die hij nog niet eerder heeft gezien. 

Donderdag 7 juli werd onze slotduik voor 
deze week. We konden dan eindelijk ons 
huisrif gaan bewonderen onder water. 
Ondertussen had ik 26 duiken en volgens 
de lokale regels zou ik alleen mogen duiken 
met Katrien. Onze Nelos-regels spreken dit 
echter tegen en aangezien een gids slechts 
5 euro extra kost beslissen we om op veilig 
te spelen. Instructeur van dienst is terug 
onze geliefde Ahmed met wie we stilaan 
een vriendschapsband opgebouwd hebben. 
Amada rijdt ons met het golfkarretje van aan 
de diveshop via het domein van hotel Palace 
tot aan de Siva Jetti (de noordelijke pier). 
Het is alom geweten dat het rif ten noorden 
van deze pier het mooist is en dus zegt 
Ahmed dat we in noordelijke richting duiken 
op de bodem tot we op 100 bar zitten, en 
daarna terugkeren en geleidelijk stijgen om 
af te sluiten met een veiligheidsstop op 5m. 
Na een rechte sprong vanop de pier laten 
we ons zakken tot op de zandbodem die op 
18m ligt en laten ons verrassen door weer 
enkele diersoorten die we voor het eerst 
zien waaronder een chromodoris quadrico-
lor of “pyjamaslak” die onze aandacht even 
trekt. En dan is hij daar eindelijk, die lang 
verwachte NEMO!!! Al bij iedere duik had ik 
ernaar gezocht naar dat typische anemoon-
visje, maar nooit gevonden. En daar duikt 
hij dan plots op pal voor mijn neus in een 

klein stukje anemoon. 
Eigenlijk waren ze zelfs 
met twee en ik was zo 
blij ze te vinden dat ik 
eerst niet eens had op-
gemerkt dat er nog tal 
van juveniel exemplaar-
tjes tussen de anemoon 
zaten. Maar dan merkt 
Ahmed in de verte 
beweging op en tikt hij 
met een haak op z’n 
fles om onze aandacht te trekken. Hij wijst 
naar iets vrij groots dat nadert op de bodem 
en eenmaal dichterbij zien we een enorm 
exemplaar van een zwart/grijze gespikkeld 
rog, wel anderhalve meter groot, die schar-
relt in ’t zand en in een weide boog rond 
ons zwemt. Ahmed stelt Katrien meteen 
gerust en zelf blijf ik netjes naast hen zonder 
bruuske bewegingen te maken. Even komt 
het beest tot op een vijf a zes meter van ons 
maar zwemt daarna rustig verder weg. Eens 
het gevaar geweken is trekken wij richting 
rif en vinden we een grote grijze murene 
die ons nauwlettend in het oog houdt. We 
vervolgen onze weg terug richting pier want 
onze druk is reeds gedaald tot 70 bar. Tij-
dens de veiligheidsstop zagen we nog tal van 
leuke speelse vissen. Niemand heeft zin om 
te stoppen maar de luchtvoorraad dwingt 
ons uiteindelijk uit het water. Eens terug op 
de pier hebben we het over die gigantische 
rog met Ahmed. Hij had dit zelf nog nooit 
gezien en wanneer hij het bij de shop aan z’n 
collega instructeur Marowan vertelt, gelooft 
die het eerst niet. Het blijkt vermoedelijk om 
een eerder zeldzame “whitetail stingray” of 
“mangrove whipray” te gaan (Urogymnus 
granulatus). Marowan die al meer dan tien 
jaar duikt in de Rode Zee heeft dit nog nooit 
gezien. We hebben dus veel geluk gehad om 
deze te zien, en vermoedelijk was die van de 
dag voordien van dezelfde soort, dus twee 
keer geluk. Ook blijkt dat een steek van de 
staart van zo’n rog heel ernstig tot zelfs 
dodelijk kan zijn. We zijn dan ook blij dat we 
gezond en wel en met een rugzak vol herin-
neringen uit het water konden komen na zes 
onvergetelijke duiken.
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Vrijdag 8 juli: locker leeg maken en een 
boodschap schrijven op de “wall of fame” 
van Extra Divers. Daarna hebben we nog 
een laatste keer gesnorkeld aan het huisrif 
en in de namiddag hebben we nog een tocht 
gedaan met quads door de woestijn. We be-
zochten kort een bedoeinenkamp en stopten 
ook op een heuvel om te genieten van de 
zonsondergang. Zaterdag 9 juli moesten we 
dan de valiezen maken en afscheid nemen 
van het overvriendelijk personeel van het 
hotel. Voor wie van onze club ook eens naar 
Port Ghalib wil kunnen we hotel Palace 
sterk aanbevelen. Ook van Extra Divers Port 
Ghalib zijn we erg tevreden, al moet je wel 
rekening houden met de prijzen van toesla-
gen want de rekening loopt snel op. Maar 
tegen volgende keer zijn wij hopelijk 2*D en 

3*D en dat scheelt dan ook alweer voor de 
eindafrekening. We gingen nog even afscheid 
nemen van onze vriend instructeur Ahmed 
met wie we gegevens uitwisselden. Later 
deden we hetzelfde met de jonge hotelma-
nager Mina, en dan vertrokken we voor een 
lange terugreis. Het vliegtuig had namelijk 
aanvankelijk al een uur vertraging en daar 
kwam nog eens een half uur bij. We waren 
pas thuis zondag 10 juli om 6u00 ’s morgens 
maar dat kon de pret niet bederven. We wil-
len graag terug, hoe sneller hoe liever zelfs! 
We weten weer waarvoor gespaard, maar 
vooral ook waarvoor we trainen met KDNBO. 
Bedankt aan Anja en JC voor de waardevolle 
tips en bedankt aan mijn duikbuddy Katrien 
voor deze geweldige ervaring. Port Ghalib is 
een echte aanrader voor elk type duikers!
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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
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Forme 4

Ik had eindelijk mijn 
moed bijeengeraapt 
om deel te nemen aan 
de duik in Forme 4, in 

de haven van Duinkerke. 
Zoals altijd was de duik 
meesterlijk georganiseerd 
door onze vriend Yves 
Dejaghere. Afspraak om 19h. 
De groep, die zich intussen 
aan het klaarmaken was, zal 
de onvermijdelijke briefing 
bijwonen. 
Yessss, ik duik met Aline die 
mij het dok en alles er rond 
heeft laten zien. Zij heeft de 
goede raad gevolgd van de 
papa, want elke keer dat ze 
netten en afval zag, nam ze 
de troep mee. 
Na de duik, achter het 
gebouw, weg van de wind 
hebben we een zeer vriend-
schappelijke avond gehad. 
Dit heeft mijn moraal deugd 
gedaan. 
Volgens mij hebben deze 
laatste twee jaren ons iets 
belangrijks geleerd, namelijk 
dat de clubleden elkaar 
moeten steunen. Deze steun 
is noodzakelijk om de club 
draaiend te houden. 

Sportieve groetjes. Josi
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Regionaal invoerder van het Italiaanse sportmerk ERREA 
Team-wear/Free-Time/3D-wear/Street-wear & Accessoires 

Eigen textielbedrukkingsdienst

Datum Activiteit Verantwoordelijken

Zaterdag 8 oktober 2022 Nachtduik Put Ekeren Maxim Vanhockerhout
en Yunus Gunaydin

Dinsdag 11 oktober 2022 Start Theorielessen 3*D Duikonderrricht
(meer info duikschool-
hoofd)

Woensdag 19 oktober 2022 Nettraining Patrick Hendriks en
Marc van de Velde

Zaterdag 29 oktober 2022 Fin de saison duik
Forme 4

Yves Dejaghere

Zaterdag 29 oktober 2022 Halloweenfeest Laura Mertens

Woensdag 9 november 2022 Praktijkles redding, slepen, 
CPR en EHBO

Redders en 
toezichthouders

Zaterdag 12 november 2022 Bijscholing DHV WEVOS (meer info 
duikschoolhoofd)

Woensdag 30 november 
2022

Bijscholing Nitrox WEVOS (meer info 
duikschoolhoofd)

Zaterdag 17 december 2022 Kerstfeest Laura Mertens

Meer info over bovenstaande activiteiten wordt later in het jaar doorgegeven via mail.
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud en kunnen geannuleerd of gewijzigd worden door 
de verantwoordelijken. Dit zal ook op tijd doorgegeven worden via mail.

<-- Bekijk ook onze online 
kalender voor de meest 
recente info en activiteiten

Volg ons ook op  
Facebook -->

<---Geniet van onze sfeer-
foto’s op onze Flick pagina

Volg ons ook op  
Instagram -->

Kalender  oktober - november - december
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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

Zit je met een vraag, vermoeden of klacht 
over fysiek, psychisch of  
seksueel grensoverschrijdend gedrag? 
Contacteer dan een van onze API’s.

Laura Mertens
E-mailadres: 
96.lauramertens@
gmail.com 
Tel: 0487 48 36 84

Yunus Gunaydin
E-mailadres:  

yunus.gunaydin@
nelos.be 

Tel: 0485 55 49 45

Penningmeester
 
Benny D’hauwer 
penningmeester 
@duikernikkers.be

Public Relations

Maxim Vanhockerhout 
maximvanhockerhout 
@gmail.com

Voorzitter
duikschoolhoofd 

Yvan Zeebroek 
voorzitter 
@duikernikkers.be

Ere-voorzitters
 
Claude Jacobus

Patrick Hendriks 

Secretaris

Yunus Gunaydin
secretaris 

@duikernikkers.be
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Materieelmeester

Redgy  Duinslaeger
materiaalmeester 

@duikernikkers.be

Ons KDNBO - bestuur

Clubhuis-
verantwoordelijke

Kevin Velghe
clubhuis@ 
duikernikkers.be



Colofon
De Luchtbel is het infoblad van en voor de 
sportduikers van KDNBO Duikernikkers  
Bredene/Oostende vzw. 
driemaandelijks: 
maart-juni-september-december
Redactie: Maxim Vanhockerhout en
Aline Dejaghere   
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

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 verzen-
ding van ons tijdschrift en de administratie 
van de liga overeenkomstig het doel van 
onze organisatie. U heeft inzage- en  
correctierecht.

www.duikernikkers.be


