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Alweer een jaar voorbij en wat een jaar was 
het. Verschillende duikers hebben een nieuw 
brevet gehaald en andere hebben hun eerste 
brevet binnen. 

2022 was een goed jaar en zeker na de  
2 coronajaren die we hadden. Hopelijk wordt 
2023 even goed en durf ik zeggen ‘beter’. 

Toch wil ik eventjes stil staan bij 1 iemand in 
het bijzonder. Velen van onze nieuwe leden 
kennen hem niet, maar onze meer ervaren 
leden kennen hem. Hij gaf altijd zijn hart en 
ziel voor onze club, zelfs wanneer hij geen lid 
meer was, deed hij verder met ons geliefde 
clubblad De Luchtbel. Luc, merci voor de korte 
tijd die we samen gewerkt hebben en hopelijk 
maken we je trots met onze volgende edities. 
Je bent altijd welkom voor een drankje of een 
duikje bij ons. 

Ook wens ik iedereen alvast een zalig  
nieuwjaar en mogen al je (duik)wensen voor 
2023 uitkomen.

Maxim

Werkhuizen Decloedt BVBA

verspanende bewerking
machinebouw

RVS-aluminium en staalconstructies
industriële toelevering

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

Werkhuizen 
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Ik schrijf in mijn dagboek: “augustus – september 2006”

Dat moet het eerste nummer van de 
Luchtbel geweest zijn dat door mij 
is gelayout. Een opdracht die ik 
mezelf (bij handopsteking) op één 

van mijn eerste algemene vergaderingen als 
jonge (what’s in a word) kandidaat één-sters 
op de schouders heb gehaald. Het had er 
veel mee te maken dat ik op dat moment 
al beroepshalve het bedrijfsblad van Stad 
Brugge redigeerde en graag die kennis van 
daar ook voor DNBO wilde gebruiken. 
Wat had ik aan die opdracht een fijne tijd! Bij 
zowat elke foto van een of andere verre tro-
pische duikreis, droomde ik toen al weg, ook 
al had ik nog niet eens mijn basisproeven 
afgelegd. En ik ben blijven dromen, elk num-
mer opnieuw en opnieuw en opnieuw….tot 
die verre duikreis met Redgy en Marianne 
er ook voor mij kwam…. Ik spaar nog altijd 
een extra kopie van het artikel dat ik toen 
over Bonaire schreef, herschreef, layoutte, 
aanpaste, verbeterde,….wel 10 keer.
Dat warme gevoel is sindsdien gebleven, 
bij elk nieuw nummer van de Luchtbel, ook 
al was het niet altijd makkelijk om nu net 
die éne foto er nog bij te krijgen of weg te 
laten. Of dat ene artikeltje dat er nog bij zou 
moeten komen. En al kwam er dan nog op 
het laatste nippertje een of andere wijziging 
aan….de liefde voor het “vak” is gebleven….
niet in het minst dankzij de steun en de 
support die ik van Anja en JC die hele tijd 
maar bleef krijgen via de vele artikels en de 
schitterende foto’s. En dat warme gevoel is 
er nu nog altijd. Ook bij dit nummer.

Maar ja, stilaan laat de leeftijd zich ook 
voelen. Recent nog die nieuwe voordeur en 
die Covid die daarop volgde (zonder veel 
erg hoor). Neen, de tijd staat inderdaad 
niet stil. Een jongere generatie bij KDNBO 
komt er aan en die blijkt ook zeker talenten 
te hebben. Een digitale Luchtbel, iets waar 
ik zo’n groot voorstander van was, is er 
uiteindelijk gekomen. En op Facebook en 
Twitter en andere digitale media waar ik 
niet zo vertrouwd mee ben, doet de Luchtbel 
zijn intrede. Ik juich het alleen maar toe. 
Een hoop nieuwe mogelijkheden, een massa 
nieuwe kansen.
Ik heb dus mijn beste tijd als ‘papierman’ 
gekend. Er is een tijd van komen en een 
tijd van doorschuiven en die tijd van door-
schuiven is voor mij (toch wat de Luchtbel 
betreft) nu gekomen. Ik heb heel zeker mijn 
58-ste nummer van de Luchtbel (decem-
bernummer 2022) met even groot enthou-
siasme en een even warm gevoel gelayout 
als al de rest, maar ik hou liever de eer aan 
mezelf om er daarna ook definitief een punt 
achter te zetten. Ik geef de fakkel door aan 
die jongere generatie.

Ik houd vele warme herinneringen over aan 
de tijd bij KDNBO en al zeker aan mijn eigen 
bijdrage aan de club. Merci aan iedereen 
die mij in die tijd heeft geholpen, elk op z’n 
eigen manier. Het is mooi geweest.

Afscheidsgroeten
Luc
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Oorspronkelijk was het een gebouw van het 
Belgisch leger dat voor honderdduizend 
frank gekocht geweest is door de toen nog 
DNBO zonder K. Het is door de clubleden 
zelf afgebroken en met een oplegger naar 
Bredene gebracht. Daar lag de betonplaat 
al te wachten om dat kot te ondersteunen. 
Door de jaren heen zijn al veel verbeteringen 
aangebracht en reparaties uitgevoerd, soms 
kleine dingen maar bij momenten ook wat 
groter werk. Zo was het dak eerst gewoon 
van hout. Daar is toen roofing op gebrand en 
nog later is het metalen dak daar nog eens 
boven op gezet. 

Ook de zuidelijke wand is niet meer ori-
gineel. Vroeger was die net als de andere 
wanden gewoon van hout en zaten er zelfs 
ramen in. Die zitten er nog steeds maar zijn 
al jaren niet meer zichtbaar van buitenaf. 
Die muur ziet namelijk meer af door weer 
en wind dan de andere drie. Ook de scouts 
die daar vroeger een lokaal hadden, deed 
die houten wand blijkbaar geen deugd 
aangezien hij regelmatig als voetbaldoel 
werd gebruikt. Toen hij er te mottig begon 
uit te zien is er ooit beslist geweest om die 
te verbergen achter witte plastieken latten. 
Het probleem was voor eeuwig opgelost... 
alhoewel, de tijd stond niet stil en de natuur 

bleef op die wand inbeuken. 
Het plastiek werd steeds 
brozer en onderaan ontston-
den gaten. Vermoedelijk ook 
door voetballende kinderen 
want hoe hoger op de wand 
hoe minder gaten. De wand 
begon ook wat bol te trekken 
en het hout achter het plas-
tiek blijft langzaam aan ver-
der aftakelen. Het is gelukkig 
geen dragende muur. Ik heb 
me namelijk laten vertellen 
dat tijdens de opbouw de 
twee lange muren het dak 
volledig gedragen hebben en 
dat die twee korte muren er 
als laatste in gezet zijn. 

Kortom, die zijkant begon 
lelijk te worden. De buren 
moesten er heel de tijd 
op kijken en het was geen 
cadeau voor de uitstraling 
van onze club. Yvan kwam 
opeens met een oplossing. 
Zijn zoon zat op een werf 
in Blankenberge waar een 
leimuur afgebroken zou 
worden. Een nieuw ap-
partementsgebouw moest 
gebouwd worden en die 
leien aan het aanliggende 
gebouw waren dus niet 
meer nodig. De bouwheer 
werd aangesproken en we 
mochten de onderste laag 
leien afhalen. Iedereen blij, 
wij omdat we gratis leitjes 
kregen en de bouwvakkers 
omdat ze minder moeten 
afbreken. Op 12 mei, een 
donderdag, gingen we aan 
de slag in de late namiddag. 
Danny, Robin Verburgh, Yvan 
en ikzelf (Kevin) probeerden 
de eerste onderste leien los 
te krijgen. Dat bleek een 
regelrechte ramp te zijn. 

Ons clubhuis is al heel lang ‘the place to be’ 
om na de zwembadtraining bij te praten 
met de buddies. Om les te volgen. Om 
flessen te vullen. Ook om feestjes te vieren. 

Maar het is al een oud beestje.

Het grote leitjes avontuurHet grote leitjes avontuur
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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. 
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Pas na een poging of 5 slaagden we er in om 
er eentje los te krijgen zonder ze te breken. 
We zaten toen aan een tempo van ongeveer 
1 lei per 10 minuten. Dat ging nooit lukken. 
Gelukkig kwam Yvan’s zoon, Tom, langs met 
een steiger en de nodige know how. Niet 
lospeuteren langs onder maar op drie meter 
hoogte een volledige rij kapot slaan en dan 
naar beneden werken. Veel gemakkelijker. 
Tom en ikzelf op de steiger gewapend met 
klauwhamers en breekijzers. Robin en 
Danny op de grond om de leien aan te nemen 
en de vele nagels en pinnetjes van de grond 
te rapen. En Yvan op veilige afstand, omdat 
hij op dat moment eigenlijk nog in quaran-
taine zat met corona.

Na een paar uur werk was de wand gestript. 
De leitjes in de aanhangwagen richting 
clubhuis, de pannelatjes naar Toms hangaar 
en de nagels mee met Danny die er vermoe-
delijk maanden lang aan heeft zitten kloppen 
om ze weer allemaal recht te krijgen. Dankzij 
de Zeebroekjes zijn de pannelatjes terug in 
goede staat gebracht en kwamen ze in het 
leslokaal te liggen, ook dat weer voor maan-
den. Want wanneer zouden we die muur dan 
eindelijk afwerken? Gelukkig hadden we een 
nieuwe, tweede, Robin die op dat moment 
nog volop in opleiding zat voor zijn eerste 
ster. Zoals dat altijd gebeurt binnen een 
club werden de beste plannen gesmeed 
aan de toog en op een bierkaartje. Sedert 
die avond begon Robin mij steeds vaker 
te vragen wanneer we die leitjes tegen 
de muur gingen smijten. Tijdens het drie 
musketiersweekend was de kogel door 
de kerk. Op zaterdag 20 augustus, om 8u ‘s 
ochtends gingen we er aan beginnen. Tegen 
de avond zouden we dan zo goed als klaar 
zijn.

De week ervoor was Robin alle hout gaan 
halen om het frame te maken maar zijn 
grootste flex was toch dat hij die ochtend 
met een kraan kwam aangereden. Dat ding 
zou later die dag zeer handig blijken om 
het houten geraamte tegen het clubhuis te 
heffen. Het dient trouwens ook zeer goed als 

stelling en zo geen ladders 
nodig te hebben. Dus, aan de 
slag. Terwijl Arnold alles nog 
eens dubbel uit mat, uit-
tekende en drie keer in vraag 
stelde kon Robin al niet meer 
wachten en begon hij met het 
klaarleggen van de balken en 
latten. Zelf ging ik in afbraak-
modus en verwijderde de 
bovenste laag plastiek latten 
van onder de nok. Danny was 
ondertussen ook al komen 
mee spelen. Tegen een uur 
of 11 was er een prachtig 
kader klaar, volledig met 
plastiek en latjes op maat 
aangebracht. Dan kwam een 
plechtig moment, het kader 
werd in zijn geheel opgetild 
met de kraan en zeer precies 
op zijn plaats gezet. De 
metingen van Arnold waren 
uitermate correct. Alleen 
speelde de bolheid van de 
huidige wand ons wat parten 
waardoor de nieuwe muur 
aan de linkerkant wat uit het 
lood staat. Gewoon niet op 
letten, die toren in Pisa staat 
veel schever en die valt ook 
niet om.

Een stuk of 8 betonpluggen 
onderaan en 4 boulons 
dwars door de muur boven-
aan en de kraan kon ons 
rooster lossen. Het bleef 
hangen... en het was zelfs 
stevig genoeg om als ladder 
te gebruiken. We namen 
even een middagpauze in het 
zonnetje en vol goede moed 
zouden we eens rap die 
leitjes hangen. Dat we tegen 
de avond niet klaar zouden 
zijn, begon langzaam te 
dagen, maar we zouden toch 
bijna klaar zijn. 
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Neen dus... Voor het snijden 
van de onderste laag leitjes 
bleek een decoupeerzaag 
wel te werken, maar toch 
niet de beste oplossing te 
zijn. Het lukte wel maar we 
verloren zo veel tijd. Tot 
overmaat van ramp zagen we 
toen ook in dat we verkeerd 
gerekend hadden met de 
afstand tussen de pannelat-
jes. Elk latje moest een paar 
centimeter zakken. In plaats 
van ze allemaal in één keer 
los te maken en opnieuw 
vast te vijzen besloten we 
om, in de stijl van Jean-Luc 
Dehaene, de problemen op 
te lossen als ze zich voor 
doen, of liever de latjes te 
herhangen als we ze tegen 
kwamen. Tegen de avond 
hingen er nog maar een stuk 
of 30 leien tegen de muur. 
Nog geen tiende van wat we 
dachten te kunnen doen in 
1 dag. Maar het bewijs dat 
het lukte was geleverd, de 
fouten rechtgetrokken en 
de methodieken geleerd. 
De volgende dag zouden we 
verder doen en deze keer 
met een slijpschijf in plaats 
van een zaag. 

Ook al was het zondag, we 
zouden die klus eens af-
werken die dag. De zon was 
weer van de partij en duchtig 
gingen we terug aan het 
werk. Pas toen merkten we 
dat die dingen heel precies 
aangebracht moeten worden. 
Bij de kleinste verschuiving 
lukte het minder om een 
volgende laag aan te bren-
gen. Weeral miserie! Maar 
we werden ook steeds beter. 
Tegen de middag zaten we al 

aan vijf mooie rijen leitjes. De zijkanten 
waren ook al met een extra balk afge-
werkt. Het belangrijkste was echter dat 
we tegen dan echt wisten wat we deden.

Dat die renovatie maar zo traag vooruit 
ging, werd op de duur zo’n doorn in 
onze ogen dat we op woensdag besloten 
om niet te trainen maar gewoon verder 
te werken. Vier man minder in het 

zwembad was genoeg om de training 
te moeten afzeggen aangezien enkel 
Maxim, Louis en Aline nog kwamen 
opdagen. Ze hebben ons wel heel goed 
geholpen door buiten op een stoel te 
zitten en te kijken hoe we werkten. Niet 
dat er veel meer volk aan één muur kon 
werken ook natuurlijk. En ze hebben 
mooi helpen opruimen toen het tegen 
een uur of negen echt wel te donker 
aan het worden was om voort te doen. 
Er restte ons toen enkel nog de nok te 
vullen. Dat zou natuurlijk wat moeilijker 
worden aangezien het steeds hoger 
werd en er voor bijna elk leitje gesneden 
moest worden. Dat waren echter zorgen 
voor later en we genoten die avond nog 
van een paar welverdiende pinten.

De week erop startte het nieuwe school-
jaar. Het weer werd slechter en het paste 
gewoon minder goed voor de vrolijke 
bouwers. We ploeterden voort en met 
een laatste inspanning, en gemiste trai-
ning op 7 september, konden we tegen 
een uur of negen eindelijk het laatste 
leitje hangen. Wel na een paar mislukte 
pogingen. Ik denk nog altijd dat Arnold 

het met opzet deed om dat geval drie 
keer kapot te slaan. Neen, grapje, ‘t was 
een moeilijke hoek.

Later zijn nog de spleten en gaten 
dichtgemaakt en werden er balken 
voorzien voor een reclamepaneel of een 
spandoek. Het was af! Voor de volgende 
tien jaar zouden we niets meer aan die 
wand moeten verbeteren. Iedereen blij. 
Maar toen...  
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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

Nog geen week later waren er al twee leitjes kapot. Leitjes kunnen niet zo goed 
tegen voetballen schijnt het. Zeer jammer maar je moet het goede zien, in tegen-
slagen ook. De daders hebben beloofd om in de toekomst voorzichtig te zijn en we 
weten nu dat we leitjes kunnen vervangen zonder heel de muur terug af te breken. 
We kunnen dus op onze twee oren slapen.

Bedankt aan iedereen die meegeholpen heeft en op naar het volgende project!

Kevin
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Fin de saison 2022Fin de saison 2022
Forme 4  Duinkerke
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H a l l o w e e n
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Omdat je het niet  
zou vergeten
Omdat je het niet  
zou vergeten
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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

zat 7 januari 2023 Nieuwjaarsreceptie Claude, Marc VdV, Kevin, 
Maxim

woe 25 januari 2023 OWT Claude, Marc VdV

woe 22 maart 2023 Algemene ledenvergadering bestuur

zat 29 april 2023 1ste buitenduik 
Put van Ekeren

Maxim

vr 26 mei- ma 29 mei Tholenweekend Yves, Maxim

zat 17 juni Duik naar La Gombe Maxim

vr 11 aug - dinsd 15 aug 3-musketiersweekend Maxim

oktober/november 2023 Duik naar Rode Zee Benny

zat 28 okt 2023 Fin de Saisonduik Forme 4 Maxim

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 -->

Sneak peak 2023
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Overzicht lesgevers-bevoegdheden

Titel/Brevet Verantwoordelijkheden uur zwembad

MARGODT Ronny 3*I BND / GND
HENRDIKS 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

DEJAGERE Yves AI/3*D Fun/Conditie 20-21
DECEUNICK 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 
VANHO0CKERHOUT 
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
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Overeenkomstig de Belgische wet van 
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www.duikernikkers.be


