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Informatie van maandag

 

 
 27.06 maandag

o Het examen start stipt 
sauna) van het zwembad Strop. Alvast iedereen veel succes.

 27.06 maandag
o Er is vandaag 

met TDA (Technical Diving Antwerpen)
20u00 tot 22u00

o Voor de training is er een briefing voorzien. Deze start om 19u30 stipt in het
kaal van de sauna van 

o Je kunt de nettentraining volgen in 
dat je gerief goed gespoeld is vooraf aub). 

o We zorgen er voor dat je 
te monteren

o Reguliere training is niet mogelijk.
o Zwemmen 

 27.06 maandag
o  Wil je gaan duiken in juli/augustus en heb je duikmateriaal van de 

club nodig, dan is het nu het moment om het aan te vragen via de 
gekende procedure.

 27.06 maandag
 

o Er is vandaag een eindeseizoen receptie en dit direct na de training 
in de cafetaria van het zwembad:” Gino’s bar”. Iedereen is met zijn 
partner van harte welkom en Duikclub Sepia Gent geeft er een lap 
op met een hapje en een drankje

 Proficiat. Michael

 15.09.22 clubweekend.
koud en te vroeg donker, is er geen clubweekend in het najaar. Er wordt wel een 
natieve clubdag georganiseerd 

 Boetiek kledij.
het nog altijd kledij bestellen en dat in
blauw of appe
onze website en go.

 Groot verlof.
toe, en voor diegene die duiken, geniet er 
nieten. Tot 05 september 22.
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VOORZITTER 
BAUWENS Diane 

0478367890 
voorzitter@sepiagent.be 

 

VICE VOORZITTER 
VAN DEN BRANDT Kris 

0486139149 
vicevoorzitter@sepiagent.be 

 

DUIKSCHOOLLEIDER 
BOLLEIN Wim 

0476875674 
dsv@sepiagent.be 

 

SECRETARIS 
HAUTEKEETE Jacques 

0475259456 
Heemstraat 6 9032 Gent 

secretaris@sepiagent.be 
 

PENNINGMEESTER 
 

VAN DER STUYFT Wendy 
0476245990 

BE07 4472 6201 1166  
penningmeester@sepiagent.be 

 
 

BEHEERDERS 
DE CAUSMAECKER Brecht 

0476545239 
VAN ACKER Daniël 

0476545239 
beheerder@sepiagent.be 
 

Lidmaatschap 2022  € 

Duikend 1ste jaar  153,00 

Duikend 2de jaar  148,00 

Duikend 3de jaar  143,00 

Na 3 jaar 138,00 

Aansluiten in september 2022 
Van 1-9 t/m 31-12-22        91,00 
Van 1-1 t/m 31-12-23        91,00 

Duikinitiatie /beurt 4,00 

Steun duikend lid 87,00 

Steunend lid  15,00 

 

Bestuursvergadering  
Woensdag 07.09.22  
20:00h bij Wendy. 

 

DUIKCLUB SEPIA GENT

Duikclub Sepia Gent vzw - www.sepiagent.be - info@sepiagent.be 
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Ondernemingsnummer: 0430689601 
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Informatie van maandag 27.06.2022 t/m maandag

aandag om 18:00h. Theoretisch examen kandidaat 3*Duiker
Het examen start stipt om 18:00h en dit in de vergaderzaal (ex
sauna) van het zwembad Strop. Alvast iedereen veel succes.

maandag om 19:15h briefing nettentraining.  
vandaag een speciale nettentraining voorzien. Hiervoor werken we samen 

met TDA (Technical Diving Antwerpen). Deze netten
tot 22u00 (in het bad).  

Voor de training is er een briefing voorzien. Deze start om 19u30 stipt in het
kaal van de sauna van het zwembad en duurt ongeveer een kwartier. 
Je kunt de nettentraining volgen in uw volledige duikuitrusting (wel graag zorgen 
dat je gerief goed gespoeld is vooraf aub).  
We zorgen er voor dat je vanaf 19u00 in de kelder kunt,
te monteren, zodat je u enkel nog moet omkleden na de bri
Reguliere training is niet mogelijk.  
Zwemmen is niet mogelijk. 

maandag om 21:00h.  
Wil je gaan duiken in juli/augustus en heb je duikmateriaal van de 
club nodig, dan is het nu het moment om het aan te vragen via de 
gekende procedure. 

maandag om 22:00h.  

Er is vandaag een eindeseizoen receptie en dit direct na de training 
afetaria van het zwembad:” Gino’s bar”. Iedereen is met zijn 

partner van harte welkom en Duikclub Sepia Gent geeft er een lap 
met een hapje en een drankje. De afwezigen hebben iets g

Michael Fontenai, bij het behalen van het brevet van AI

lubweekend. Door een heel drukke agenda in september, en i
vroeg donker, is er geen clubweekend in het najaar. Er wordt wel een 

clubdag georganiseerd en 2 duiken geprogrammeerd. Z

Boetiek kledij. Nog steeds geen kledij met het logo van Sepia, 
het nog altijd kledij bestellen en dat in de kleur die je wenst. Rood, groen, 
blauw of appelblauwzeegroen, geen enkel probleem. Klik op de tegel op 
onze website en go. 

Groot verlof. Duikclub Sepia Gent wenst iedereen een spetterend en fantastisch verlof 
toe, en voor diegene die duiken, geniet er volledig van en laat ons via onze FB meeg
nieten. Tot 05 september 22. 

maandag 27.06.2022 training in Strop van 20:00h tot 22:00h

aandag 04.07.2022 Geen training - groot verlof 

aandag 11.07.2022 Geen training - groot verlof 
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maandag 04.07.2022 

kandidaat 3*Duiker. 
18:00h en dit in de vergaderzaal (ex-

sauna) van het zwembad Strop. Alvast iedereen veel succes. 

een speciale nettentraining voorzien. Hiervoor werken we samen 
nettentraining gaat door van 

Voor de training is er een briefing voorzien. Deze start om 19u30 stipt in het lo-
en duurt ongeveer een kwartier.  

volledige duikuitrusting (wel graag zorgen 

, om al je duikgerief dan 
enkel nog moet omkleden na de briefing. 

Wil je gaan duiken in juli/augustus en heb je duikmateriaal van de 
club nodig, dan is het nu het moment om het aan te vragen via de 

Er is vandaag een eindeseizoen receptie en dit direct na de training 
afetaria van het zwembad:” Gino’s bar”. Iedereen is met zijn 

partner van harte welkom en Duikclub Sepia Gent geeft er een lap 
iets gemist. 

, bij het behalen van het brevet van AI op vrijdag 23.06.22 

l drukke agenda in september, en in oktober te 
vroeg donker, is er geen clubweekend in het najaar. Er wordt wel een alter-

Zie Doodle. 

Nog steeds geen kledij met het logo van Sepia, foei. Je kunt 
de kleur die je wenst. Rood, groen, 

blauwzeegroen, geen enkel probleem. Klik op de tegel op 

Duikclub Sepia Gent wenst iedereen een spetterend en fantastisch verlof 
volledig van en laat ons via onze FB meege-

training in Strop van 20:00h tot 22:00h 


