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Informatie van maandag 24.10.2022 t/m maandag 31.10.2022 

 

 
 24.10.22 thematraining. Er wordt vandaag een thematraining rond CPR en reddin-

gen gegeven. Bijkomend wordt er ook getraind op het oplaten van de OSB. De trai-
ning CPR is een verplichting voor het behalen van het brevet 1*D. Voor alle andere 
leden is het uiteraard een interessante opfrissing! 

 Agenda theorie 1*D. Deze lessen zijn verplicht voor het behalen van het 1* duiker-
brevet. Indien je op één van beide lessen niet aanwezig kunt zijn, geef Wim en sein-
tje en dan kan er samen naar een inhaalmoment gezocht worden. De lessen gaan 
door in de cafetaria van het zwembad en starten stipt om 19:00h. 

Datum (telkens om 19:00h)  Libelle 
Maandag 24.10.2022  Les 1 + film  
Maandag 07.11.2022  Les 2  

 Agenda theorie K2*-duiker. Na de lessenreeks zal een theoretisch examen georga-
niseerd worden. De lessen gaan door in het saunagebouw van Strop (gebouw links 
van het zwembad) en starten om 19u.  

Datum (telkens om 19u)  Libelle 
Maandag 24.10.2022  Fysica  
Maandag 0 7.11.2022  Fauna & Flora  
Maandag 14.11.2022  Materiaal / Zeemanschap  
Maandag 21.11.2022  Geneeskunde  
Maandag 28.11.2022  NELOS (reglementering)  
Maandag 05.12.2022  Decotechnieken  
Maandag 12.12.2022  Praktisch duiken  
Maandag 09.01.2023  Examen theorie  

 Clubduiken in  Transfo. Voor het duiken in Transfo dient zeker voor de opgegeven 
data ingeschreven te worden, zodat we tijdig de nodige plaatsen kunnen reserveren. 
De K1* hoeven niet apart in te schrijven, jullie worden nu maandag 24.10.22 door 
Wim aangesproken om te bepalen welke dag jullie mee kunnen ifv het beschikbare 
kader. 

 Doodle. Er zijn clubduiken georganiseerd en deze gelieve uw naam in te geven als je 
meegaat, anders sta jij of wij daar te koekeloeren zonder buddy. 

maandag 24.10.2022 training in Strop van 21:00h tot 22:00h 

maandag 31.10.2022 Geen training - Herfstverlof 

maandag 07.11.2022 training in Strop van 21:00h tot 22:00h 

Datum  Plaats  Org Opmerking  
Dinsdag 
15/11/2022  

Transfo 
 (indoor) 

Wim  Inschrijven vóór 01.11.22; toegang €16 en 
vooraf te betalen via Payconiq of overschrij-
ving. Afspraak 19:30h, duiken 20:00h 

Dinsdag 
13/12/2022  

Transfo 
 (indoor) 

Wim  Inschrijven vóór 01.12.22; toegang €16 en 
vooraf te betalen via Payconiq of overschrij-
ving. Afspraak 19:30h, duiken 20:00h 

Clubinfo nr 32  

Week 43.  

www.sepiagent.be 

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  
penningmees-

ter@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  
Dinsdag 25.11.22  
20:00h bij Brecht. 
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 Het wordt stilletjes aan wat frisser in het water en de temperatuur zal de komende weken snel dalen. Maar 
dat betekent niet dat er niet kan of mag gedoken worden, ook buiten de clubduiken om (respecteer de 5*-
regel). Zorg wel voor de nodige maatregelen om het veilig te houden. Voor zowel droogpakduikers als 
natte duikers:  

o voorzie extra duikpaklaagjes; 
o zorg dat je materiaal geschikt is om in koud(er) water te duiken en bespreek vooraf de procedure 

bevriezen van een ademautomaat; 
o  pas je duiktijd aan; 
o kies een duikplaats met overdekte en verwarmde omkleedruimte;  
o duik binnen de nultijd zodat je niet moet blijven hangen in koud water; 

 19.11.22 Clubfeest. Dit gaat terug door in de feestzaal van De Zulle te Wondelgem. We verwachten alle 
Sepia’s, ook de nieuwe leden, met familie en vrienden op het feest. Dit jaar terug een rijk gevulde kaastafel 
of een fantastische koude schotel voor €20,00 per volwassene en €12,00 voor kinderen tot en met 12 jaar en 
alle drank aan democratische prijzen. Om de clubkas ook te spijzen is er terug randanimatie voorzien. Dit 
jaar wordt het een quiz en een pong. Alle winnaars worden beloond met mooie prijzen.  

 Er is een ruime parking voorzien.  

 


