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Informatie van maandag

 

 
 Proficiat. Alle 5 de deelnemers zijn geslaagd in het

den hiervoor van harte gefeliciteerd door de jury en Sepia.
voor de lesgevers.

 Duikkalender 2023.
in om deel te nemen 
mand met -15 duiken, o
steld worden

 06.03.23 maandag
leslokaal van het zwembad Strop.

 12.03.23 zondag
slot kunnen reserveren van 17
16:30h ter plekke aan de ingang

  14.04.23 zondag. 
maximale diepte (nog geen 15 m) zijn slechts een beperkt aantal stijgproeven (van 
10 m) mogelijk maar de locatie leent zich ook voor de reddingen met slepen en CPR, 
de palmproeven, de doop
paalde duikle
inschrijven. Conform het N
duiken en proeven die dag beperkt tot 2 per
onze agenda. Wacht niet te lang om in te schrijven, want er is veel 
vraag naar, daarom deze vroege informatie.
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maandag 

maandag 
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VOORZITTER 
DE CAUSMAECKER Brecht 

0476545239 
voorzitter@sepiagent.be 

 

VICEVOORZITTER 
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 
VAN ACKER Daniël 

0476545239 
VAN DE WALLE Werner 

0468358634 
beheerder@sepiagent.be 

 

Lidmaatschap 2023 € 

Duikend 1ste jaar  169,00 

Duikend 2de jaar  163,00 

Duikend 3de jaar  158,00 

Na 3 jaar 152,00 

Aansluiten in september 2023 
Van 1-9 t/m 31-12-23         100,00 
Van 1-1 t/m 31-12-24         100,00 

Duikinitiatie /beurt 5,00 

Steunend duikend lid 96,00 

Steunend lid  17,00 

 

Bestuursvergadering  
dinsdag 14.03.23  
20:00h bij Wim 
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Informatie van maandag 06.03.2023 t/m maandag

Alle 5 de deelnemers zijn geslaagd in het praktisch examen K2*D en we
hiervoor van harte gefeliciteerd door de jury en Sepia. 

voor de lesgevers. 

Duikkalender 2023. Bekijk deze op onze doodle en schrijf je alvast 
in om deel te nemen aan deze duikactiviteit. Heel belangrijk voor i

15 duiken, omdat er dan een hoger kader moet sameng
steld worden, zodat iedereen kan duiken. 

06.03.23 maandag. Theoretische les voor alle kandidaat 1*Duiker,
leslokaal van het zwembad Strop. 

.03.23 zondag. We zijn ingeschreven voor de clubduik naar TODI. We hebben het 
slot kunnen reserveren van 17:00h tot 19:00h. Dit wil zeggen dat we zonder fout

ter plekke aan de ingang moeten afspreken. Wim B. 

14.04.23 zondag. OVOS Blaarmeersen Proevendag 2023
maximale diepte (nog geen 15 m) zijn slechts een beperkt aantal stijgproeven (van 
10 m) mogelijk maar de locatie leent zich ook voor de reddingen met slepen en CPR, 
de palmproeven, de doop- & opleidingsduiken en de afname van b
paalde duikleidingen. Wie dit wil kan ook voor een “gewone” duik 
inschrijven. Conform het NELOS Duikreglement wordt het aantal 

proeven die dag beperkt tot 2 per kandidaat. Inschrijven via 
onze agenda. Wacht niet te lang om in te schrijven, want er is veel 

g naar, daarom deze vroege informatie. 

maandag 06.03.2023 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

aandag 13.03.2023 training in Strop van 21:00h tot 22:00h

aandag 20.03.2023 training in Strop van 21:00h tot 22:00h
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maandag 13.03.2023 

praktisch examen K2*D en wer-
 Ook een dikke proficiat 

Bekijk deze op onze doodle en schrijf je alvast 
deze duikactiviteit. Heel belangrijk voor ie-

kader moet samenge-

. Theoretische les voor alle kandidaat 1*Duiker, om 19:00h in het 

ingeschreven voor de clubduik naar TODI. We hebben het 
t wil zeggen dat we zonder fout om 

Blaarmeersen Proevendag 2023. Gezien de beperkte 
maximale diepte (nog geen 15 m) zijn slechts een beperkt aantal stijgproeven (van -
10 m) mogelijk maar de locatie leent zich ook voor de reddingen met slepen en CPR, 

& opleidingsduiken en de afname van be-
dingen. Wie dit wil kan ook voor een “gewone” duik 

glement wordt het aantal 
Inschrijven via 

onze agenda. Wacht niet te lang om in te schrijven, want er is veel 

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

in Strop van 21:00h tot 22:00h 

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


