
   DUIKCLUB SEPIA GENT 

Duikclub Sepia Gent vzw - www.sepiagent.be - info@sepiagent.be 
Maatschappelijke zetel: Heemstraat 6 te 9032 Gent - RPR Gent 

Ondernemingsnummer: 0430689601 
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Informatie van maandag 13.03.2023 t/m maandag 20.03.2023 

 

 
 14.05.23 zondag. OVOS Blaarmeersen Proevendag 2023. Ge-

zien de beperkte maximale diepte (nog geen 15 m) zijn slechts 
een beperkt aantal stijgproeven (van -10 m) mogelijk maar de lo-
catie leent zich ook voor de reddingen met slepen en CPR, de 
palmproeven, de doop- & opleidingsduiken en de afname van 
bepaalde duikleidingen. Wie dit wil kan ook voor een “gewone” duik inschrijven. 
Conform het NELOS Duikreglement wordt het aantal duiken en proeven die dag be-
perkt tot 2 per kandidaat. Inschrijven via OVOS.be of onze website via de tegel. 
Wacht niet te lang om in te schrijven, want er is veel vraag naar, daarom deze vroege 
informatie. 

 Kandidaat 2*Duiker. Er wordt een nieuwe lessenreeks theorie 2*Duiker georgani-
seerd. De lessen starten steeds om 19:00h en gaan door in het leslokaal van het 
zwembad. De lessen zijn niet verplicht, maar ten zeerste aangeraden. De huidige 
K1*D mogen ook al deelnemen aan de theorielessen, maar moeten tegen het examen 
van 26.06.23 volledig in orde zijn met DIVES en dus reglementair ingeschreven zijn 
voor de opleiding 2*D. 

 Algemene bijscholing. In voorbereiding van het nieuwe openwaterseizoen organi-
seert het duikonderricht een algemene bijscholing met als onderwerp 'briefings'. Niet 
alleen interessant voor de (nieuwe) kandidaten die de komende maanden verschil-
lende duikleidingen zullen uitvoeren, maar voor iedereen een goede opfrissing om 
veilig te gaan duiken! 

 Clubduiken. Graag je altijd via de doodle op de website inschrijven. Enkel zo kan 
het duikonderricht garanderen dat we voldoende kader kunnen voorzien. 

 Individuele duiken. Naast de georganiseerde clubduiken staat er op de meeste duik-
plaatsen geen sluitingsuur. Het water begint stilaan weer op te warmen en het open-
waterseizoen staat voor de deur. Let er op dat je steeds volgens de reglementering 
van NELOS duikt (5*-regel, diepte, ...). Het duikonderricht staat klaar om met ieder-
een te gaan duiken voor een ontspannen duikje, een duikleiding en/of een proef. De 
telefoonnummers om af te spreken vind je op de ledenlijst, of je spreekt de (assis-
tent) instructeurs na de training aan de toog bij Gino even aan. 

 Agenda lessen kandidaat 2*Duiker om 19:00h in het leslokaal van het zwembad. 
Datum Omschrijving les 

17-4-2023 Fysica 
24-4-2023 Duikgeneeskunde 

8-5-2023 Materiaal 
15-5-2023 Fauna en Flora 
22-5-2023 NELOS 

5-6-2023 Decompressietechnieken 
12-6-2023 Praktisch duiken 
26-6-2023 Examen 

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

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

maandag 27.03.2023 training in Strop van 21:00h tot 22:00h 

Clubinfo nr 10  

Week 11  

www.sepiagent.be 

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 

 


