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Informatie van maandag 27.03.2023 t/m maandag 03.04.2023 

 

 
 Bericht voor diegene die huren. Als je duikmateriaal wilt huren, denk er aan om dit 

via de website en voor de training op maandag te doen. Dan staat je gereserveerd 
materiaal klaar tegen het einde van de training, anders wordt het niet meer te volgen. 

 Clubduiken algemene opmerkingen. Graag steeds je aanwezigheid op clubduiken 
aangeven op de doodle die te vinden is op de website van de club. Alleen zo kan het 
duikonderricht voorzien in voldoende kader. Indien je op een bepaalde clubduik een 
proef of een duikleiding wil doen, stuur een bericht naar Wim met vermelding wat je 
precies wil doen. Dit ook om het juiste kader te kunnen bijeenbrengen. We zijn op 
zoek naar een alternatief om deze proeven aan te geven direct bij je aanwezigheid, 
maar voorlopig dus nog even gewoon via bericht. Kom op tijd naar het clubduiken. 
Het uur aangegeven op de clubinfo hier, is het uur van afspraak. Bij niet getijdenwa-
teren, zijn laatkomers gewoon een kleine lastigheid, aan de Oosterschelde kan het 
zijn dat je duik zal niet zal kunnen doorgaan. 

 Zwembad - trimklas. Wie momenteel niet bezig is met een opleiding naar een vol-
gend zwembadexamen en nog geen 3*D is, volgt de trimklas. Bedoeling is dat in de-
ze klas de algemene vaardigheden worden aangescherpt. Heb je zelf een idee of 
vraag om een bepaalde vaardigheid extra te oefenen (redding, slepen, OSB, stilhan-
gen, ...), geef het door aan de lesgever en we integreren je vraag! 

 27.03.23 maandag. Bijscholing briefings. Het openwaterseizoen staat voor de deur, 
dus dat wil zeggen dat iedereen weer meer gaat duiken. We merken dat bij losse 
duikafspraken buiten het clubgebeuren de briefing wel eens over het hoofd wordt 
gezien. Nochtans een cruciaal onderdeel van de duik om risico's tijdens een duik 
maximaal te vermijden en uit te sluiten. Het is een licht aangepaste herhaling van de 
webinar die in Coronatijd is gegeven, maar zelfs voor wie die toen gevolgd heeft, is 
een opfrissing misschien geen slecht idee. En het is zeker een aanrader voor al onze 
kandidaten die de komende maanden duikleidingen gaan uitvoeren in aanloop van de 
volgende ster! Afspraak 19u in het leslokaal van zwembad Strop. 

 27.03.23 maandag. Wie vandaag gehuurd duikmateriaal meeneemt om te gebruiken 
op de openingsduik, zal het materiaal moeten bijhouden tot na de paasvakantie. Het 
zwembad is namelijk dicht van 03.04.23 tot en met 16.04.23. Gelieve het materiaal 
terug te brengen op 17.04.23 of geef een notitie en huur opnieuw. 

 02.04.23 zondag. Openingsduik in de vijver van de Blaarmeersen met afspraak om 
13:30h op de parking van de jachthaven. We duiken om 14:00h. Gelieve je zeker in 
te schrijven op onze doodle zodat er voldoende kader aanwezig is. Na de duik, is er 
veel warme rode tomatensoep met vegetarische ballekes en ufo’s voorzien, voor ie-
dere deelnemer. Organisatie door Wim B. 

 07/15.04.23 Paasverlof. Voor de trainingen liggen we efkes stil, maar qua duiken 
roept de Middellandse zee ons om te genieten van een helder klaar spektakel onder 
de zeespiegel in de Costa Brava te Roses. Mooie foto’s op onze website. 

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

maandag 03.04.2023 Geen training - Paasvakantie 

maandag 10.04.2023 Geen training - Paasvakantie 

Clubinfo nr 12  

Week 13  

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  
Woensdag 19.04.23  

20:00h bij Kris 
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 23.04.23 zondag. Clubduik in Zeeland, Wemeldinge Tetjes, met afspraak om 11:00h ter plaatse. LW: 
12:40h. Organisatie door Werner VDW. Reisroute zie agenda. 

 
 14.05.23 zondag. OVOS 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, 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 beperkt tot 2 per kandidaat. Inschrijven via 
OVOS.be of onze website via de tegel. 

 Boetiek kledij. Joehoe, T-shirts, Houdie’s, Truien ze zijn terug beschikbaar en te bestellen via onze website, 
en vooral, je mag je eigen kleur kiezen. Indien je er eentje wilt voor het groot verlof, bestellen hé, want de 
productie en levering is niet op 1 dag gedaan. 

 Agenda clubduiken en inschrijven op de doodle is ten zeerste aan te raden als je een duikbuddy wilt. 

Datum Plaats Organisator Opmerkingen 
02-04-2023 Blaarmeersen Wim B. Openingsduik met catering 

08-04-2023 
Costa Brava Roses  Clubreis 

15-04-2023 

23-04-2023 OS Tetjes Werner VDW Afspr. 11:00h LW 12:30h 

06-05-2023 
OS ZB Wim B. Clubweekend LW 10:25h 

Den Osse Brecht DC Clubweekend  

07-05-2023 Stavenisse Pool Stropduik; Inschrijven bij 
Wim voor 17-04-23 

14-05-2023 Blaarmeersen OVOS Proevendag 

28-05-2023 OS Tetjes Brecht DC Afspr. 10:30h LW 11:49h 

11-06-2023 Oosterschelde OVOS Bootduik Oosterschelde 

25-06-2023 Noordzee OVOS Bootduik Noordzee 

09-07-2023 
OS Bergse 
Diepsluis Brecht DC Afspr.13:45h LW 15:00h 

19-08-2023 OS Putti's Place Wim B. Afspr. 10:45h LW 12:14h 

21-10-2023 
Grevelingen  OVOS Proevenweekend 

22-10-2023 

 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 
 


