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Woordje van de voorzitter 
 
Geachte clubleden, 
 
Velen onder jullie zullen het al vernomen hebben, maar één van de pioniers van de 
duiksport en van onze club CVD, Paul Darmont, is niet meer. 
Paul hielp mee om de theorie van het duiken op punt te stellen en in begrijpbare taal om 
te zetten. Hij was ook zeer actief bij BEFOS om als één van de jongste 3*Instructeurs 
(nationaal monitor) de Vlaamse standpunten te verdedigen. 
 
Als medestichter van AVOS heeft hij als eerste het mandaat van voorzitter 
waargenomen en in onze club is hij bijna 20 jaar voorzitter geweest! Vergaderingen, 
examens, open water proeven, niets was hem te veel. Niet te vergeten de ontelbare 
feestjes waar hij als eerste telkens aanwezig was. 
 
De herinnering zal steeds bij ieder die hem gekend heeft permanent in ons geheugen 
gegrift blijven. 
Paul, bedankt voor de duizenden dingen die je voor de club en de federatie hebt 
verwezenlijkt. 
Wij bieden de familie en nabestaanden van Paul ons oprecht medeleven aan. 
 
Je Voorzitter, 
Walter Van Bauwel 
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Secretariaat 
 
Lidgeld 
Dit zijn de nieuwe bijdragen voor de periode van 1 januari tot 31 december 2015 
   

betaling na 15 januari  
Duiker: bestaand lid   115 €   125 €  
Onderwaterhockeyspeler  115 €   125 €  
Tweede clubaansluiting    50 €  
Vrije zwemmer     50 € 
 
Hoe betalen? 
Deze lidgelden kunnen 

- gestort worden op de CVD-bankrekening: 
IBAN Rekeningnummer CVD: BE52 0013 8549 0709 
Te vermelden: Naam + reden van betaling 

- cash betaald worden aan de secretaris op maandagavond 
- betaald worden met de sport- en cultuurcheques van Sodexo: 

 
Kortingen: 

Afhankelijk van je mutualiteit kun je korting krijgen. Je vindt de nodige formulieren 
op onze website. Homepage -> Club CVD vzw -> Lidgeld 
Print het formulier voor je mutualiteit af, vul je persoonlijke gegevens in en laat de 
rest invullen door de secretaris van onze club. Daarna  bezorg je het aan je 
mutualiteit. Dit is weinig moeite voor kortingen van 15 tot 30 €. 

Dankzij subsidies kunnen we samenwonende familieleden 15 € korting toestaan 
op het lidgeld. Meer in detail gaat het hier over familieleden in de eerste graad 
(man, vrouw, zoon, dochter, broer, zus, vader, moeder) die op hetzelfde adres 
wonen. Eén lid van deze familie betaalt het volledige lidgeld; alle andere 
familieleden krijgen 15 € korting. 

Bij het ‘Onafhankelijk Ziekenfonds’ kan je nog een extra korting verkrijgen van 
15 € op je medische keuring als je bij een specialist gaat. Deze korting wordt 
uitbetaald door het ‘Onafhankelijk Ziekenfonds’, niet door de arts. Homepage -> 
Downloads -> Medisch -> OZ_tegemoetkoming_sportmedische-keuring.pdf 

Als ‘inwoner van Deurne’ kan je afhankelijk van je leeftijd gebruik maken van de 
‘jeugd- of seniorensportcheque’.  De voorwaarden en procedure kan je vinden op 
Homepage -> Club CVD vzw -> Lidgeld 

 
Verzekering 
Om voor dezelfde periode (van 1 januari tot 31 december) verzekerd te zijn als duiker of 
onderwaterhockeyspeler moet je een doktersstrookje laten invullen. Na ontvangst van 
het lidgeld en het doktersstrookje wordt het CMAS-kaartje aangevraagd.  

 
Geen lidgeld of geen doktersstrookje = Geen lid van Nelos = Geen verzekering 
 

De kaart met doktersstrookjes kan je zelf printen van onze website  
Homepage -> Downloads -> Medisch -> Dokterskaart.pdf 
 
 

http://www.cvdduikclub.be/?mc=cvd_praktisch&pg=lidgeld&sbtitel=lidgeld
http://www.cvdduikclub.be/data/archief/medisch/ziekenfonds/OZ_tegemoetkoming_sportmedische-keuring.pdf
http://www.cvdduikclub.be/data/archief/medisch/ziekenfonds/OZ_tegemoetkoming_sportmedische-keuring.pdf
http://www.cvdduikclub.be/?mc=cvd_praktisch&pg=lidgeld&sbtitel=lidgeld
http://www.cvdduikclub.be/data/archief/medisch/dokterskaart.pdf
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In memoriam 
 
Op 25 november is Paul Darmont overleden. 
Paul was de 3de voorzitter van CVD.  
In 1978 wou hij de fakkel overnemen voor 
één jaar maar was uiteindelijk 19 jaar 
voorzitter. Het langste voorzitterschap tot 
nog toe bij CVD. Samen met zijn broer 
Jacques lagen ze aan de basis van vele 
nieuwe ontwikkelingen binnen de duiksport 
met als opvallendste een omgebouwde 
vliegtuigcompressor om flessen te vullen tot 
100 bar. Een 50-tal had hij er omgebouwd. 
Hij was ook één van de stichters van AVOS 
en was ook actief bij BEFOS-FEBRAS (zie 
p.7 Hippocampus 50 jaar Befos). Veel 
respect voor deze 'grote meneer'. We zullen 
hem missen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boetiek 
 
Te koop 
Boot-aandeel te koop 
Homepage -> Downloads -> Te Koop -> Wim De Craene - boot-aandeel te koop.pdf    
Wim De Craene (0496)92 95 37 

http://hippo-archief.nelos.be/pdf/Hippo50jaarBEFOS-nl.pdf
http://www.cvdduikclub.be/data/archief/tekoop/Wim%20De%20Craene%20-%20boot-aandeel%20te%20koop.pdf
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Feestbestuur 
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Kalender 
 
Voor alle clubduiken is op voorhand inschrijven noodzakelijk. Aanmelden doe je bij de 
Algemene Duikverantwoordelijke (ADV). Zeker als 1*Duiker is het mogelijk dat je niet kan 
duiken indien je jezelf te laat aanmeldt. Raadpleeg steeds vooraf even de kalender op de 
website, daar worden wijzigingen bekendgemaakt. 
 
Wo 10. & 17 Dec 2014 

18:45 Bijscholing Hoger Redder - Duiker Redder 2014/2 
Waar: Zwembad Wezenberg, Desguinlei 17-19, 2018 Antwerpen  
Contact: secretariaat@avos.be  
Meer info: http://www.avos.be/site/gen_act_main.php?activs_id=446  

 
Za 3. Jan 2015 

14:00 Champagneduik 
Waar: Ekersedijk, Antwerpen (Put van Ekeren) 
Briefing 14:00 - ADV Tahnee Herbosch, (0478)04 15 66, tahnee.herbosch@hotmail.com - 
VOORAF INSCHRIJVEN VERPLICHT  
Ontkurken van de flessen 17:00  
Prijs: 5 € voor leden (endie krijgen daarvoor 5 drankbonnetjes). Echtgenoten 7 € en niet-
leden betalen 10 € voor het eten.  
Inschrijving: geld storten of cash betalen aan Eric Billiau - (0475)29 02 80 - 
feestbestuur@cvdduikclub.be  
Feestbestuur Rekeningnummer: BE38 9795 9812 8172  
Te vermelden: Naam + CHAMPAGNEDUIK 

 
Ma 5. Jan 2015 

18:45 Start Duiker Hulpverlener 
Waar: Huis van de Sport 
Contact: duikonderricht@avos.be 
Meer info: http://www.avos.be/site/gen_act_main.php?activs_id=480  

 
 
Zo 1. Feb 2015 

OWH competitie 
Waar: Zwembad Wezenberg, Desguinlei 17-19, 2018 Antwerpen 
Supporteren kan van 13:00 tot 19:00 

 
Vr 6. tot 8 Feb 2015 

Valentijnsweekend 
Huisje en verblijf: Locatie:La Ferme du Crupet, Rue de la Source 23,Hastiere - 
Lavaux www.lecrupet.be  
Aankomst: vrijdag avond 6 februari vanaf 16:00  
Vertrek: Zondag 8 februari voor 20:00u (max)  
Prijs:55 € voor een volwassene 25 € voor een kind tot 12 jaar. 
(Omdat er waarschijnlijk veel inschrijvingen gaan zijn, is het mogelijk dat je een luchtmatras 
moet meebrengen voor de kinderen. Dit weten we pas bij het definitieve aantal inschrijvingen. In 
dat geval gaan we uiteraardde prijs trachten te reduceren) 
Kinderen < 3j gratis (wel bedje meebrengen! Er zijn 2 bedjes in het huis, dus even afspreken) 
Inbegrepen: Verblijf, energie en taks en eten (Avondeten vrijdag en zaterdag, Wijn bij het eten 
van zaterdagavond. Ontbijt zaterdag en zondag, Middageten zaterdag) 
Niet inbegrepen: De steengroeve duiken zijn nog apart te betalen (Brevetkaart niet vergeten) 
Inschrijving voor het weekend door te betalen op feestbestuur Rekeningnummer: BE38 9795 
98128172 en mail naar erika.vervliet@telenet.be Te vermelden: Naam + redenvan betaling + 
Hoeveel volw., kind of <3j  

http://www.cvdduikclub.be/index.php?mc=kalender&pg=kalender
mailto:secretariaat@avos.be
http://www.avos.be/site/gen_act_main.php?activs_id=446
mailto:tahnee.herbosch@hotmail.com
mailto:feestbestuur@cvdduikclub.be
mailto:duikonderricht@avos.be
http://www.avos.be/site/gen_act_main.php?activs_id=480
http://www.lecrupet.be/
mailto:erika.vervliet@telenet.be
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Zelf te voorzien: eten voor kleine kindjes (babypapjes, poedekes etc. ...), bedje voor < 3 jarige, 
drank gedurende het weekend (frisdrank is voorzien) chipjes, koekjes,versnaperingen 
gezelschapspelen (er is een pool en een sjotterkast aanwezig)  
OPGELET BEPERKTE PLAATSEN ! (30 bedden) – Inschijven (=overschrijven) TOT 31 Januari! 
Voor meer info omtrend verblijf,inschrijven en dergelijk, een mailtje naar erika.vervliet@telenet.be  
2 georganiseerde duiken: MEER INFO (welke groeven, hoe laat) VOLGT NOG. 
ADV: Lars Putteneers, (0474)09 37 86, lars.putteneers@telenet.be  
Als je NIET MEE op weekend gaat, maar WEL wenst te komen duiken , VOORAF INSCHRIJVEN 
BIJ LARS !!!! 

 
Zo 1. Mrt 2015 

OWH competitie 
Waar: Zwembad Wezenberg, Desguinlei 17-19, 2018 Antwerpen 
Supporteren kan van 13:00 tot 19:00 

 
Za 14. Mrt 2015 

10:00 1* - Doopduik 1 - PVE 
Waar: Ekersedijk, Antwerpen (Put van Ekeren) 

 
Zo 15. Mrt 2015 

10:00 1* - Doopduik 2 - PVE 
Waar: Ekersedijk, Antwerpen (Put van Ekeren) 

 
Za 21. Mrt 2015 

10:00 1* - Doopduik 3 - PVE 
Waar: Ekersedijk, Antwerpen (Put van Ekeren) 

 
Zo 22. Mrt 2015 

10:00 1* - Doopduik 4 - PVE 
Waar: Ekersedijk, Antwerpen (Put van Ekeren) 
 

Za 28. Mrt 2015 
10:00 1* - Doopduik 5 - Oosterschelde 

 
Zo 5. Apr 2015 

Paasduik 
 
Ma 6. Apr 2015 

Paasmaandag (Zwembad gesloten) 
 
Vr 1. Mei 2015 

Instructeursduik 
 
Vr 8. Mei 2015 

Algemene Ledenvergadering 
 

mailto:erika.vervliet@telenet.be
mailto:lars.putteneers@telenet.be
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Nuttige Adressen 

  
Voorzitter 
Walter Van Bauwel  (0476)58 12 82  voorzitter@cvdduikclub.be 
 
Secretaris 
Koen Willemse   (0494)56 02 37  secretariaat@cvdduikclub.be 

Indien niet bereikbaar    
Suzy Pelemans  (0476)58 12 82  secretariaat@cvdduikclub.be 

 
Penningmeester 
Rudi Eulaers    (0499)55 77 93  penningmeester@cvdduikclub.be 
 
Duikschoolleiding 
Rudi Eulaers    (0499)55 77 93  duikschool@cvdduikclub.be 
Ken Pimontel    (0477)47 66 39  duikschool@cvdduikclub.be 
 
Sportverantwoordelijke - Onderwaterhockey 
Wim De Craene   (0496)92 95 37  onderwaterhockey@cvdduikclub.be 
 
Materiaalmeester 
Hendrik Van Hove   (0494)18 47 27  materiaalmeester@cvdduikclub.be 

Indien niet bereikbaar  
Griet Rombouts  (0486)11 92 89  materiaalmeester@cvdduikclub.be 
Rob Van Steene  (0473)99 25 86  materiaalmeester@cvdduikclub.be 
 

Public Relations 
Ken Pimontel    (0477)47 66 39   pr@cvdduikclub.be 
 
Boetiek 
Liliane Simons   (03)568 85 67  boetiek@cvdduikclub.be 
Erika Vervliet   (0478)59 53 58  boetiek@cvdduikclub.be 
 
Feestbestuur 
Eric Billiau   (0475)29 02 80  feestbestuur@cvdduikclub.be 
 
Clubdokters 
Roland Vanden Eede  (03)827 57 31  roland.vandeneede@mensura.be 
Catherine De Maeyer  (0479)56 67 11  catherine.demaeyer@outcomm.be 
 
1* Brevet 
Paul Keerse   (03)455 78 56  paul.keersse@pandora.be 
Raf Remue   (0475)52 23 29  raf@remba.be 
Hugo Baetens   (0474)41 05 49  hugo.baetens2@telenet.be 
 
2* Brevet 
Paul van den Boogaert  (0478)66 01 29  paul.vandenboogaert@electrabel.com 
Gert Kusters   (03)296 78 31  kige@telenet.be 
Ken Pimontel    (0477)47 66 39   pr@cvdduikclub.be 
 
3* Brevet 
Jan Engels   (0475)37 25 77  janengelsjan@gmail.com 
Koen Willemse   (0494)56 02 37  secretariaat@cvdduikclub.be 
 
AI Brevet 
Rudi Eulaers   (0499)55 77 93  penningmeester@cvdduikclub.be 
Eddy Janssens   (03)568 85 67  eddy.lilian@skynet.be 
Willy Dillen   (0486)43 98 89  willy.dillen@hotmail.com 
 
Algemene Conditie Training (ACT) 
Bob Daems   (03)664 84 58  daems.bob@skynet.be 
 
Conditie+ 
Eddy Janssens   (03)568 85 67  eddy.lilian@skynet.be 
 
 

mailto:voorzitter@cvdduikclub.be
mailto:secretariaat@cvdduikclub.be
mailto:secretariaat@cvdduikclub.be
mailto:penningmeester@cvdduikclub.be
mailto:duikschool@cvdduikclub.be
mailto:duikschool@cvdduikclub.be
mailto:onderwaterhockey@cvdduikclub.be
mailto:materiaalmeester@cvdduikclub.be
mailto:materiaalmeester@cvdduikclub.be
mailto:materiaalmeester@cvdduikclub.be
mailto:pr@cvdduikclub.be
mailto:boetiek@cvdduikclub.be
mailto:boetiek@cvdduikclub.be
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