Het huidige bestuur van duikschool Coral met onder
andere stichtende leden Philippe Van Loocke en Alain
Wynants, ere-voorzitter Rudy Van Geldere en voorzitter
Johan De Jonghe.
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Club in de kijker

Duikschool Coral viert
Duikschool Coral van De Haan liet haar 40-jarig bestaan niet onopgemerkt voorbijgaan. Deze club
heeft veel waters doorzwommen en resulteert vandaag in een actieve en gezellige club waar sociaal
contact belangrijk is.

O

p zaterdag 16 juni 2018 vierde duikschool Coral De Haan haar 40e
verjaardag. Als afgevaardigde van
de Raad van Bestuur NELOS was Franklin
Forrez er om het embleem van NELOS af
te geven.

zeeslang in de startblokken
Het begon allemaal in 1978 toen een aantal bevriende duikers waaronder Philippe
Van Loocke, Eddy Clauwaert, Ronald Van
Belle, Fernand Boone, Kamiel Bogaert,
Wilfried Visser, Daniël Staelens, Peter Herrebout en Johan De Vent het idee opgevat
hadden een duikclub te stichten. De keuze
voor een naam viel op Coral, verwijzend
naar een zeeslang.

trainen en ambiance
Het trainen gebeurde in het Sparrenduinzwembad van De Haan waar al snel contact gelegd werd met de toenmalige hoofdredder en huidige voorzitter van onze liga
NELOS, zijnde Ronny Margodt, die samen
met Rudy Van Geldere toen lid waren bij
duikclub BCOS in Brugge. Het duurde niet
lang of beiden besloten lid te worden bij
Coral. Naast de wekelijkse trainingen was
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er ook nood aan een plaats om de sociale
contacten tussen de leden te versterken.
Kort na de oprichting in 1978 kreeg de club
een kleine oude fermette te Vlissegem ter
beschikking, welke toen eigendom was van
het OCMW. Veel plaats was er niet, maar
de gezelligheid en de ambiance waren er
optimaal.
In 1982 werd de feitelijke vereniging een officiële vzw en sloten ze als duikschool aan
bij BEFOS.

eerste tegenslag
Jammer genoeg werd in 1998 ons clubhuisje afgebroken waardoor we op zoek moesten naar een nieuwe locatie. Met de medewerking van de gemeente kon de club, na
de nodige verfraaiingswerken, in 1999 hun
intrek nemen in het oude Gemeenteschooltje te Klemskerke. De club kon er beschikken over een clublokaal, een keuken, een
secretariaat en twee leslokalen.
Omdat het gebouw sterk verouderde, kregen we van het gemeentebestuur in 2009,
de kans om een gedeelte van de oude pastorie waar we ons nu bevinden, in gebruik
te nemen. Opnieuw dankzij de inzet van de

gemeente, de leden en de vrijwilligers werd
het gebouw gerenoveerd en hopen we hier
nog lang onze stek te kunnen hebben.

grote aanpassing
Naast het veranderen van het clubhuis zijn
we spijtig genoeg, na de sluiting van Pier
10 in juli 2015, ook moeten uitwijken naar
een ander zwembad, namelijk het Wielingenbad in Wenduine, waar ook onze zusterclub, de Tarpoenduikers, trainen. Dit had
een enorme impact op onze club. Naast
het emotionele afscheid van ons zwembad
was er ook het praktische, zoals het bepalen van de trainingsmomenten in het al zo
drukbezochte zwembad, maar na overleg
en inspanningen van beide clubs zijn we tot
een werkbare oplossing gekomen en hebben we een goede samenwerking met de
Tarpoenduikers.
Wat de toekomst brengt, weten we niet. Wat
zeker is, is de inzet van het bestuur, de duikschoolverantwoordelijke, de Instructeurs,
de Assistent-Instructeurs en de clubleden
om onze club bloeiend en aantrekkelijk te
houden want we stellen vast dat het aantrekken van nieuwe leden veel moeilijker

verloopt, al zal dit ongetwijfeld ook met de
tijdsgeest te maken hebben.
Naast duikgerelateerde activiteiten zoals duikdagen, duikweekends, duikreizen,
speciale trainingen, vormingsmomenten,
organiseren we of nemen we ook deel aan
activiteiten die totaal geen link hebben met
het duiken, zoals de gemeentelijke sneu-

keltoer, fietstochten en de Thaise avond.
Veel van deze organisaties zijn maar mogelijk dankzij de jaarlijkse inzet van onze
leden op Trammelant. De opbrengst hiervan gaat integraal naar onze clubkas en
spijst ook dit feest waarop leden, ex-leden,
kennissen en vrienden aanwezig zijn.

ter, het gemeentebestuur, leden van de
Sportraad, afgevaardigden van NELOS
en WEVOS en aan alle mensen die zich de
voorbije 40 jaar hebben ingezet. 
JOHAN DE JONGHE,
VOORZITTER CORAL

Bijzondere dank gaat naar de Burgemees-
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