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        van diepzeeduikschool Torpedo 

‘t Clubblad       

         Juni 2007 

 

 

Woordje van de redactie: 

 

Nu zijn we eindelijk zover een “ Elektronisch” clubblad.  Het zal naar alle waarschijnlijkheid 

nog niet 100% perfect zijn maar het redactieteam zal er zijn best aan doen om het continu 

te verbeteren.  Alle feedback is welkom bij jos.couwels@skynet.be of 

peter.theuwis@telenet.be.  

 

 

Zoals steeds is de Torpedo duikagenda goed gevuld met tal van mooie duiken voor al 

degenen die beslist hebben om toch geen zonnigere oorden op te zoeken of voor al de 

studerenden die de examenstress willen weg duiken in onze mooie waters. 

Voor de personen die meegaan naar Egypte en nog proeven moeten doen zou ik aanraden 

niet te lang te wachten en elke opportuniteit te gebruiken.  Eens je brevet behaald kan je 

dan ook nog goed oefenen ter verbetering van je opgedane kennis. 

 

In deze bijdrage vind je o.a. een verslag van de sportraad, Fonske, OWT, duiken in 

Ramatuelle en tips en hints met een nieuwe rubriek “Tussen duik en pint”  en het nut van de 

reserve.  Zeker ook interessant is de informatie over SOAD. 

 

Tot duiks, een mooie vakantie en hou het veilig, 

 

Jos 

 

 
 

 

Medewerkers:  Fonske, Jos, Karolien, Peter J.,  Peter T, Christine, de Piet, Elewout 

en vrijwillige nederlander 

 

Torpedo Website: www.torpedo.be – Luc Dupas 

 

Verschijnt Driemaandelijks:  Editie Juni 2007 

 

Verantwoordelijke uitgever:  Jos Couwels 

 Kerkstraat 44 

 3370 Boutersem 

 
Het opnemen en publiceren van stukken betekent niet dat het bestuur, de redactie en/of V.U. het met de daarin voorkomende 
opvattingen en inhoud geheel of gedeeltelijk eens zijn. 
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Berichtje van het secretariaat... 
 

 

Nieuw! Ons clubblad elektronisch… 

Ik ben benieuwd hoe het zal zijn, of jullie het allemaal ook gaan lezen! 

Uiteraard staat jullie “favoriete” rubriekje ‘Berichtje van het secretariaat’ er ook in! 

 

Het water gaat richting 20°C in Ekeren! Ik had laatst bijna té warm in mijn natpak. Onze 

eerste dinsdagavond in Ekeren is al achter de rug, het was een succes! Ik nodig jullie dan 

ook allemaal uit om er een van de volgende keren ook bij te zijn. Ik weet het, het is een 

eindje rijden, het wordt net iets later dan gewoonlijk, de volgende dag is het weeral 

werkendag voor de meeste onder ons, maar maar… het is pure ontspanning! Zweven tussen 

een grote school piepkleine zoetwatervisjes, zoeken naar een snoekje, zalig als je het mij 

vraagt! 

En daarna natuurlijk gezellig napraten bij een hapje en een drankje… wat verlangt ne mens 

nog meer? 

Vergeet niet om de volgende weken een lamp mee te brengen, want binnenkort zijn het 

nachtduiken en dan is een lamp en kompas verplicht! 

 

Iets anders: Binnenkort moet ik onze subsidieaanvraag indienen bij de stad Leuven. Daarom 

een oproepje aan alle mensen die een diploma (+bijscholing) hebben van Redder, licentiaat 

LO, regentaat LO, didactiekopleiding van Bloso, … Van deze mensen zou ik graag een kopie 

krijgen van hun diploma (+bijscholing) of alleszinds al je naam. Van de redders heb ik de 

meeste diploma’s al, dus dat zal wel in orde komen. Dankjewel! 

 

Voor de volgende weken wil ik nog vermelden dat het aan te raden is je in te schrijven voor 

de weekendduiken, dit vergemakkelijkt de planning. Dit kan je doen door een mailtje te 

sturen naar Luc. 

 

Dan een allerlaatste mededeling wat de kalender betreft: 

Duiken in Ekeren elke dinsdagavond tot en met 28 aug. Vanaf 4 september verwachten we 

jullie allemaal terug in het zwembad voor de training! 

 

 

Veel duikplezier!   

Karolien 

 

En … voor vragen ivm je administratie: karovo@hotmail.com 
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Verslag van de sportraad dd  01 juni 2007 

Aanwezig: Peter Janssens, Henri Joris, Johan Wouters, Piet Schoumans, Karolien Van 

Orshoven, Christine Nysten 

Verontschuldigd: Peter Brandt, Kristel Crombez, Yvan Janssens, Jos Couwels, Nadia 

Wouters, Luc Dupas 

• Startuuur sportraad en etentje 

Startuur van de sportraad wordt voortaan weer 20.30 en wordt zo aangekondigd in 

de volgende mail. Betreft het etentje: dit wordt nog één maal geprobeerd, 7 sept, 

Guy Schyvens zorgt voor eten. 

 

 

• Evaluatie voorbije clubduiken algemeen: opkomst, locaties, deelname (of eerder 

niet-deelname) van kader en niet-kader aan de clubduiken.  

Inschrijven voor de andere duiken lijkt een averechts effect te hebben. De mensen 

komen niet omdat ze niemand op de lijst zien staan. Afschaffen van inschrijvingen 

wordt voorlopig niet gedaan. Duiken op zaterdag heeft geen succes. Dit is ok voor 

Opprebais maar niet voor andere plaatsen en wordt in de toekomst minder gedaan. 

De afspraakplaats van de duiken is niet altijd duidelijk, bv Wemeldinge. Dit wordt 

voortaan duidelijker gemeld. 

 

 

• Opprebais-duiken: status praktische regelingen en afspraken (intern, en extern 

met "Pa Tienen")  

Inschrijvingen werken goed, regels moeten beter gerespecteerd worden, vooral het 

aantal auto’s dat binnenrijdt. Verder blijven de reglementeringen van boetes van 

toepassing voor mensen die niet komen opdagen en niet voor vervanging zorgen. 

Personen krijgen onmiddellijk een mail en betalen 6 euro aan de clubkas via 

overschrijving. Tot betaling duiken ze niet verder mee bij de clubduiken. 

 



‘t Clubblad Pagina 5/24 Juni 2007 

• Zomerduiken 2007: locatie/afspraken voor 2007  

Laatste zwembadsessie is 5 juni, nadien trekken we naar Ekeren. Afspraak om 19.00 

aan Parking Bodart en 20.00 in Ekeren. Vanaf 1 september zijn we weer in het 

zwembad. 

 

 

• Voorstel PvE-woensdagavondduiken in voor/naseizoen  

Stefaan A had dit voorgesteld, maar de instructeurs willen zich niet direct vast 

engageren hiervoor. Op eigen initiatief kan dit wel. Je moet wel voor je eigen kader 

zorgen, voor de zuurstoffles kan op aanvraag gezorgd worden. Indien het kader in 

de week een duik doet, zullen ze een mail sturen via Luc. 

 

 

• Nieuwe WaDoeMeNaa  

10/6  10.30 PJ, Vissteiger, 2de duik af te spreken 

24/6  8.30 PJ Zeelendbrug en Plompetoren 

1/7 8.00 PJ Sas v Goes, Wemeldinge Parking 

22/7 8.30 PJ Grevelingen met BBQ, Bootduiken met de zodiak, zelfde brief als 

vorige keren, ev duiken van de kant kan ook! 

29/7 8.30 PJ Blausteinsee 

12/8 7.00 PJ Sas van goes en Wemeldinge Punt 

26/8 8.30 PJ Wemeldinge Stroomduik Tetjes en Wemeldinge Punt 

7/9 20.30 Sportraad en GUY zorgt voor eten 

9/9 8.30 PJ Grevelingen met BBQ, Bootduiken met de zodiak, zelfde brief als 

vorige keren, ev duiken van de kant kan ook! 

23/9  8.30 AJ Polder 2 duiken 
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Huren duikmateriaal TORPEDO 

 
AFHALEN 
IEDERE VRIJDAG VAN 20 TOT 21 UUR 
 Bij Peter JANSSENS, Sint-Gertrudisbos 36 - 3220 Holsbeek 

Tel.: 016/44.05.16 (na 20 uur) – 0477/36.47.02 of 

016/40.04.99 (Autobanden Janssens – vragen naar Peter) 

 

Voorkom verrassingen, bel! 

 

!! Geen verhuring op vrijdagen 06 en 13 juli  !! 

 

TERUGBRENGEN 
Tijdens zomermaanden (10 juni – 31 augustus) 
NA ELKE DUIK OF AF TE SPREKEN MET PETER 

 
• Het materiaal dient steeds afgehaald en terugbezorgd te worden (door de 

ontlener) 

• Indien het materiaal niet tijdig is terug gebracht, wordt de huurprijs verdubbeld 

(x 2) 

• Huurprijzen 
 

 WEEKEND 1ste WEEK 2de WEEK 3de WEEK 4de WEEK 5de WEEK 

Ontspanner 2 euro 4 euro 6 euro 8 euro 10 euro 12 euro 

Octopus 1 euro 2 euro 3 euro 4 euro 5 euro 6 euro 

Jacket 2 euro 4 euro 6 euro  8 euro 10 euro 12 euro 

Fles 12l 

gevuld/leeg 

3/1,5 euro 6 euro 9 euro 12 euro 15 euro 18 euro 

Fles 15l 

gevuld/leeg 

4/2 euro 8 euro 12 euro 16 euro 20 euro 24 euro 

 

• Er wordt steeds bij het afhalen van het materiaal betaald. Geen geld is geen 

materiaal. Liefst gepast geld meebrengen 

• Indien er te weinig materiaal beschikbaar is, wordt voorrang gegeven aan de 

clubduiken en aan de beginners 
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Ramatuelle (Frankrijk) 
 
Wat voorafging 

Eind 2006 kondigden medewerkers van Cdt Fourcault (http://www.fourcault.be) aan om een 

wrakkentour rond Wight & Portsmouth te doen. Samen met Peter Janssens, die al eerder met hen 

naar Scapa Flow was geweest, besloot ik mee te gaan om wrakken te beduiken. Meteen werd duidelijk 

dat ik nog wat te weinig materiaal had en dat ik ook best eerst een brevet Advanced Nitrox kon 

halen. Geloof mij, ik wist wat te doen in’t begin van dit jaar! 

Jammer genoeg werd deze trip afgeblazen wegens veel te weinig inschrijvingen, maar Peter had een 

schitterend alternatief klaar, nl. Ramatuelle in Zuid-Frankrijk. Al eerder was hij hier ook met enkele 

andere Torpedianen geweest, waaronder Johan Wouters die zich later ook heeft ingeschreven. 

 

Vrijdagavond 6 april, de paasvakantie was eindelijk begonnen. Na het halen van mijn brevet, 

het gewoon worden van mijn materiaal en veel oefenen op allerlei duikstekken was het nu 

tijd voor het echte werk. 

’s Avonds laat, na Torpedo’s materiaalverhuur, vertrokken we voor een 15 uur durende rit 

met Peters jeep en met heel veel duikmateriaal (o.a. 4 keer 2x12l, 4 stagebottles, 1 fles 

100% zuurstof, droogpakken, duikmateriaal, analyser, lampen, ...), backup materiaal, 

douchevoorzieningen, parasols, ... Peter had zelfs extra diesel voorzien om niet nogmaals 

stil te vallen (cfr artikel vakantie Zuid-Frankrijk enige tijd geleden). Het is ons zelfs gelukt 

om zaterdagmiddag aan te komen in Ramatuelle, bij Saint Tropez, zonder stil te vallen! 

 

 
 

Onze eerste duik bij European Diving School (http://www.europeandiving.com) o.l.v. Alex 

hebben we zaterdag nog kunnen doen. We hebben na die duik mogen kennis maken met de 

allernieuwste methodes van het doopduiken voor kinderen. Dit is in’t kort: gooi de dopeling 

in’t water, duw het mondstuk in zijn mond en probeer hem zonder lood zo diep mogelijk te 

trekken met een maximum diepte van 50cm., laat hem zo’n 10 minuutjes spartelen en trek 

de dopeling terug op de boot. Vergeet vervolgens vooral niet te debriefen en vertel dat het 
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fantastisch was hoe hij/zij het gedaan had en dat je zo’n goede leerlingen zelden 

tegenkomt. 

Ik hoop maar dat dit zeker geen standaard opleidingsmethode wordt voor kinderen! 

 

In de late namiddag diezelfde dag is Johan Wouters tesamen met zijn vrouw en dochtertje 

ook veilig aangekomen in het bungalowpark Kon Tiki (http://www.riviera-villages.com) te 

Ramatuelle. 

 

 

 

 

Onze eerste avond is meteen goed ingezet met een bespreking van de eerste duik op 

zondag. We gingen duiken op de Rubis (max 42m diepte, U-boot van wereldoorlog II) en er 

moesten afspraken gemaakt worden zoals: wie is de duikleider, maximum bodemtijd, hoe we 

onze decotrappen maken, wie is ‘trappenleider’, hebben we genoeg lucht bij, etc... Het was 

plezant en zeer leerrijk voor mij, een mooie afsluiter voor de vermoeiende dag. 

 

Zondag hebben we ons plan kunnen uitvoeren en hebben we onze eerste duik gedaan op de 

Rubis waar best wel wat stroming was en veel duikers. Het zicht was heel goed, zo’n 30 

meter, schat ik. 35 minuten hebben we de Rubis kunnen beduiken, mooie congers gezien, 

verschillende murenes, eieren van pijlinktvis, etc... Daarna is onze 30 minuten durende 

opstijging begonnen met een omschakeling naar 50% zuurstof op 20m. 

Het was een prachtige duik! Op alle vlakken was dit een leerrijke duik voor mij en voor ’t 

eerst heb ik effectief deco-trappen moeten maken. Het was te merken aan mijn 

luchtverbruik dat dit allemaal nieuw was, gelukkig is dit veel verbeterd vanaf de daarop 

volgende duiken. 
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’s Namiddags hebben we gedoken op het rif Pamplone, mooie luipaardslakken hebben we er 

gezien. Na de duik hebben we ons ingeschreven voor de duiken van maandag, in de 

voormiddag was er de Segelboot (zeilboot) gepland en ’s namiddags Sardinaux in de baai van 

Saint Tropez. Meteen hebben we met Alex besproken hoe ze de stagebottles moesten 

vullen. Blijkbaar zijn eerste keer dit seizoen: een overloopdarm om tussen de zuurstoffles 

en onze flessen te hangen had hij niet. Gelukkig was Peter wel goed voorzien. 

Die avond zijn we nog gezellig gaan eten met z’n allen in het restaurant. Het was een leuke 

avond, maar toch hopen we dat de kok volgende keren beter z’n best doet.  

 

De dag erna is de boot tot exact boven de Segelboot gevaren. Veel speciaals was er aan dat 

kleine wrakje niet, maar gelukig lag er een rotsformatie vlakbij. Daar hebben we vooral veel 

langousten gezien. Onze trappen hebben we volledig in’t blauw moeten maken vermits de lijn 

al opgehaald was, weeral een leuke ervaring voor mij. 

Toen we terug boven water waren begon Johan te klagen over pijn in zijn arm. Hij had dit 

de dag ervoor ook al, maar het beterde blijkbaar maar niet. Later op de dag is Johan 

jammer genoeg nog afgevoerd naar het ziekenhuis in Toulon vermits het misschien een 

deco-ongeval kon zijn. Gelukkig was het geen deco-ongeval maar waarschijnlijk een 

kwetsuur veroorzaakt door het anker op te halen. 

 

De dag erop zijn we voor de 2de maal naar de Rubis geweest. Vermits ze ondertussen al door 

hadden dat wij het langste onder water bleven, hadden we een nieuwe taak toegewezen 

gekregen nl. de lijn van de boot vastmaken aan de Rubis. Volgens heel duidelijke onderlinge 

afspraken en procedures zijn we ook de Rubis binnenin eens kunnen gaan bezoeken. Amai, 

dat was voor mij een mooie ervaring, allemaal die kranen en leidingen en oppassen maar om 

niet te veel stof te maken. Tegen dat we onze stagebottles terug aangehangen hadden 
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waren de andere duikers naar beneden aan’t komen en hebben we verder kunnen genieten 

van de duik. 

 

 
 

Die namiddag hebben we niet meer gedoken. We zijn Johan terug uit het ziekenhuis gaan 

halen en daarna nog wat de omgeving verkend. Het was een relaxe namiddag. Vermits het 

plan was om ’s anderendaags de Togo te gaan beduiken was weer enige planning noodzakelijk. 

Het wrak ligt immers tussen 45m en 60m diepte. We hadden een duiktijd gepland van 20min 

en een 40 tal minuten opstijgen met een switch naar 50% zuurstof vanaf 20m. Vermits we 

met lucht gingen duiken, was er ook een kans op dieptedronkenschap, daarom hadden we een 

duidelijk duikteken afgesproken om te laten weten dat alles in orde is. Het ging alweer de 

moeite worden! 

 

En het was de moeite! Een mooie en grote ‘rechtopstaande’ grote conger hebben we er 

gezien, de kookvuren waren nog duidelijk zichtbaar, de ankers, de machinekamer, enz... 

Jammer dat we na 20 minuten al terug moesten vertrekken. 

 

En ik ben maar blijven bijleren die vakantie. Nu weet ik ook dat ik bij het te water gaan 

altijd alles goed moet controleren. Zo heb ik mogen ervaren wat het is om op 8m te zijn en 

je geen lucht in je droogpak kan blazen, dat voelt echt niet aangenaam. De ontluchter en de 

riemen van mijn wing waren duidelijk herkenbaar op mijn bovenlichaam na de duik. Buiten dit 

probleem heb ik die duik nog enkele onaangename verassingen meegemaakt. 

 

Na enkele rustige duiken hebben we het duiken jammer genoeg moeten stopzetten vermits 

het weer slechter was geworden. Eén duik hebben we nog in de baai van Saint Tropez 

kunnen doen, toch was het niet al te aangenaam om terug aan boord te geraken van een 

waggelende boot. 
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Bedankt voor het aangename gezelschap allemaal! En ook bedankt voor alle hulp en 

informatie die ik gekregen heb. Het was een vakantie om niet snel te vergeten! 

 

Uw verslaggever, 

Peter Theuwis 

 

 

Foto’s: op enkele na allemaal van Johan Wouters. 

 

PS: Aan de vakantiegangers die in juli terug naar Ramatuelle gaan: geniet ervan en doe den 

Alex de groeten! Ik zal aan jullie denken. 
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’t Oepstel van Fonske 
 

In April was't concours veu 2* en 3* doeikers, theorie . Alleman zat  
met een eit in ze gat tewachte oep eule vroege. Moe allé geduld es  

een schoen deugd en het resultoet was hiel goe. 

  
In Mol es weilen Cdt Cousteau gepasseed. Em was het ien en tander 

verlore en de nief doeikers emme em mé heulepe zoeke. "Ze krege  

toch een ferm muts van onze auve. " za onze pa. 

  
Den OWT was weeal à geweldig succes. Doe es gevochte om den 

beste te kunnen zen. Der zender zelfs die de mure van den dok  

waune herzette. 

  
Zo ik gon afronne want ik em na oek congé. 

 

 

FONSKE 
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Het nut van een reserve 
 

Als goeie duiker kennen we allemaal het duikteken waarbij de gebalde vuist ter hoogte van 

de slaap... "ik sta op reserve"    

Sommigen kennen zelfs nog het oer-oude teken waarbij de gebalde vuist beweegt ter   

hoogte van de heup "trek mijn reserve (want het lukt mij niet)". In beide gevallen een 

onaangenaam signaal dat het einde van de duik aankondigt. 

 

Maar da's niet het soort reserve waarover ik het hier ga hebben. Ik heb het over de 

moderne versie ervan. Hierbij is dat vreemde gebaar ter hoogte van de heup vervangen 

door de volgende combinatie van gedachten en handelingen: eerst   "Miljaar, de lijst is al 

vol" en dan  "Luc, zet je me op de reserve-lijst voor volgende Opprebais?"       

In tegenstelling tot die tekens is dit vaak wat het begin van een duik aankondigt. En dan 

krijg je dus de vrijdagmiddag telefoon:   

"Seg kunde gij toevallig morgen gaan duiken? Want ik heb te veel werk, en omda gij op de 

reserve-lijst staat... Want die en die kunnen niet en die en die krijg ik niet vast."     

Fair als we zijn toch gevraagd dat eerst nog gepoogd wordt de eerdere mensen op de 

reservelijst te bellen...   en een kwartier later belt er een snipverkouden stem "gij   

staat op de reservelijst, dus kunde gij morgen toevallig gaan duiken, want wij zijn allebei 

ziek" 

Bingo, dan stade als 5e op de reservelijst en kunde alsnog gaan duiken! 

 

Tot daar het goeie deel. Het minder goeie deel is dat van de 19 beschikbare plaatsen er 

uiteindelijk maar 17 benomen waren... Drie die moesten afhaken, twee vervangers van de 

reservelijst en één iemand die niet komt opdagen... 

De bedoeling van die inschrijf-lijst is juist om te zorgen dat we enerzijds nooit met te veel 

duikers zijn, maar ook anderzijds dat we onze gereserveerde plaatsen ook effectief 

bezetten. Elke gereserveerde plaats kost ons geld... 

Moraal van dees verhaal? 1) Als je niet meekan, verwittig zo snel mogelijk, mensen op de 

reservelijst plannen hun WE ook graag ewa. 

2) op de reservelijst staan wil niet zeggen dat je niet meekan, zelfs al sta je ver vanachter. 

3) leg altijd een gevulde duikfles klaar, ge weet nooit wie er belt. 

 

En om terug te komen op die vuist aan de slaap; met de reserve van ne 15-liter kunde nog 

net de ganse OWT onder water blijven. Leegtutteren tot de laatste teug ! 

 

Duik ze! 

 

Elewout 
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OWT 5 juni 2007 
 

In tegenstelling tot vorig jaar gingen we dit jaar de OWT effectief op de dag van de 

laatste zwembadtraining houden. Het werd dus dinsdag 5 juni. 

 

Guy, Ward, Wim en ikzelf hadden de ‘pech’ om vorig jaar uitverkozen te zijn om de OWT 

van 2007 te organiseren. Op aangifte van Guy zijn we al vroeg begonnen aan het 

uitproberen van enkele opdrachten in het zwembad. De proeven moesten dan ook altijd 

haalbaar blijven voor zowel beginners als gevorderden, met uiteraard de veiligheid niet uit 

het oog te verliezen. Na het nodige overleg en het prachtig werk van Guy, Ward en Wim 

hadden we alles mooi op papier gekregen van Guy met de plannen van de volledige OWT.  

 

Op de 5de juni was het dan zover: na de nodige voorbereidingen waren we er volledig klaar 

voor!! Gelukkig waren er vele kandidaten komen opdagen en de groepen werden op deze 

manier ingedeeld: 

 

Leider: Karolien vO Peter J Christine N Henri J 

 Nadia W Eefje vM Patrick L Stef F 

 Tom V Katia M Piet S Inge K 

 Kristel C Stijn vM Yoeri D Roger V 

 Claude G Quinten G Seppe J  

 

Het concept was zoals de meeste vorige jaren: 4 spelletjes en de Fil Rouge. 

Dit waren de spelletjes: 

 

1. Met een ondoorzichting masker een zwemlijn volgen tot aan een boei. De boei volgen 

naar beneden in het diep en daar in een zwarte zak één cd uit nemen. Volgens de 

kleur van de cd’s die de duikers in de speltijd uit de zak haalden, kregen ze punten. 

 

2. Al palmend en met een bal naar de het diepe gedeelte van het zwembad gaan. 

Vervolgens moest de duiker in slechts één poging de bal op de bodem zien te krijgen. 

Het aantal ballen die de grond raakte, was bepalend voor het aantal punten. 

 

3. Met een houtschroef in de hand, moest de duiker naar een houten balkje gaan in het 

diepe gedeelte van het zwembad. Daar moest die proberen de schroef degelijk in 

het balkje te zien schroeven. Per schroef waren er punten te verdienen. 

 

4. Verschillende gesloten doosjes werden in het zwembad op de bodem neergelegd met 

een vraag daarin. Aan elk mogelijk antwoord op de vragen was een sleutel gekoppeld. 

Zo moesten de duikers alle doosjes proberen te openen en proberen te slagen in de 

laatste proef nl. een OSB op de bodem met de mond op te blazen. 
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Er is zwaar gestreden om de winst bij alle spelletjes!! Iedereen had dan ook zo zijn eigen, al 

dan niet succesvolle, tactiek. Het was echt leuk te zien dat iedereen zo’n plezier had. 

 

Daarna was het tijd voor de Fil Rouge. Vermits elke groep een kleur had toegewezen 

gekregen hebben we die kleuren hier opnieuw voor gebruikt. Het lag vol cd’s (ook blanco 

cd’s) in het diepe gedeelte van het zwembad. 

Het startschot werd gegeven: iedereen spurtte naar achter om een cd’tje van zijn kleur te 

vinden. Na enig zoekwerk is uiteindelijk de groep van Peter bij ons het eerst aangekomen!! 

 

Eh voila, alle punten waren binnen! Na wat telwerk, bedankt wiskundigen onder ons, is het 

groepje van Henri tot winnaar uitgeroepen!! Proficiat Henri, Stef, Inge en Roger!! 

Het 2de groepje was het groepje onder leiding van Christine, het 3de groepje was onder 

leiding van Peter, meteen gevolgd door het groepje van Karolien. 

 

Maar... toen moest er nog gekozen worden voor het groepje dat volgend jaar de OWT mag 

organiseren. Allerlei zeediertjes in het plastiek met daarin een shampoo werd uitgedeeld 

aan alle deelnemers. Iedereen dacht al dat de OWT gedaan was, maar nee, diegene die de 

Nemo had getrokken was de gelukkige. Het groepje van Henri is hierdoor niet alleen 

uitgeroepen tot overwinnaar, maar ook tot organisator van OWT 2008!! 

 

We hebben nadien nog gezellig kunnen nababbelen in het clublokaal. Het was leuk om de 

laatste keer van’t seizoen nog eens samen te zijn in het clublokaal. Want vanaf volgende 

week is’t dinsdag te doen aan de put van Ekeren!! 

 

Bedankt aan alle Torpedianen voor jullie komst en het fijn en sportief meedoen. Hopelijk 

hebben jullie er ook zo van genoten als wij. 

 

Bedankt aan Elewout: hij heeft voor de veiligheid gezorgd. Tijdens alle proeven heeft hij 

met een volledige duikuitrusting in het water gezeten om iedereen goed in’t oog te houden.   

 

Bedankt aan de mede organisatoren Guy, Ward en Wim! 

Tot duiks!! 

 

Uw verslaggever, 

Peter Theuwis 
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Tussen duik en pint 
 

Soms hoort een duiker al eens iets dat de moeite waard is om door te vertellen aan onze 

clubleden. 

Ons unieke duikclubblad biedt de mogelijkheid om deze weetjes, die uiteraard niet altijd 

met duiken te maken hebben,  beknopt kenbaar te maken. 

Laat jullie alvast inspireren om vanaf nu steeds een dictafoon of notitieboekje in aanslag te 

houden om tegen het volgende clubblad de genoteerde ontboezemingen te laten publiceren. 

Blijf je liever anoniem of laat je het schrijven liever aan een ander over? Dat kan! Zorg in 

dat geval dat je ondergetekende laat weten wat je kwijt wilt. 

In het eerste deel van deze (nieuwe) rubriek vinden jullie een alvast een korte bloemlezing 

van de voorbije maanden. 

 

Wist je dat: 

 

� Een aantal clubleden ook nog andere interessante bezigheden hebben? En dan heb ik 

het niet over hun goedgevuld seksleven. (Getuige de vele geboortes van de laatste 

maanden.) 

o Els Vangaver bijvoorbeeld slooft zich uit ter ondersteuning van “weggelopen 

jongeren”.  En néé, jullie hoeven niet te grinniken. Dat heeft niks met hare pa 

te maken! Op 5 mei hielden zij hun jaarlijkse projectdag. Het programma vind 

je terug via deze link: http://www.hirl.be/Folderinfodag05mei2007.pdf 

o Seppe Raymaekers heeft mij het 2de jaar op rij verbluft met zijn 

toneeloptreden. Vorig jaar blonk hij uit in een Griekse tragedie, en dit jaar 

schitterde hij met de vertolking van “Mister Blore” in Agatha Christie ’s 

thriller: Ten little niggers.  

o Tommeke Veltens en zijne pa (Roger) kijken ook boven water naar de visjes. 

Het loont beslist de moeite om eens binnen te wippen in het clublokaal van “de 

siervis”. Alle info is bij hun verkrijgbaar.  

o Voor het ruigere publiek onder ons: contacteer datzelfde Tommeke wanneer 

je zin hebt om een avondje te “headbangen”. Als ik het goed verstaan heb, 

drumt hij bij een plaatselijk groepje. Ze garanderen dat je sluitspier 

spontaan begint te  trillen vanaf de 1ste seconde, je oren gaan flapperen, je 

krijgt koppijn (van de bijhorende drank of de muziek, dat laat ik in ’t midden), 

en je trommelvliezen … WA ZEGDE? 

 

� Een aantal vrouwelijke clubleden dringend op zoek zijn naar een nieuwe zwembroek 

voor hun partner. Eén modelletje heeft alvast hun voorkeur. Ik verzoek hiermee met 

aandrang dat sexy Ward (Bartels) hen vóór de clubreis het adres van zijn winkel 

meedeelt. 
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� Peter Brandt ondertussen met glans het hoogste trapje van de ladder bij de 

grotduikers bereikt heeft na een erg intensieve, maar boeiende opleiding in Mexico. 

 

� Luc Dupas tijdens zijn vakantie in het buitenland op je mails antwoordt dat hij niet 

kan antwoorden omdat hij in het buitenland zit?!? 

 

� Duiken met de zodiac van Henri in combinatie met een heerlijke bbq, een 

onvergetelijke ervaring is. Diegenen die het reeds meemaakten kunnen dit getuigen. 

Hou de wadoemena dus goed in ’t oog en schrijf je zo snel mogelijk in.   

 

� Mannelijke collega ’s opgelet! Sinds kort weet ik pertinent zeker dat “naastenliefde” 

nog een echt werkwoord is in onze club. Ik roep Christine Nysten en Nadia Wouters 

dan ook met eenparigheid van stemmen uit tot meest enthousiaste en bereidwillige 

duikbuddies. Moet je dringend plassen na de duik en kan je niet wachten tot je 

omgekleed bent, volstaat het beroep op hen te doen. Ze openen met plezier je 

ritsen, ze maken met een sierlijke swung je bovenlichaam vrij en dan, ja dan is het 

moeilijk om met je handschoenen in je mouwen je dappere riddertje te bereiken 

natuurlijk. Geen nood echter, je moet zelfs niet aandringen. Ook dat laatste euvel 

lossen ze met plezier voor je op. Twijfel je of het waar is? Wat houdt jullie tegen 

om het uit te testen? (Grijns.) 

 

� Onzen Thieu (Peter Theuwis) en z ’n Barbara grootse plannen hebben. De eerste 

belangrijke stap naar de eeuwige liefde is gezet. Ze hebben samen hun bouwgrond 

gekozen/gekocht. Het vervolg van deze “lovestory” lees je ongetwijfeld in een 

volgende editie van het clubblad. 

 

Tot zover deze “duik en pint”.  

Denk eraan, blijf jezelf, dan hebben we volgende keer vast weer een boeiend samenraapsel 

van weetjes. ’t Is een kleine moeite voor een wereld van verschil. 

 

 

jullie ombudpiet 

 

 

Tussen 

 

Duik 

en 

Pint 
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Boetiek 
 

Ekeren T-shirts 
 

In de boetiek hebben we nog vele wit/grijze T-shirts ter waarde van 6 euro liggen maat L 

en XL. We hebben die in zowel korte als lange mouwen. 

 

De T-shirts met lange mouwen zijn ideaal voor de Ekeren duikers.  

Geef de muggen geen kans! 

 

Deze en nog veel andere dingen (zie website http://www.torpedo.be/boetiek.html) zijn te 

verkrijgen via de boetiek verantwoordelijke Peter Theuwis of via andere bestuursleden. 

 
 

 

Mutsjes 
 

 
 

Als je erbij was op de doop plechtigheid dit jaar, of als je de foto’s op de website al 

bekeken hebt, zal je bovenstaand beeld niet vergeten zijn. 

 

De dopelingen hebben bij die gelegenheid een rood mutsje gekregen als aandenken. 

Verschillende mensen hebben toen laten weten dat ze dit een leuk mutsje vinden en graag 

ook zo een hadden gehad (zonder de tekst ‘Doop 2007’ uiteraard). 

 

Daarom: gelieve iets te laten weten aan mij (Peter Theuwis) als je bent geinteresseerd in 

zo’n rood mutsje. De kostprijs voor het mutsje bedraagt maximum 6 euro. 

Zo hebben we enig idee hoeveel we er moeten bestellen. 
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Flupjes aktiviteiten 
 

25/03/07 Mol 8 D -17.20 

27/03/07 Groentesoep 4.00 

31/03/07 Pre Opprebais Henri 4000 ste -8.00 

03/04/07 Roger & Tommeke Hamberguesa 5.00 

03/04/07 Huur in April 50.00 

07/04/07 Opprebais 14 D -16.40 

07/04/07 Drank Clublokaal -12.91 

10/04/07 Drankkaarten 60.00 

10/04/07 Inge maakt Groentesoepje 2.50 

10/04/07 Clublokaal huur uit Maart - April -100.00 

15/04/07 Opprebais 15 D -19.80 

15/04/07 Henri's 4000 ste  -68.00 

15/04/07 Aperitive Henri's 4000 ste -63.00 

17/04/07 Roger en Ria maken gehaktbrood met gratinee 9.50 

24/04/07 Drankkaarten 60.00 

24/04/07 Christine met hete honden 9.00 

27/04/07 Drank Clublokaal -42.09 

29/04/07 Oosterschelde 10 D -45.60 

01/05/07 Jos & Nadia met pistolekes met kaas en hesp 21.00 

03/05/07 Waarborg zaal -650.00 

03/05/07 Huur in Mei 50.00 

05/05/07 Opprebais 18 D -22.60 

14/05/07 Mol 19 D -39.40 

15/05/07 Roger en Tom met Couscous kreten 3.50 

20/05/07 Opprebais 13 D -16.80 

22/05/07 Kristelke met Kip in wijn en curry 4.00 

26/05/07 Oosterschelde 4 D -8.00 

29/05/07 Drankkaarten 41.00 

29/05/07 Ribbekes van Kristel 6.50 

02/06/07 Opprebais 17 D -24.20 

04/06/07 Huur in Juni 50.00 

05/06/07 OWT, Inge en Henri met Hot Dogs 4.00 

05/06/07 Enkele drankjes 11.20 

09/06/07 Oosterschelde 6 D -17.55 

12/06/07 Schenking Alex DeGreef 33.00 

17/06/07 Opprebais 21 D -29.60 

20/06/07 Clublokaal huur uit Mei - Juni -100.00 

26/06/07 Nadia met gevulde Enchiladas 13.10 
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Torpedo Wa Doe Me Na 
 

Datum  Locatie  Vertrek  Plaats  

ZO 1/07 Sas van Goes (LW 11u00) en Wemeldinge Parking (HW 17u22) 8u00 PJ 

DI 3/07 Put van Ekeren 20u PvE 

WO 4/07 Uitzonderlijk: materiaalverhuur wegens vakantieplannen van 

Peter! 

20u Peter 

VR 6/07 Uitzonderlijk: GEEN materiaalverhuur wegens vakantie van Peter!   

ZA 7/07 Opprebais 8u30 PJ* 

DI 10/07 Put van Ekeren 20u PvE 

VR 13/07 Uitzonderlijk: GEEN materiaalverhuur wegens vakantie van Peter!   

ZO 15/07 Opprebais 8u30 PJ 

DI 17/07 Put van Ekeren 20u PvE 

ZO 22/07 Grevelingen met BBQ, zodiacduiken en eventueel kantduiken.   

DI 24/07 Put van Ekeren 20u PvE 

ZO 29/07 Blausteinsee 8u30 PJ 

DI 31/07 Put van Ekeren 20u PvE 

ZA 4/08 Opprebais 8u30 PJ* 

DI 7/08 Put van Ekeren 20u PvE 

ZO 12/08 Sas van Goes (LW 10u20) en Wemeldinge Punt (HW 16u35) 7u30 PJ 

DI 14/08 Put van Ekeren 20u PvE 

ZO 19/08 Opprebais 8u30 PJ 

DI 21/08 Put van Ekeren 20u PvE 

ZO 26/08 Wemeldinge stroomduik Tetjes (LW 8u50) en Wemeldinge Punt 

(HW 15u15) 

8u30 PJ 

DI 28/08 Laatste dinsdagavond Put van Ekeren... 20u PvE 

ZA 1/09 Opprebais 8u30 PJ* 

DI 4/09 Start van het nieuwe zwembadseizoen 20u45 zwembad 

VR 7/09 Sportraad + etentje achteraf (Guy Schyvens) 20u30 CL 

ZO 9/09 Grevelingen met BBQ en zodiacduiken, eventueel kantduiken.   

ZO 16/09 Opprebais 8u30 PJ 

ZO 23/09 Anna-Jacobapolder, 2 duiken 8u30 PJ 

ZA 6/10 Opprebais 8u30 PJ* 

ZA 20/10 Spetterende TORPEDO-FUIF in zaal "Den Ouden Tijd" in Herent. Meer info volgt 

 15-22/11 Clubreis 2007   

ZA 22/12 Eindejaars-warme-chocomelkduik in de Put van Ekeren (18u ter 

plekke, of 17u Parking Bodart) 

18u PvE 

DI 1/01 Torpedo Nieuwjaarsreceptie 21u CL 

VR 25/01 Jaarlijke statutaire Algemene Vergadering 20u CL 

ZA 16/02 Kaas- en Wijnavond, met o.a. projectie van foto's en films van de Clubreis 2007. Meer 

info volgt. 
 
Voorkom verrassingen, door eerst en vooral op tijd te komen, maar je kan ook bellen of @mailen: 
 
Onze Instructeurs : 
Henri Joris         016/35.51.13   PJ = Parking autobanden Janssens vooraan 
Christine Nysten        016/46.09.01   PJ*= Parking autobanden Janssens achteraan  
Peter Janssens                   016/44.05.16   PR= Parking Club Room (vroeger Delano) 
       CL = Clublokaal 

Belangrijk: het vermelde uur geeft aan wanneer TEN LAATSTE iedereen op de afspraakplaats is. Uiterlijk 10min 

nadien is alle materiaal overgeladen enz. en vertrekken we!  
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Eerste jaaroverzicht 
Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen

Omdat wij in het jaar 2006 heel veel steun hebben gekregen, materieel en 
moreel, heeft het bestuur het idee opgevat om een jaaroverzicht op te stel-
len. Daarmee willen wij u in het kort inzicht geven, in wat wij met uw bijdrage 
hebben gedaan. Wij zijn onder de indruk van uw steun aan het werk van onze 
stichting en willen u daarvoor dan ook hartelijk bedanken.

Het is in veel opzichten een druk jaar geweest voor onze vrijwilligers. Er is veel 
werk verzet, zowel op het gebied van professionalisering van onze organisa-
tie als op het gebied van daadwerkelijke inzetten. 
Hele verdrietige omstandigheden waarin wij sa-
men met onze partners, hulp konden aanbieden. 
En vaak met als resultaat dat aan de onzekerheid 
over het lot van een familielid een einde kwam.

De dreg gaat overboord
tijdens een oefening.

http://www.soad.opurk.nl
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In 2004 heeft de SOAD een document opgesteld onder de naam: “Urker tuig 
deugt?!” Het document was bedoeld om bij de diverse hulpdiensten het zoe-
ken naar onderwaterslachtoffers meer gestructureerd te laten verlopen en 
daarmee de vindkans te vergroten. Ondertussen mogen we constateren dat 
er in de praktijk een hele mooie vorm van publiek- private samenwerking tot 
stand is gekomen. Daarbij wordt heel nadrukkelijk gebruik gemaakt van de 
combinatie van inbreng op het gebied van bevoegdheden, kennis, kunde en 
menskracht. In goed Nederlands houdt dat in dat met het Korps Landelijke 
Politie Diensten, Regiopolitie, Rijkswaterstaat, Brandweer en Reddingmaat-
schappij heel goed wordt samengewerkt. Veelal worden wij door deze dien-
sten gevraagd om inzet, maar natuurlijk kunnen 
ook anderen, bijvoorbeeld familieleden, een be-
roep op ons doen. Het werk van onze stichting en 
de inzet van ons materiaal is en blijft belangeloos 
en kosteloos. 

Ontwikkelingen organisatie

Het depot waarin 
de materialen liggen 

opgeslagen

http://www.soad.opurk.nl
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Financiële middelen

De bevolking van Urk legde in 2003 een gezonde financiële basis onder het 
werk van onze stichting. Aan het einde van het jaar 2005 werd een nieuwe 
fondsenwervingsactie gestart. Doel was om voldoende geld bij elkaar te krij-
gen om de inrichting van ons depot te kunnen betalen en een financiële buffer 
te vormen waaruit de exploitatiekosten kunnen worden betaald. De resultaten 
van deze fondsenwerfactie werden in 2006 zichtbaar. Opnieuw kwamen wij 
onder de indruk van de bijdragen van uit de Urker samenleving. Maar ook 
personen, instellingen en bedrijven van buiten Urk steunden ons financieel 
of met schenkingen van benodigde materialen. Met deze hulp konden wij het 
door ons gestelde doel probleemloos realiseren en tot aanschaf van al het 
benodigde materiaal overgaan. De SOAD had op 31 december 2006 de be-
schikking over 10 standaard dreggen, 4 prototypes daarvan, zomer- en winter-
werkkleding, reddingvesten, bebakingsmateriaal en 1 laptop voor trackingap-
paratuur. Daarnaast kreeg de SOAD de beschikking over een container waarin 
het overgrote deel van het materiaal kon worden opgeslagen en mag hiervoor 
zeker één jaar gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van de plaatselijke 
watersportvereniging. Vele uren werden door ons besteed aan de renovatie 
van deze container en het inrichten daarvan. Ook dit was alleen maar moge-
lijk door de steun van het plaatselijke bedrijfsleven.

http://www.soad.opurk.nl
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Alarmering

Om zeven dagen per week, 24 uur per dag onze inzet te kunnen waarbor-
gen heeft de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) er voor 
gezorgd dat via hun man van de wacht en het Kustwachtcentrum, optimale 
bereikbaarheid is gegarandeerd. Omdat het Kustwachtcentrum en de KNRM 
vanuit hun functie altijd betrokken zijn bij ongevallen op het water is deze 
combinatie in de praktijk heel effectief gebleken. Daarnaast weten onze sa-
menwerkingspartners ons steeds meer en meer rechtstreeks te bereiken.

De ‘Eemmeer’ van 
Rijkswaterstaat gaat te 

water voor een oefening

http://www.soad.opurk.nl


Jaaroverzicht 2006 - www.soad.opurk.nl pagina 6

Zoekacties

In 2006 werd de SOAD 13 keer gevraagd medewerking te verlenen bij zoekac-
ties.  De eerste hulpvraag kwam uit Friesland waar een persoon werd vermist. 
Meerdere keren zijn onze vrijwilligers hier aan de slag geweest, helaas zonder 
het verlangde resultaat om deze man terug te vinden. Een opmerkelijke 
inzet werd gevraagd op – voor onze begrippen – heel diep water. We 
hadden al eens eerder met lijnen van meer dan 25 meter lengte ge-
zocht en ook nu was dat het geval. Uiteindelijk kon het slachtoffer 
met behulp van een duikrobot worden gelokaliseerd en door een 
duiker worden geborgen.
In alle gevallen waarbij ook de SOAD werd ingeschakeld, kon de 
vermiste persoon toch worden teruggevonden. Daarbij bleek 
met materiaal van ons in meer dan de helft van de zaken 
effectief te zijn. Bij die zaken waar het directe resultaat 
uitbleef ging het veelal om bijzondere oorzaken. Met 
name de samenwerking tussen het KLPD, Rijks-
waterstaat met inzet van Sonar en de SOAD leidt 
tot behoorlijk goed resultaat.

Inzetten sinds de 
oprichting van SOAD.
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In de praktijk bleek sterke behoefte om snel een zoekgebied goed zichtbaar te 
kunnen uitzetten en afzoeken. Daarvoor wordt gezocht naar grote, makkelijk 
te hanteren “hoekbakens”. Kleinere, heel makkelijk te hanteren en nauwkeu-
rig te plaatsen boeitjes zijn door de SOAD in eigen beheer ontwikkeld. Deze 
hebben als functie om binnen het zoekgebied mogelijke vindplaatsen te mar-
keren. Net zo belangrijk is het gebleken om een zoekgebied heel nauwkeurig 
te kunnen afzoeken zonder dat daarbij per ongeluk stukken worden overge-
slagen. Om dit zichtbaar te kunnen maken is door de SOAD mobiele tracking-
apparatuur ontwikkeld. Deze apparatuur bestaat uit een laptop in een water-
dichte koffer, voorzien van speciale trackingsoftware die gekoppeld wordt aan 
een heel nauwkeurige DGPS-antenne. Het geheel 
draagbaar uitgevoerde systeem zorgt ervoor dat 
op een computerscherm nauwkeurig wordt vast-
gelegd welk gebied is afgezocht. Dit prototype is, 
niet alleen bij oefeningen, maar ook al een paar 
keer in de praktijk ingezet.

Nieuwe ontwikkelingen

Op beeldscherm wordt 
nauwkeurig vastgelegd 

welk gebied is afgezocht.

http://www.soad.opurk.nl
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Als iets duidelijk is geworden, dan is het wel dat samenwerking bij het terug-
vinden van slachtoffers als voorwaarde moet worden gezien. De in de praktijk 
ontstane samenwerking tussen de mensen van Rijkswaterstaat met de sonar, 
KLPD-ers en onze SOAD-mensen heeft in het afgelopen jaar een vervolg ge-
kregen in de vorm van  gezamenlijk oefenen. Doel daarvan is bekend te raken 
met de bediening van de in te zetten instrumenten en ervaringen op te doen 
met het daadwerkelijk zoeken. 

In september 2006 werd een hele zaterdag uitgetrokken om alle aspecten 
van dit werk samen eens grondig te doorlopen. Voor deze oefening kwam het 
KLPD met een politievaartuig naar Urk. De sonarmannen van Rijkswaterstaat 
lieten hun Eemmeer hier te water en de mensen van de SOAD hadden, naast 
het dregmateriaal, ook de laptop met trackingprogrammatuur meegenomen. 
Het begon eenvoudig, met het varen van zoekpatronen en koersen binnen 
een vooraf aan de hand van opgekregen GPS-posities afgebakend zoekge-
bied. Dit moest volledig afhankelijk van de instrumenten worden uitgevoerd. 
Halverwege de oefening werd gericht gezocht naar twee, de dag daarvoor, 
uitgezette oefenobjecten. Alle, met de sonar mogelijk positief geïdentificeerde 
“vindplaatsen” werden nauwkeurig afgezocht. Opnieuw moesten we ervaren 
hoe lastig het is om tot positieve resultaten te komen. 

Oefeningen

http://www.soad.opurk.nl
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De dag werd afgesloten met een uitgebreide evaluatie en het eten van een ge-
bakken visje. De vis hiervoor werd belangeloos aan de SOAD ter beschikking 
gesteld door een paar bedrijven uit Urk.
Naast deze grote oefening wordt ook op kleinere schaal geoefend. Zo wordt 
regelmatig door de diverse partijen geoefend om het materiaal gebruiksklaar 
te maken en wordt geoefend met de trackingapparatuur.

http://www.soad.opurk.nl
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In de aanloop naar het verslagjaar haalde het werk van onze stichting re-
gelmatig de landelijke televisie. Meerdere keren mochten onze mensen voor 
de tv-camera’s uitleggen wat het werk van onze stichting inhoudt en welke 
materialen we daarbij inzetten. In 2006 luwde de landelijke televisiebelang-
stelling, maar toch kwam het werk van de SOAD regelmatig in de regionale 
nieuwsrubrieken voor. Het betrof dan voornamelijk berichten over uitgevoerde 
zoekacties. Ook verscheen onder de titel van: “Zoekactie naar zoekmogelijk-
heden” een heel mooi artikel in het personeelsblad van Politie Flevoland, de 
Flevocop[y]. Het artikel had als doel politiemensen bekend te maken met het 
bestaan van onze stichting.
Naast belangstelling van de pers, bestaat er ook belangstelling van andere 
organisaties die zich, op welke manier dan ook, bezig houden met het terug-
vinden van vermiste personen. Om onze naamsbekendheid te vergroten is 
het idee geboren om een DVD te gaan maken. Een professioneel bedrijf heeft 
toegezegd ons hiermee te willen sponsoren.
Alles over het werk van onze stichting kunt u ook vinden op de door ons in 2006 
in gebruik genomen internetsite: www.soad.opurk.nl. Naast korte nieuwsbe-
richten kunt u op de site ook lezen wie ons financieel steunen, wat we doen en 
hoe onze werkwijze is. De site is ons gezicht naar de buitenwereld geworden.

Soad in het nieuws
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Over 2006 is voor meer dan € 10.000,-- direct besteed aan de inrichting van 
het depot en is nog voor € 3.000,-- aan verplichtingen aangegaan. Dat kon al-
leen dankzij uw financiële steun!

Verantwoording

Colofon
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