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Woordje van de redactie: 
 
 
Nog enkele maanden te gaan en dan is het zover, de superdeluxe duikcruise op de Rode Zee.  
Er zijn nog steeds enkele plaatsen vrij, en moest je nog niet ingeschreven zijn en toch 
willen meegaan, dan zou je zo snel mogelijk ons Kristelke moeten contacteren. 
Indien je nog iemand kent die ook goesting heeft, geen probleem: hij/zij kan ook mee. 
 
Ondertussen hebben enkele van onze leden hun opperste best gedaan om dan toch maar 2* 
te worden om mee te kunnen.  Ne dikke proficiat. 
 
Aan de andere kant is de zomer weer voorbij en begint het water zachtjes af te koelen 
maar daarvan is niets te merken bij onze Torpedianen.  Met velen wordt er gedoken, vooral 
in Opprebais en Ekeren, spijtig genoeg met minder in de mooie Zeelandse waters. 
 
In deze bijdrage vind je o.a. een verslag van de sportvergadering, Fonske, Torpedo in 
Brussel, informatie over kostendelend reizen. 
 
Tot duiks, 
 
 
 Jos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerkers:  Fonske, Jos, Karolien, Peter J.,  Peter T, Christine, de Piet, Luc 
 
Torpedo Website: www.torpedo.be – Luc Dupas 

 
Verschijnt Driemaandelijks:  Editie September 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... 
 
De zomer loopt op zijn einde… 

Welke zomer? Ja, dat heb ik me dit jaar soms ook afgevraagd… 

Het zwembadseizoen is ondertussen terug gestart! Welkom dus ook aan alle nieuwe leden!!  

De Ekerenduiken waren een groot succes, in juli en augustus op dinsdagavond, waar we vaak 
met meer dan 20 duikers waren! Ik heb er van genoten, terugdenkend aan de geweldige bbq 
van ons Veerle en natuurlijk de vele andere flupkes, een gezellige bedoeling als je het mij 
vraagt! Ik had telkens een vakantiegevoel op dinsdagavond. En dan in september uitbollen op 
woensdagavond, misschien wat minder volk, maar die nachtduiken mochten er zeker ook 
zijn! 

 

Start van het zwembadseizoen… 

Dat wil zeggen dat binnenkort de administratieve storm ook op gang komt… 

Dus: 

- voor de nieuwe leden: Maak zo snel mogelijk een afspraak met je dokter voor een 
medische keuring en bezorg aan mij je ingevulde strookje!  
Strookje?  
Je vraagt aan mij een medische kaart, waarmee je naar de dokter kan, die vult 
onderaan één strookje in en jij bezorgt mij dat terug! 
Dan zou ik ook graag zo snel mogelijk van jullie je gegevens krijgen, je krijgt van mij 
een inschrijvingsformulier dat je invult en mij terug bezorgt. 
En… tenslotte moet je ook je lidgeld storten!  
Alle gegevens hieromtrent vind je op onze website: www.torpedo.be 

- voor de oud-leden: 
Ik verwacht stilaan je strookje van de dokter en dit ten laatste op de algemene 
vergadering (januari)!! 
Dit geldt ook voor de hernieuwing van het lidgeld, maak dit ook in orde en betaal 
voor 1 januari opnieuw, ook hier info: www.torpedo.be 

 

Clubreis in aantocht!!!! 

Binnenkort gaan we met zijn allen naar Egypte op de boot! 

Ik kijk er al heel hard naar uit en ben benieuwd of mij dat gaat bevallen, zo heel de tijd op 
een boot zitten… 

Spannend… 

 

Ten slotte … voor vragen ivm je administratie: karovo@hotmail.com 
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Verslag van de sportraad dd 6 september 2007 
 

Aanwezig: Peter Janssens, Henri Joris, Karolien Van Orshoven, Peter Brandt, Joachim 

Vandepitte, Luc Dupas, Piet Schoumans, Christine Nysten, Guy Schyvens 

Verontschuldigd: Chris Wauters, Johan Wouters, Peter Theuwis, Kristel Crombez, Yvan 

Janssens, Jos Couwels, Nadia Wouters. 

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

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

Zeelandduiken slorpt een ganse dag op, en dat is blijkbaar een te lange dag voor 

velen. De praktijk wijst uit dat Ekeren en Opprebais wel volk lokken, omdat dit 

minder tijdsopslorpend is. Suggestie is om één duik als clubduik op te schrijven maar 

dit wordt afgeketst vanuit de optiek dat iedereen vrij is al dan niet op te komen 

voor de 1ste duik, of om te blijven voor de 2de duik. Er is wel het voorstel van bij de 

uitnodigingen/reminders voor de clubduiken nog eens expliciet te vermelden dat wie 

maar voor 1 duik komt (of blijft) dit best meldt zodat we hiermee kunnen rekening 

houden om v.b. mensen te verwittigen ingeval tijdens de duikdag de planning zou 

veranderen.. Een tweede suggestie is vroeg vertrekken, maar dit wordt afgeketst. 

Derde suggestie is een tijduik met een buitentijduik of Ekeren te combineren.   

 

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

met "Pa Tienen")  

Er is niks veranderd met de relatie met Pa van Tienen, dit loopt en dit blijft lopen. 

Onderaan de put mag niet geparkeerd worden, enkel op de parking bovenaan en 

halverwege. Auto’s die buiten blijven staan, moeten op de parking aan het 

voetbalveld parkeren.  

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. 

 

• Put van Ekeren – Zomerduiken en woensdagavondduiken  

Hier komt veel volk naar toe, naar volgend jaar moeten we er op drukken dat 

iedereen een vergunning heeft. Dit jaar is er 3x controle geweest maar nooit op 

dinsdagavond. In april worden de vergunningen door Karolien aangevraagd. Hierdoor 

hebben we korting: 7.5 eur per persoon ipv 12 eur. 

 

• Voortrainingen in het zwembad 

Voortraining in het zwembad zou meer opwarming moeten zijn ipv lengtes onderdoor. 

Kristel gaat een artikeltje hierover opmaken voor het clubblad. 
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• Kostendelend rijden  

Chris had gevraagd om een overzicht op te maken voor kostendelend te rijden. Als 

richtlijn om kostendelend te rijden stellen we 5 eurocent per kilometer. Dit 

verschijnt op de site en wordt gemeld in de briefings. 

 

• Nieuwe WaDoeMeNaa  

De nieuwe WDMN wordt opgesteld en is online te vinden. 

Extra: 14 okt bijscholing redders. Redders hebben een mail ontvangen, inschrijven 

kan via Karolien (dringend). 

 

• Na de sportraad sluit Guy S af met een Italiaans eetfeestijn om van te smullen. En 

Karolien stelt voor om een hapje te bereiden na de volgende sportraad. Iedereen is 

welkom natuurlijk! 
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Meneer de voorzitter en Mevrouw de secretaris op stap… 
 

BEFOS bestaat dit jaar 50 jaar en wordt “koninklijk”! 

Meneer de voorzitter kreeg een uitnodiging van prins Laurent voor een speech en een 

glaasje bubbels in het stadhuis in Brussel. 

Mevrouw de secretaris mocht mee!! 

Een leuk bedoeling, alleman in kostuum, vele bekenden en vele gezichten die we nog nooit 

gezien hadden. 

De burgemeester heeft een toespraak gehouden en ook de prins heeft zijn zegje gedaan. 

Daarna zijn we met zijn allen in stoet met de fanfare voorop naar Manneke Pis gegaan. Het 

ventje heeft een duikpakje gekregen met het Befos- embleempje op zijn borst en een klein 

fleske op zijn rug. 

Grappig! 

Manneke pis achter een gordijntje en onder veel tromgeroffel werd zijn nieuw pakje 

onthuld! En hij heeft de prominenten die vooraan stonden ondergesproeid onder grote 

hilariteit van de rest die achteraan stonden. 

Daarna zijn we nog een pintje gaan drinken en na veel getetter met jan en alleman zijn we 

met de trein terug richting Leuven gereden.  

Een gezellige avond! 

 

 



‘t Clubblad Pagina 8/21 September 2007 
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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! 

 

 

TERUGBRENGEN 
Tijdens zwembadseizoen: 
ELKE DINSDAG VOOR DE TRAINING (Zwembad Kessel-Lo - 20u45) 

 
• 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 

3/2 euro 5 euro 7 euro 9 euro 11 euro 13 euro 

Fles 15l 

gevuld/leeg 

4/2 euro 6 euro 8 euro 10 euro 12 euro 14 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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Tussen duik en pint 
 
Ook de voorbije maanden zijn we weer een aantal dingen te weten gekomen die de moeite 
lonen om aan jullie mee te delen.  
Ongetwijfeld heb ik noemenswaardige gebeurtenissen, verhaaltjes, belangrijke 
mededelingen gemist, daarom blijf ik ook tijdens de volgende maanden op jullie spontane 
medewerking rekenen. Maar laat ik jullie niet langer in spanning houden, hieronder het 2de 
deel van onze informatieve (roddel)rubriek. 
 
Wist je dat: 
 

� Seppe Raymaekers voor een tijdje naar Amerika verhuisd is? Hij had zin om zijn 
laatste humaniorajaar nog een keer opnieuw te doen, maar dan in stijl. Als alles 
meevalt zal hij binnenkort zelfs mee mogen gaan duiken met de vader van één van 
zijn talrijke nieuwe vrienden ginder.  
 

� De clubreis met rasse schreden nadert? En dat leidt tot dramatische toestanden, 
want Ward heeft tot wanhoop van onze vrouwelijke clubleden nog steeds geen 
contact met hen opgenomen. Zij zijn uiteraard (mits de nodige discretie) tot 
wederdienst bereid als hij zijn (zwembroek)informatie prijsgeeft. Wat dacht je van 
een dagelijkse sensuele nekmassage of een nieuwe warmwaterkruik Ward? Niet 
twijfelen, doen!!! 

 
� Er sinds een tijdje weer palingskes gesignaleerd zijn in Opprebais? Het klinkt 

ongelofelijk want zélfs “Pa Tienen” had ze nog nooit gezien. Een paar van m’n buddy 
’s kunnen deze waarneming echter zonder de minste twijfel bevestigen. Net op het 
ogenblik dat alle duikers uit het water waren zagen we 2 exemplaren vanaf het 
ponton in het water duiken. Het zal echter nog een tijdje duren voor we ze weer 
zullen tegenkomen, want volgens mij vonden ze het water nog ietske te koud. Ze 
haastten zich snel terug uit het water, hun kopke diep in de kraag, en voor we het 
goed en wel beseften, waren ze volledig aan ons gezichtsveld onttrokken.   

 
� Het gezegde dat mannen niet kunnen luisteren en vrouwen geen kaart kunnen lezen 

écht wel klopt? Vraag maar eens aan Karolien, ons secretareske, of hare Joachim 
hoe je zonder GPS het gemakkelijkst naar de Put van Ekeren rijdt.  

 
� Veerle feys voor mijn part uitgeroepen mag worden tot coolste Torpediane? Het 

gebeurde allemaal op een zwoele zomeravond aan de Put van Ekeren. Steracteur 
Axel Daeseleire merkte Veerle op aan de waterkant en was meteen “verkocht”. Hij 
haalde z’n strafste versiertruken boven en smeekte haar om samen met hem het 
onderwaterleven te verkennen. En hoewel Veerle haar hartje vanbinnen smolt, sloeg 
ze stoïcijns de droom van deze verrukkelijke bink aan stukken. “Hoeveel sterren heb 
je, brave jongen?” vroeg ze. “Bijna twee” zei Axel fier. “Doe dan nog maar even flink 
je best” zei Veerle, “en heel misschien neem ik je dan een volgende keer wel mee”. 
Verslagenheid alom. Axel pinkte een traan weg en droop met zijn staart tussen zijn 
benen af. De week nadien lazen we in “Dag Allemaal” dat onze populaire acteur om 
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onverklaarbare redenen al vijf dagen lang al zijn afspraken annuleert. Men vermoedt 
dat hij teveel stress heeft, maar wij weten wel beter hé Veerle?   

 
� Karine Vanden Bosch, Steph Forbiseur en Karolien Van Orshoven de organisatoren 

van de 20 km van Brussel, maar vooral de aldaar aanwezige pers en publiek dit jaar 
met verstomming geslagen hebben? Uit “betrouwbare” bron vernam ik dat deze drie 
sportieve Torpedianen de wedstrijd van hun leven liepen ginder en dat ze ei zo na 
bijna voor een stunt gezorgd hebben. Van meet af aan was het duidelijk dat de 
Kenianen en de Ethiopiërs hun tempo niet konden volgen. Ook de Belgische atleten, 
waaronder Rik Ceulemans (1ste in editie van 2006), beten er hun tanden op stuk. De 
uiteindelijke winnaar, de onbekende Qatarees Abduh Bakhet Mohamed, profiteerde 
echter voluit van een onaangekondigde dopingtest op het drietal, waardoor hun kans 
om in een spurt met drie het pleit te beslechten, op een sisser uitliep. Na het 
overschrijden van de eindmeet in het Jubelpark én een Redbull of vijf, kondigden 
onze helden alvast hun revanche aan voor 2008. Brussel is gewaarschuwd! Ik probeer 
het alvast op een akkoordje te gooien met de gokchinees. 

 
Tot slot nog een speciale mededeling: 
 

� Laat uw ramen testen door Jokke! Onze clubbladverantwoordelijke biedt volledig 
vrijblijvend zijn diensten aan om na te gaan of uw vensterglazen wel stevig genoeg 
zijn. In geval van twijfel brengt hij zijn assistent (en onze penningmeester) Eric Van 
Hoeymissen mee. Voor bijkomende info, gelieve de betrokkenen zelf te raadplegen. 
Deze mannen deinzen werkelijk voor niets terug! 

 
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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’t Oepstel van Fonske 
 

 

 

Elke destag van de conjé emme ze gon doeïke in de put van Ekere. ‘Doe es na es niks te zien’ za 

onze pa. ‘Alleen een blouëte madam, drëi koppe, een amfoor, ne vis, een plakoet van Duvel, …, 

snoek, scholen boskes, poelink, krêftekes, … Allé, chânse dat et achternoe nog vrîe plezant en 

was.’ 

 

Met de weekends zen ze noe Wemeldinge geweest of gon boujke vère in den Osse. Oftewel 

was’t enkel tussen de krêfte doeike, oftewel mè ave kop in de zwette grond. 

Ze emme eule goe geammeseëd emme kik gehoëd. Onze pa za ellekes kiër: ‘Den barbequ was 

wee veu a vingere af te lekke!’ 

 

’t Was e goei leske veu doa da meegon noe Egypte mé de club. 

 

Voila, het nief sezoen es oëk al wee begost en de nief zen al in gank geschoote. 

 

 

Tot loater! 

 

FONSKE 
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Kostendelend samen rijden...  
goed voor milieu en portemonnee... 

 
Samen naar een duikstek rijden is zoveel leuker dan alleen rijden... gedeelde vreugde is 
dubbele vreugde. 

 

Autorijden kost echter ook een smak geld, toch voor wie niet het genot heeft van een 
firmawagen of andere mobiliteitsvoordelen en gedeelde smart is halve smart... t.t.z. het is 
leuk om de lusten te delen, en het is fair om ook de lasten te delen...  

In de jaren '80 hadden we binnen Torpedo hierover een afspraak dat de medereizigers die 
vrijwillig wilden delen in de kosten aan de chauffeur een bijdrage van 1 BEF/km zouden 
betalen, maar dat was nog in de tijd dat superbenzine amper 14 BEF/liter kostte aan de 
pomp... 

The good old days... nu is dat wel even serieus anders geworden en we hebben op de 
sportraad van 07/09/2007 eens gekeken wat vandaag de dag een faire bijdrage zou zijn: 
0.05 EUR/km. 

Dat is (voor een gemiddelde middenklassewagen en verbruik) ongeveer 1/4 van de 
effectieve full kilometerkost (verbruik, banden, onderhoud, en afschrijving van de 
aankoop... maar zonder taksen en verzekering enz.). 

Als je dan met 3 passagiers in de wagen zit deelt iedereen, de chauffeur inclusief, gelijk in 
de kosten...  

En... het rekent gemakkelijk... kilometers enkele rit gedeeld door 10. 

 

Enkele voorbeelden van afstanden/duikstekken/tarieven (km enkele rit, chauffeurkost 
H/T, je bijdrage enkele rit en bijdrage H/T afgerond tot op een halve EUR): 

- Opprebais:  20 km /  8 EUR /  1.0 EUR /  2.0 EUR   (*) 
- Put van Ekeren:         75 km / 30 EUR /  4.0 EUR /  7.5 EUR 
- Zilvermeer:               85 km / 34 EUR /  4.5 EUR /  8.5 EUR 
- La Gombe:                 90 km / 36 EUR /  4.5 EUR /  9.0 EUR 
- Plate Taille:               95 km / 38 EUR /  5.0 EUR /  9.5 EUR 
- Vodelee:                   110 km / 44 EUR /  5.5 EUR / 11.0 EUR 

- Wemeldinge:            125 km / 50 EUR /  6.5 EUR / 12.5 EUR 
- Gorishoek:               125 km / 50 EUR /  6.5 EUR / 12.5 EUR 
- Stavenisse:              130 km / 52 EUR /  6.5 EUR / 13.0 EUR 
- Anna-Jacobapolder:     130 km / 52 EUR /  6.5 EUR / 13.0 EUR 
- Sas van Goes:          135 km / 54 EUR /  7.0 EUR / 13.5 EUR 
- Zoetersbout:           140 km / 56 EUR /  7.0 EUR / 14.0 EUR 
- Zeelandbrug:           145 km / 58 EUR /  7.5 EUR / 14.5 EUR 
- Scharendijke:          160 km / 64 EUR /  8.0 EUR / 16.0 EUR 
- Den Osse:                165 km / 66 EUR /  8.5 EUR / 16.5 EUR 
- Blausteinsee:          130 km / 52 EUR /  6.5 EUR / 13.0 EUR  
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(*) Opprebais: omdat het hier "gedwongen" carpoolen is, en de auto's  maximaal volgepropt 
worden, d.w.z. meestal met 5 personen/auto,  wordt hier de kost over 5 personen gedeeld 
en wordt het aantal kilometers daarom voor de berekening gereduceerd. 

====================================================================== 

Voor wie graag wat meer details leest over de effectieve autokosten: 

 

Een auto kost ruwweg 0.07 EUR/km aan brandstofverbruik (aan een gemiddelde van 7 liter 
diesel / 100km voor een middenklasse wagen vol met duikers en duikspullen), en je mag als 
kost voor banden en onderhoud daar gerust nog eens 0.03 EUR/km bovenop doen. 
Je komt dan aan een minimale kost voor de chauffeur van 0.1 EUR/km. 

 

De auto verslijt uiteraard ook als die rijdt, en als je je aankoop verrekent volgens het 
totaal (verhoopt) te rijden aantal kilometers zit je al gauw aan 0.1 EUR/km. En dan kom je 
in totaal aan een kost voor de chauffeur van 0.2 EUR/km gemiddeld.  
Taksen/verzekering zijn hier niet meegerekend. 

 

Ter info: het standaard Carpool.be tarief is 0.07EUR/km voor het "gedeelde" stuk.  Zie 
http://www.carpool.be/vlaanderen/1/1i_10.htm  

 

Het "Torpedo-tarief" (gewoon een richtlijn, iedereen doet wat hij wil) is 0.05 EUR/km. Dat 
komt neer op de helft van de pure basiskost van brandstof/banden/onderhoud, en een 
kwart van totale kost per km. 

En het rekent ook gemakkelijk... voor een H/T-rit is het gewoon de enkele kilometerafstand 
gedeeld door 10. 

 

Opmerking: indien de chauffeur er op staat om voor zijn kosten alleen maar rekening te 
houden met verbruik/banden/onderhoud, dan kunnen alle bedragen gewoon door twee 
worden gedeeld als persoonlijke bijdrage in de kosten. En dan wordt het "enkele km-
afstand gedeeld door 10, en nog eens door 2". 
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Gevaarlijke zeedieren 
 
Onlangs kregen we via Roger Veltens onderstaande uitnodiging voor een voordracht 
“Gevaarlijke zeedieren”. Bedankt Roger ! 
 

Op vrijdag 12 oktober om 20u00 organiseer ik in het clublokaal van de KAV De 
Siervis, Kolonel Begaultlaan 15/7 te Wilsele een voordracht met als titel "Gevaarlijke 
zeedieren". De spreker brengt speciaal de uitgebreide versie die ook duikers zal 
interesseren. 
Ik heb de voordracht speciaal nu ingepland in het kader van de clubreis naar 
Egypte. 
 
Ik hoop op een talrijke opkomst van Torpedianen. 
In bijlage nog een affiche. 
Kan jij dit bericht verspreiden onder de leden? 
Alvast bedankt. 
 
Groetjes, 
Roger 
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Boetiek 
 

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 zowel met korte als met lange mouwen. 

 
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 doopplechtigheid 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 geinteresseerd bent 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 activiteiten 
 
05/06/07 Drankjes clublokaal 29.00 

12/06/07 Drank Kristel Ekeren 9.00 

19/06/07 Drank Kristel Ekeren 10.00 

26/06/07 Drank Kristel Ekeren 3.00 

01/07/07 Oosterschelde 6 D -13.60 

03/07/07 Ward zijne 50 ste met Hot Dogs 34.00 

07/07/07 Opprebais 18 D -23.60 

11/07/07 Roger Veltens met Franse uiensoep 5.67 

15/07/07 Opprebais 21 D -29.00 

19/07/07 Tom Veltens met BBQ in Ekeren 5.00 

24/07/07 Eefje & Stijn met Gazpacho, cake van Christene 10.00 

29/07/07 Blaustein See 11 D -18.50 

31/07/07 Den Thieu met een varia aan broodjes 35.02 

04/08/07 Opprebais 24 D -32.50 

04/08/07 Recup teveel aan consumpties 2.00 

19/08/07 Opprebais 25 D -36.60 

25/08/07 Aankoop drank clublokaal -24.00 

28/08/07 Kristel met kaasjes en broodjes 6.00 

01/09/07 Opprebais 13 D -18.20 

04/09/07 Elewout met Kermis smoutebollen 4.50 

04/09/07 Huur September in 50.00 

07/09/07 Sportraad met Italiaans eten van Guy Schyvens 7.00 

16/09/07 Opprebais 20 D -19.00 

16/09/07 Huur uit Juli/Aug/Sept -150.00 

25/09/07 Drankkaarten 80.00 
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Torpedo Wa Doe Me Na 
 

Datum Locatie Vertrek Plaats 

ZO 30/09 Stavenisse Vissteiger (duik om 11u) en Sint-Annaland (duik om 14u) 9u PJ 

ZA 06/10 Opprebais 8u30 PJ* 

ZO 07/10 BRAVOS proevendag voor kandidaat-2*D's en -3*D's. Aanmelden bij Peter Janssens 

ZO 14/10 Wemeldinge Oost (LW 12u), nadien driftduik Wemeldinge 9u PJ 

ZO 14/10 BRAVOS-herscholing Duiker-Redder   

ZA 20/10 Infosessie ivm de Torpedo clubreis/cruise, net voor de Torpedo-fuif. Zelfde zaal, aanvang 
20. 

ZA 20/10 Spetterende TORPEDO-FUIF in zaal "Den Ouden Tijd" in Herent. Doors 21u. 

ZO 21/10 Opprebais 8u30 PJ 

DI 23/10 Examen/proeven 4*D, theorie bij VRC, proeven zwembad Kessel-Lo.   

ZO 28/10 Sas van Goes (LW 10u25), nadien driftduik Wemeldinge 7u30 PJ 

ZA 03/11 Opprebais 8u30 PJ* 

ZO 11/11 Anna-Jacobapolder (duiken om 11u en om 14u, HW 9u30, LW 16u08) 8u30 PJ 

15-22/11 Clubreis 2007   

ZO 18/11 Opprebais 8u30 PJ 

ZO 25/11 Plate Taille (2 duiken mogelijk) 8u30 PJ 

ZA 01/12 Opprebais 8u30 PJ* 

VR 07/12 Sportraad 20u30 CL 

ZA 08/12 La Roche Fontaine (2 duiken mogelijk) 8u30 PJ* 

ZO 16/12 Opprebais 8u30 PJ 

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

17u Parking Bodart) 

18u PvE 

DI 01/01 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!  


