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Woordje van de redactie: 

 

Na alweer een mooie zomer met een varia aan prachtige duiken is het zwembad seizoen 

reeds aangevangen.  We verwelkomen dan ook de nieuwe leden met open armen. 

Naar gewoonte is de WaDoeMeNaa weer opgemaakt met een balans tussen zoet en zout 

water maar dit maal ligt het accent toch net iets meer op het zoete om alsnog een rits van 

proeven te kunnen afnemen van alle aspirant 1,2,3,4 * duikers.  

Eind november gaan we ook de nieuwe put in Dongelberg verkennen. Wie gaat er mee ??  

 

In deze bijdrage, boordevol leuke artikels, vind je schitterende artikels van onze vriend 

den Ombudspiet. Ze zijn weeral legendarisch en zeker de moeite om te lezen. Verderop is 

er nog een heel leuk artikel over de verdronken schat die enkele Torpedianen zijn gaan 

opduiken. Daarachter kan je nog het verslag van Peter zijn cursus lezen. 

Ook kan je het verslag van de sportraad terugvinden, nog wat reclame van onze aankomende 

Torpedo Fuif en de Torpedo bevraging. 

 

Bedankt allemaal voor jullie inzendingen !! 

En kruip zeker opnieuw in je pen voor een volgend clubblad. 

 

Tot duiks, en hou het veilig, 

 

 Jos 

 
 
 
 

Medewerkers:  Piet, Jos, Karolien, Peter J., Kristel C., Luc D, Peter B, Peter T. 
 
Torpedo Website: www.torpedo.be – Luc Dupas 
 
Verschijnt Driemaandelijks:  Editie september 2008 
 
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 secretaresse was op vakantie terwijl dit clubblad werd samengesteld !!! 
Sorry, dus geen berichtje dit keer.... 
 

 

 
Als ons Karolien deze pagina niet kan opvullen, dan wil ik graag deze ruimte gebruiken om 
wat tekst en uitleg te geven bij onze aankomende fuif... 
 

De 18de oktober is het opnieuw zover !! 
Onze jaarlijkse Torpedo fuif met voor't 
eerst een cocktail- en wijnbar. 
 
Al enkele maanden ben ik bezig met 
kaarten te verdelen aan alle clubleden.  
Soms merk ik dat het niet duidelijk is 
waartoe dit allemaal dient, hier wat extra 
info...  
 
Wat brengt zo'n fuif ongeveer op? 
1300 EUR 
 
Wat doen we eigenlijk met de opbrengst? 
Dit gaat volledig naar de Flupkas om 
allerlei zaken mee te kunnen betalen: een 
deel van de clubreis (via de stempeltjes), 
een drankje na elke duik, sponsoring bij 
Torpedo etentje, etc... 
 
Wanneer terug een groepje? 
Volgend jaar gaat er terug een groepje 
optreden. Frituur Paula is ondertussen te 
prijzig geworden, maar we ze zijn volop 
aan't zoeken naar een ander groepje. 

 
Wij hopen dat jullie ons willen helpen met en een goede kaartenverkoop en natuurlijk 

jullie eigen aanwezigheid !!!! Den ambiance zal er naar jaarlijkse gewoonte zeker zijn! 

 
Wat bijkomende informatie: op onze website http://www.torpedo.be/flupkas.htm heeft Luc 
een volledige uitleg neergeschreven. Ga deze zeker eens lezen !! 
 
LET OP: met de niet verkochte kaarten kan je steeds bij mij terecht. Deze kaarten mogen 

enkel teruggebracht worden VOOR de fuifavond !! 
 

Tot dan, Peter Theuwis 
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Berichtjes van de duikschoolleider 
 
Van Peter Janssens heeft de redactie de onderstaande berichtjes gekregen: 
 
 
Geslaagden... 

 
 

 

Peter Brandt - GUE Tech 2 
06.2008 

 
Peter Janssens - GUE Fundamentals Tech-pass 

21.09.2008 
 

Johan Wouters - GUE Fundamentals Tech-pass 
21.09.2008 

 
 
 

 
 
Een mededeling voor de zichzelf kennisverrijkende duiker.  
 
Er zijn drie naslagwerkjes 
 -OSB 
           -Kompas 
           -Vlotbaarheidscontrole 
in onze boetiekkast in het clublokaal.  
 
Uitlenen kan gratis / week. 
 
Meer informatie kan je verkrijgen bij Peter Janssens.  
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Tussen duik en pint 
 
Ik geef het toe, de laatste maanden had ik te weinig inspiratie om deze rubriek te vullen, 
maar daar kon ik me niet blijven achter verschuilen natuurlijk.  
Ditmaal moest en zou ik de deadline halen.  
Niets aan het toeval overlatend, trok ik me terug in mijn mobilhome, gewapend met een 
volle bak werkmanspintjes, een onontbeerlijke decapsulateur, en mijn favoriete 
afgeknabbelde zwarte Bic. 
Om ongestoord te kunnen nadenken, stak ik bovendien op aanraden van m’n Limburgse 
vrienden nog snel een kaartje met “niet storen” achter de voooooorhuijjjd. (Om pijnlijke 
misverstanden te voorkomen: Lees ‘voorruit’!) 
En op een uur dat iedereen, behalve Luc Dupas uiteraard, al lang ligt te maffen, was dit het 
uiteindelijke resultaat: 
 
Wist je dat: 
 

� Onze Seppe (Sebastiaan Raymaekers) terug is uit Amerika? Hij heeft er naar ’t 
schijnt een jaar lang de kwaliteit van de hamburgers getest en vanzelfsprekend 
vanwege zijn geniale brein ook een enorm diepe indruk nagelaten op zijn Amerikaanse 
klasgenoten. Respect! 

 
� Henri op een boogscheut van de Poolcirkel, in zijn ‘natpak’ een half uur lang het 

ijskoude water getrotseerd heeft? Het leverde hem naast het applaus en de 
verbazing van de plaatselijke bevolking en de talrijk aanwezige zeehonden, ook nog 
een halfbevroren piemel op. Maar geen nood. Dankzij de in allerhaast aangereikte 
haardroger waren alle plooien snel weer glad gestreken. Respect! 

 
� Het verschrikkelijke weer het voorbije jaar heel wat jeugd aanzette tot 

zinnenprikkelende activiteiten? De gevolgen bleven niet uit.  
 

o Inge Kenis, hare Dirk, en dochter Helena, kregen er nog een spruitje bij: 
Hannelore 

o  Guy Vanden Bergh ’s dochter schonk hem op zijn verjaardag een 
kleindochter: Lynn 

o Acteur Axel Daeseleire is Veerle Feys voorgoed kwijt, want zij verloofde 
zich met een nóg knappere gast 

o De zus van Stijn (Eefje Van Melckebeke) is volop zwanger 
o En al de rest is nog steeds naarstig aan ’t oefenen of durft nog niets te 

zeggen.  
 
 

� Christine een tijdje niet meer komen duiken is omdat ze haar gal weggenomen 
hebben? Moest iemand hem toevallig te koop aangeboden krijgen van een of andere 
snoodaard, gelieve haar dan zo snel mogelijk een seintje te geven. Luc Dupas houdt 
alvast E-bay, Kapaza, en nog een 10-tal andere veiligsites in ’t oog. 
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� Jody (Appermans) na jaren duik-inactiviteit, weer af en toe aan de waterkant 
vertoeft? En het lijkt wel of de tijd is blijven stilstaan, want ondanks alles geraakt 
hij nog steeds in zijn warme droogpakje. 

 
� De voorzitter en Johan Wouters zich laten bekeren hebben tot de GUE-sekte van 

Peter Brandt (alias Smekske)? Ze hebben vier dagen gezwoegd om zich, in een 
donkere poel in de buurt van Berlare, de “technical fundamentals” eigen te maken. 
Maar ze zijn geslaagd. Proficiat! Hoe ze echter ginder geraakt zijn, is mij nog 
steeds een raadsel, want door de grote hoeveelheden bier die ze wilden meenemen, 
was er bijna geen plaats meer voor hun flessen. 

 
� De Nederlanders op dit ogenblik Stefaan Adriaens als testcase gebruiken om te zien 

of ze er goed aan doen de Vlamingen na een definitieve breuk met Wallonië te 
annexeren? Hij wordt verplicht om met een wagen met geel-zwarte nummerplaat 
rond te rijden, en hij moet elk weekend ook eens tegen  de Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal van Antwerpen gaan plassen. Aan zijn uitspraak en luidruchtigheid 
is echter nog veel werk, alsook aan zijn kennis van de Hollandse schlagers dient nog 
flink gesleuteld te worden. Volhouden Stefaan!  

 
� Marijke Pasteels het heerlijk vindt dat men haar tussen twee duiken door als 

speelpop gebruikt? Zet een aantal mannen op een bankje, en zie hieronder wat er 
dan gebeurt. 

           
 

� Haar Tommeke zich tussen twee duiken dan weer in zijn sas voelt als hij in zijn bloot 
gat door het gras kan sluipen?  

 

 
Boze tongen beweren zelfs dat de kriebeltjes die hij dan gewaar wordt ervoor 
zorgen dat het hierboven getoond spelletje ’s avonds onder hun tweetjes nog 
uuuuuren verder gezet wordt.  

 
� Elewout (bijgenaamd “raketman”) de flikken tot grote wanhoop drijft met zijn turbo 

ligfiets? Hij scheurt zodanig hard over de Mechelsesteenweg dat zelfs de meest 
potige truckers braafjes uitwijken als ze zijn licht in hun achteruitkijkspiegel zien. 
De burgemeesters van Herent en Kampenhout laten, in een poging om deze wegpiraat 
te stoppen, inderhaast gefabriceerde mini-flitspalen plaatsen. 
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� Ondergetekende een aantal weken geleden in Opprebais op zeer amateuristische 
wijze bijna twee duikcomputers verloren was? Iedereen kent het gevoel wel. Je 
duikt nat en probeert zolang mogelijk je plas op te houden. Eenmaal uit het water 
gooi je al je materiaal op een hoopje om zo snel mogelijk de euforie te ervaren die 
onmiskenbaar volgt op het ledigen van je barstensvolle blaas. En dan, na die korte 
periode van intense zaligheid, daal je weer neer op aarde, grabbel je je vuile 
materiaal beet, en spoelt het in twee keer af aan een trap en aan het ponton. Terug 
boven, snel omkleden en alles inladen, en dan erg schrikken omdat je computers 
vermist zijn. Terug beneden kijken, iedereen aanspreken, en dan met het 
schaamrood op je wangen toch maar terug het water in om na een 10-tal minuten 
(gelukkig) mijn lievelingen lichtjes verspreid op 7 meter diepte in de buurt van het 
ponton terug te vinden. Dus als je ooit zelf hoogdringend moet, onthoud dan deze 
wijze les: plas gewoon in je pak en spoel het thuis daarna grondig uit. Het geeft je 
bovendien dezelfde voldoening als wanneer je goed werk levert voor je baas of je 
collega ‘s: je ontwaart onmiddellijk een warm gevoel, maar er is niemand die er wat 
van merkt.  

 
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. 
 
 
PS:  
Op de valreep besef ik dat ik bijna het belangrijkste “wist-je-datje” vergeten was.  
“Dag Allemaal” en “Story” hadden me voor deze primeur al een jaarabonnement op hun blad 
beloofd, maar ik vond dat onze leden de eer verdienden. 
Bij het ter perse gaan van ons clubblad, vieren Ward (Bartels) en Sara namelijk hun eerste 
zes maanden samen. 
Ja ja, jullie lezen het goed. De stiekemerd die van geen vrouwen moest weten, heeft ons 
allemaal een rad voor de ogen gedraaid.  
Op een manier zoals het enkel in een romantisch stationsromannetje kan beschreven 
worden, heeft hij het hart veroverd van deze Brugse schone. 
Hij is verliefd onze Ward. En ik geniet ervan hem zo te zien: fonkelende oogjes, een smile 
tot achter z’n oren, de blik in extase van de vlinders in z’n buik bij deze eerste echte 
verliefdheid … Prachtig gewoon! 
Ward en Sara, namens alle Torpedianen wens ik jullie een mooie toekomst. Te beginnen met 
dit zonovergoten idyllische weekend aan zee.  
Als je echt indruk wilt maken op haar, vergeet dan je zwembroek niet, en laat haar daarna 
maar genieten van je kathedraal van een lichaam. Vergeet echter niet wat je moeder zal 
zeggen voor jullie vertrekken, en daar sta ik voor één keer volledig achter:  
“Doe niets wat ik ook niet zou doen!” Maar voor de rest veel plezier gewenst. 
 
 

jullie ombudspiet 
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In memoriam 
 
Per 1 januari 2009 melden wij het ter ziele gaan van de elektronische verjaardagskaart. 
 
Al een aantal jaren stuur ik tussen de 400 en de 500 van dergelijke kaartjes naar familie,  
collega ‘s, oud-collega ‘s, vrienden en héél veel vriendinnen, alsook naar alle Torpedianen met een 
mailadres. 
Ik doe dit niet omdat het van mij verwacht wordt of omdat ik aan een uitzonderlijke vorm van 
dwangneurose lijd, maar gewoon omdat het mij een goed gevoel geeft.  
Noem het gerust de lichte euforie van je dagelijkse goede daad.  
 

Door dit grote aantal, zijn er bijgevolg dagen dat ik meerdere gelukzalige momenten ervaar, en 
slechts zelden dagen zonder. 
Desalniettemin zal het wellicht al een enkele keer voorgevallen zijn dat iemand geen kaartje kreeg. 
Een black-out, een probleem met de internetverbinding, …  
 
Meermaals kreeg ik ook pas weken later de reactie van een aantal mensen dat ze hun kaartje 
‘toevallig’ bij hun SPAM-berichten teruggevonden hadden. Maar dat blijkt dan weer te maken te 
hebben met de verschillende internationale sites vanwaar ik de kaartjes stuur. En een zeldzame keer 
reageerden mensen plagerig met: “Wat is ’t Piet, ben je mijn verjaardag vergeten of was je gewoon 
te zat?” 
 
Nooit, en ik herhaal het: Nooit heb ik iemand bewust van mijn lijst geschrapt. Nooit ben ik met opzet 
iemand ‘vergeten’ een verjaardagsmail te sturen. 
 
En toch … 
Blijkbaar ben ik erin geslaagd om eenzelfde iemand reeds drie jaar lang bewust het plezier te 

ontnemen van dergelijk kaartje te mogen ontvangen.  
Het was alsof ik de grond onder mijn voeten voelde wegzakken. Dit kon toch niet waar zijn. Geen drie 
keer.  
Alles heb ik nagekeken, wel tien keer. De andere jarigen van die periode hadden allemaal gereageerd, 
geen foutmeldingen, niets wees erop dat ik steken had laten vallen. 
 
Wat dan? Alzheimer? Een virus? Het feest dat ik uitgerekend dat drukke weekend moest 
organiseren? Of had ik misschien toch nog een rekening te vereffenen? 
Aha, wacht maar af. Ik blijf wel vriendelijk, maar als je verjaardag eraan komt stuur ik toch lekker 
niets. Geef toe het klinkt erg idioot. 
 
Enfin, het leven is zoal zwaar genoeg, maar één ding staat vast: ik ga het mij een stuk gemakkelijker 
maken. Iedere Torpediaan gelijk voor de wet en bijgevolg stuur ik vanaf 01/01/2009 geen kaartjes 
meer en loop ik bijgevolg ook geen risico meer om erop afgerekend te worden. 
 

Met de zegen van de Almachtige, en met (toch ook wel een beetje) pijn in het hart, draag ik dit 
initiatief ten grave. 
 

ombudspiet 
 
PS: 
Bloemen noch kransen.  
Wegens beperkt budget zal er ook geen officiële uitvaart en koffietafel zijn.  
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Huren duikmateriaal TORPEDO 
 
 

AFHALEN 

IEDERE VRIJDAG VAN 20 TOT 21 UUR 
Bij Peter JANSSENS, Driedennekespad 3, 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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Ambachtenlaan 52 - 3001 LEUVEN-HEVERLEE 
(016) 40 04 99 

 

 
 

OPEN: MA-VRIJ 8:00 - 18:00 UUR - ZA 8:00 - 13:00 UUR 
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De verdronken schat 
 

Het stond al een hele tijd op het verlanglijstje: duiken in een ongekende steengroeve. 
 
Stien was er al eens gaan spelen. Een terrein van bos en weiland met in het midden een 
kleine steengroeve, ondergelopen door grondwater. Een idyllisch plekje te midden van de 
velden achter Andenne. Ze was er met haar vriendje van de klas en zijn ouders al eens gaan 
bbq’en, zwemmen en een kamp bouwen. Na haar verhaal, nam ik contact op met Bart, de 
eigenaar. De mogelijkheden om de groeve te exploreren werden afgetast. Geen probleem. 
Interesse voor de trip was snel opgewekt bij Dir-man (Peter B.) en J-man (Johan W.). De 
wildste fantasieën kwamen boven: van ondergelopen mijngangen tot kilo’s goud.  
 

  
 
Het duurde echter nog bijna 1 jaar voor er een datum werd vastgesteld. Op 12 mei was het 
dan zover, een stralende lentedag. Onze transporter zat tjokvol: duikmateriaal voor 2 
duikers; surfboards en wetsuits voor de kids. Om 8u30 pikten we Bart op en reden we 
richting Andenne, op naar het avontuur. Ter plaatse aangekomen werd de omgeving van de 
groeve verkend. Via een steil paadje bereikten we 4 m lager de oever. Het water zag er 
heerlijk uit om in te duiken. Het wateroppervlak lag wat verborgen tussen de overhangende 
bomen. 
 
Naast het duikgerief werd nog extra 
materiaal meegenomen, zoals wetnotes, een 
grote reel en extra ballonnen. Na een korte 
briefing doken we onder, Kristel rechts en 
Johan links van mij. De zichtbaarheid 
bedroeg ongeveer 20 cm tot 3 m diepte. 
Daarna liep deze op tot bijna 1 meter; de 
bodem was bedekt met een dikke sliblaag. 
Na 5 minuten hebben we de max. diepte van 
7 m gevonden. We palmden, lees kropen, de 
put rond. We stegen 2 m en deden 
hetzelfde. Zo kregen we een gedacht van 
het bodemprofiel. We ontmoetten een salto draaiende baars en vonden een 
visserskoffertje en een autoband. 
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Na 30 min kwamen we boven en vertelde Bart over het bestaan van een kist onder water. 
Deze zou op een diepte van 2 meter liggen. Hij toonde de richting aan en weg waren wij. Na 
een tijdje vonden we een rechthoekige metalen kist. Het leek wel op een betonnen blok. Er 
zaten geen handvaten of sloten aan en het was nauwelijks op te tillen. Even oppervlakte 
maken om over de te volgen strategie voor de berging te overleggen. We besloten de kist 
naar boven te rollen. Johan en ik deden onze vinnen uit; zodat we betere grip op de bodem 
hadden. Na een klein half uur lag de koffer op de oever. Het was een brandkast waaruit het 
cijferslot was weggeslepen. Met een touw werd de koffer vastgelegd omdat hij dreigde 
terug te glijden. 
 

Met behulp van een koevoet werd de deur 
geopend. In de zwarte smurrie zaten lege 
juwelendoosjes. Tegen de wand plakten 
nog een achttal muntstukken: Italiaanse 
Lires. Er werd nog wat nagekaart en enkel 
donkere Leffe’s gedronken aan het BBQ 
vuur voor we huiswaarts keerden.  
 
 
 
 
 
 

 
De week nadien ben ik met Bart teruggereden om zoetwatermosseltjes te plaatsen en ook 
om de brandkast tot boven te takelen. Een koud kunstje met een winch vooraan op je 4x4. 
Na een grondige inspectie van de smurrie in de kist, vonden we nogmaals 8 muntstukken.  
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Geen grote vondst maar wel keileuk! 
 
 

 

 
 
 
Peter Janssens 
 
 
 
Van de redactie: sorry Peter en Kristel voor het laattijdig publiceren, een foutje van de 

redactie. 
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Spetterende TORPEDO-FUIF 

ZATERDAG 18 OKTOBER 

Zaal den Ouden Tijd (Herent) 

 

Doors 21u 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

VVK:  4 EUR / Kassa: 5 EUR 
1 gratis consumptie voor 23 uur 

 
http://www.torpedo.be  
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Torpedo prijskamp 
 
Door onvoorziene omstandigheden hebben jullie een half jaar moeten wachten om de 
winnaar van de vorige editie te kennen. En helaas ben ik door mijn eigen domme schuld ook 
de namen van de inzenders kwijtgespeeld, maar hun talrijke reacties had ik toen gelukkig al 
samengevoegd op een apart document. Ik hoop dat ik door de chaos dit keer niemand 
vergeten ben.  
 
Deze inzendingen bereikten tijdig de mailbox: 
 
ghostwriter: "Allé mannen. E bekke rap met diene foto hé. Ge denkt toch zeker nie da ‘k 
hier een uur ga blijven staan poseren.” 
 
ghostwriter: "Ons Ria zei dat ik meer mijn spierballen moest laten rollen!! Weken heb ik 
hiervoor getrained, en dan verloor ik nog tegen onze Tom. Nu doe ik hier en daar alleen nog 
maar een showke. Mijn vorig optreden was immers op den doop." 
 
Ons enige echte Fonske: “Ik zen Roger 55 joer joeng, getraud en goe lachs, al 1*doeëker 
sinds ewa en wa da ge zie dis wa da ge kroêgt.” 
 
ghostwriter: "En met deze pose ben ik ooit verkozen geweest . . . . . tot lul van het jaar.” 
 
ghostwriter: "Ik ga ’t nog ene keer laten zien. Als ik hier duw, en daar trek, dan valt mijn 
broek gewoon af.” 
 
ghostwriter: "Is ’t zo goed Ria of moet ik mijnen hoed nog wat schever zetten?” 
 
ghostwriter: "Ziede dezen onzichtbaren elastiek? Aah nee hé, want ‘k em hem just uit mijn 
onzichtbare broek gehaald. Ho ho ho.” 
 
ghostwriter: "Ge moogt gerust zijn Ria. Als ge echt nooit meer uitgenodigd wilt worden bij 
die mensen, is dees de justen tenue.” 
 
ghostwriter: "Ze mogen van mij denken wat ze willen, maar met deze pose heb ik indertijd 
toch maar schoon ons Ria binnengedaan.” 
 
En de winnaar is . . . ??? Herken je jouw tekstje, geef dan zo snel mogelijk een seintje. Je 
prijs staat klaar. Proficiat! 
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Ik ben bezig, 
ik ben bezig! 

Kom op Roger.  

Toon ze wat je waard bent! 
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En dit is de volgende opgave: 
 

 
 
Laat ze maar komen, jullie hersenspinsels. Extra kopieën liggen in het clubhuis ter 
beschikking. 
Regels? Geen regels. Het tekstvakje mag gerust aangepast worden en mag je zo vaak 
insturen als je wilt. Ook ditmaal wordt de winnaar in natura geprezen. 
 
Vergeet je naam niet op je inzending te zetten als je prints maakt, anders wordt het 
achteraf wel heel moeilijk om je je prijs te bezorgen. 
Veel plezier! 
 
Jullie ombudspiet 
  

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 
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Open voor 30 juni 2008 een eerste particuliere zichtrekening bij 

AXA Bank, die u tot het einde van het jaar gratis kunt gebruiken. 

Beter nog: u krijgt 100 euro cadeau wanneer u de rekening 

actief gebruikt*. 

100 euro100 euro100 euro100 euro

++++

gratis zichtrekeninggratis zichtrekeninggratis zichtrekeninggratis zichtrekening

====

mooi meegenomenmooi meegenomenmooi meegenomenmooi meegenomen

* Vraag de actievoorwaarden in ons kantoor of surf naar www.axa.be

Profinad BVBAProfinad BVBAProfinad BVBAProfinad BVBA
K e rkomsesteenweg 314K e rkomsesteenweg 314K e rkomsesteenweg 314K e rkomsesteenweg 314

337 0 Kerkom 337 0 Kerkom 337 0 Kerkom 337 0 Kerkom ---- BoutersemBoutersemBoutersemBoutersem

Te l .: 016 73 35 56Te l .: 016 73 35 56Te l .: 016 73 35 56Te l .: 016 73 35 56

Fa x : 016 73 51 17Fa x : 016 73 51 17Fa x : 016 73 51 17Fa x : 016 73 51 17

AXA Bank Belgium nv-sa-AG, Grotesteenweg 214, 2600 Antwerpen (Berchem) - TEL 03 286 22 11 - FAX 03 286 24 07

e-mail contact@axa.be - http://www.axa.be - BIC: AXABBE22 - RPR-RPM-RJP/BTW-TVA-MwSt BE 404 476 835 - MEZ-MAE-MWA 993

Rek-Cpte-Konto 700-099099 5-87 - CBFA-CBFA-KBFV 36705

w ww.axa.be w ww.axa.be w ww.axa.be w ww.axa.be 

Leef vol vertrouwenLeef vol vertrouwenLeef vol vertrouwenLeef vol vertrouwen
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Sportraad 06/09/2008 
 
Aanwezigen: Peter Theuwis, Daniël Van Minsel, Piet Schoumans, Luc Dupas, Joachim 

Vandepitte, Xavier Roex, Peter Brandt, Peter Janssens, Karolien Van Orshoven 

 

Verontschuldigd: Elewout De Troyer, Johan Wouters, Jos Couwels, Nadia Wouters 

 

1. Verslag vorige sportraad 

 

Carlos heeft een aantal opmerkingen doorgegeven aan Peter J. Zijn opmerkingen worden 

overlopen. 

Bergse Diepsluis als alternatief voor Ekeren in de zomermaanden. Dit is een goed idee voor 

een aantal dinsdagen, maar het zou zeker niet de bedoeling zijn om dat elke dinsdag zo te 

doen, daarvoor is de Bergse diepsluis te ver. 

 

2. Evaluatie voorbije clubduiken en ledenaantal 

 

Put van Ekeren was ook deze zomer een succes. Peter T merkt op dat er mss minder 

geoefend werd dan vorige keren. Hoewel Peter J wel telkens mensen duikleidingen liet doen 

en aanspoorde tot oefeningen doen en proeven doen. Maar de mensen moeten het zelf ook 

wel willen. 

Andere zomerduiken waren absoluut geen succes, er waren gemiddeld 6 torpedianen met 

Opprebais meegerekend. Dit is zeer weinig. 

Hoe komt dit? 

Daniël merkt op dat hij meestal pas op vrijdag beslist of hij al dan niet gaat duiken in het 

weekend, dat is ook zo voor anderen, bovendien zullen beginnelingen zich wschl niet 

inschrijven als ze niemand op de lijst zien staan. 

Er wordt besloten om behalve voor Opprebais de inschrijvingslijsten af te schaffen. 

 

Ons ledenaantal is drastisch gezakt, een aantal jaar geleden waren nog met een kleine 100 

en nu zijn we amper met 60 Torpedianen. 

We merken hierbij op dat de leden die afgevallen zijn niet de actieve leden zijn, maar 

eerder de leden die we zowiezo weinig of niet zagen. 

Peter J merkt op dat het aanbod van activiteiten voor de mensen enorm is, dat mensen veel 

te veel doen, waardoor ze weinig tijd hebben om te gaan duiken. 

Daniël legt uit dat er een groot verschil is tussen een duikschool, waar de nadruk ligt op 

scholing en een duikclub, waar de nadruk meer lig op plezier maken en kameraadschap.  

Voor beginnelingen is een duikschool het interessantst omdat ze hier meer houvast aan 

hebben. Torpedo moet nadenken over de richting die de club uitwil, willen we ons focussen 

op scholing? Dan zal het ledenaantal wschl meer stabiliseren, want binnen Nelos zijn de 
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duikscholen het grootst. Of willen we anderzijds het meest aandacht besteden aan plezier 

en leuke duiken. Dit is minder interessant voor beginnelingen. 

We moeten zelf de beginnelingen aansporen om mee buiten te gaan duiken en ze heel nauw 

opvolgen tot ze 2* zijn, ze als het ware bij het handje houden.  

 

3. Regeling Oppebais 

 

Verloopt vlot. 

Het is essentieel om bij de Opprebaisduiken toch te werken met inschrijvingslijsten omdat 

Pa Tienen wil weten met hoeveel we komen. 

 

4. Kostendelend Samenrijden 

 

We blijven erop letten regelmatig te vermelden hoeveel de rit kost. 

 

5. Dongelberg 

 

Luc heeft contact opgenomen met Carlo. 

Je kan enkel duiken op dinsdag of op donderdag en de put is tot het einde van het jaar 

volboekt! 

De inkom is 4EUR per duik. 

Er wordt gewerkt met inschrijvingen. 

Onderwater is er van 0 tot 6m een laag bladeren en andere troep, ondoorzichtbaar. Tussen 

6 en 27m is het glashelder. Dieper dan dat is er een zwarte smurrie.  

 

6. Noordzeeduiken 

 

Er werd in 2008 niet in de Noordzee gedoken met de club. 

Organisatorisch is dit niet zo gemakkelijk. De weekends zijn al heel lang op voorhand 

volzet, dus je moet heel snel boeken. 

Er moet bovendien voldoende kader zijn, liefst ook met Noordzee-ervaring! 

Mensen moeten op voorhand inschrijven en betalen. 

Peter Brandt zal kijken voor beschikbare data en die doorsturen. We zullen dit openstellen 

voor een beperkte groep van duikers omdat er niet veel Torpedianen ervaring hebben met 

Noordzeeduiken. 

Mogelijke boten: Stream, Jonathan, Eva 
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7. lessen, examens, voortraining, opwarming 

 

Peter J heeft samen met Daniël een strategie uitgedacht voor het duikonderricht.  

- Voortraining: 30’ , nadruk op opwarming, er moet feedback zijn naar diegene die 

voortraining geeft, oefeningen kunnen gevonden worden op de website, iedereen kan 

in principe deze training geven. 

- Op tijd komen!! En onze tijd in het zwembad goed benutten. 

- Leskaarten: te veel oefeningen op 1 kaart?, te verschillende dingen? Nee! De kaarten 

zijn logisch opgesteld , de oefeningen volgen elkaar goed op. Ze zijn stapsgewijs en 

herhalend. 

- Individueel begeleiden: Lesgever moet op het kaartje van de kandidaat specifiëren 

wat er niet af was of wat er niet goed was. Indien mogelijk wordt de week erop 

dezelfde kandidaat bij dezelfde lesgever gezet zodat er meer opvolging is. De 

lesgever mag natuurlijk ook altijd het kaartje gaan bekijken.  

- examens: De kandidaat wordt tijdens de laatste weken getraind door 1 persoon 

zodat er gewerkt kan worden op de details. Het examen wordt afgenomen door 

instructeurs, eventueel instructeurs van buitenuit. Na het zwembadexamen wordt 

ook feedback gegeven aan de lesgever; 

- Opleiding lesgevers: Er zal samengezeten worden met de lesgevers om een aantal 

oefeningen uit te leggen en te bekijken hoe die het best worden uitgelegd, waarop 

nadruk moet worden gelegd.  

- Voorstel: Kandidaat 1* zouden in groep moeten vooruit gaan. Op die manier 

stimuleren ze elkaar. Er is een duidelijk aanspreekpunt, want de lesgever is zoveel 

mogelijk dezelfde persoon. Dit biedt houvast voor beginnelingen. 

 

8. Wa Doe Me Na 

 

Er worden meer steengroeves op het programma gezet zodat de kandidaat 3* hun diepe 

duiken en proeven kunnen doen. 
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Tech2 cursus - Krnica June 2008 
 

Out-of-air ??  Nu ???   Ik hang hier al een uurtje op exact 9 meter met 6 flessen rond  

mijn lijf en ben bezig met een valve drill.  Net terwijl ik mijn backup purgeer komt Mario 

voor me hangen  en geeft me het "Out-of-Air"  signaal, van slechte timing gesproken.   Snel 

doneer ik mijn longhose, pak  mijn backup en draai vlug mijn linker kraan terug open.  We 

handelen de OOA situatie af en dan is het gelukkig de beurt aan mijn buddy.  Een voor een 

roteer ik mijn stages, haal ik een stage van mijn front-D-ring en doneer hem aan mijn 

teamgenoot. 

 

Ik had mijn buddies nog nooit ontmoet voor de aanvang van de cursus.  Wederom was dit 

een echte meevaller.  Massimo of "Max" is een ras echte italiaan die Mario al had 

bijgestaan op verschillende projecten.  Emir is kroaat en was gekend met het locale duik 

centrum (alsook vele andere duik centra in Kroatië).  Met Max volgde ik ook een scooter 

workshop bij Mario alvorens de T2 cursus te beginnen.  Het wennen aan elkaar gaat 

bijzonder vlot en al vlug lijkt het alsof we al jaren samen duiken.  Lang leve de ver 

doorgedreven standaardisatie die onze manier van duiken kenmerkt. 

 

  
 

We zitten in de tweede dag van onze Tech2 cursus waar ik samen met mijn teamgenoten 

urenlang ascent en stage-handling drills doen.   Stages roteren ... gezien mijn beperkte 

ervaring met meerdere stages in open water had ik  hier op voorhand wel een beetje schrik 

voor.  Gelukkig wordt de correcte procedure er bijzonder effectief ingedramd en op het 

einde van de 2de dag jongleer ik probleemloos mijn drie stages.   Mario had gelijk, het 

blijkt inderdaad niet belangrijk dit op voorhand oeverloos te oefenen zolang je 

basisvaardigheden maar tiptop zijn.   Beter direct de goede procedure aangeleerd krijgen 

dan zelf wat te experimenteren.   

 

Nog een ascent drill, de duik blijft duren totdat onze D18 op minimum gas zit en dit duurt 

wel een tijdje op gemiddeld 9 meter ...  1 minuut van 20 meter naar 12, pause, 1 minuut op 9 
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meter, 1 minuut op 8, 1 minuut op 7 met opbergen bottomstage en switchen naar backgas, 1 

minuut op 6 met switchen naar 50%, 1 minuut op 5 waar we O2 en bottomstage roteren, 1 

minuut op 4 meter met switch naar backgas, 1 minuut op 3 m met switch naar O2, 1 minuut 

op 2 ... en terug naar 21 meter waar we opnieuw beginnen spelen tot we uiteindelijk onze 

minimum gas bereiken en de duik met een laatste, door Mario geanimeerde, opstijging 

eindigen en terugkeren naar het duikcentrum. 

 

  
 

Het is nog niet gedaan voor vandaag, na een korte pauze laden we de boot opnieuw met per 

persoon een D18, 2 decoflessen en een stage voor een volgende "scenario" duik waar Mario 

zich met veel plezier en overgave amuseert door ons te belagen met allerlei incidentjes.  

Gaande van falende kranen, verlies van decogassen tot allerlei exotische vormen van out-of-

air.   De vermoeidheid begint te spelen, hier en daar moeten we het onderspit delven en 

treden we een fatale afloop schijnbaar tegemoet.  Dit tot groot jolijt van Mario, die ik hoor 

gieren van het lachen in zijn ontspanner. 

 

Volledig afgemat maar voldaan praten we na in het restaurant naast het duik centrum in 

Krnica.  Mario is tevreden, morgen gaan we duiken op de wrakken. 

 

 

Het tweede deel van de cursus is genieten.  Tech2 level duiken wisselen we af met allerlei 

discussies over decompressie, logistiek, gaskeuzes en dergelijke meer.  Veel aandacht 

wordt besteed aan het omgaan met het materiaal op de boot alsook het te water gaan en 

efficiëntie aan de oppervlakte.  De hoeveelheid flessen en logistiek die je mee kan nemen 

onder water bij een wrakduik hangt in eerste instantie af van hoeveel je efficient kan 

beheersen boven water.   Ook wordt besproken hoe we de schipper zoveel mogelijk kunnen 

ontlasten.  Immers, als je al het gesleur overlaat aan de schipper en je slaagt er niet in om 

efficiënt de duik te starten of te eindigen, dan zal de schipper je niet graag meer zien 

komen of op zijn minst de kost prijs voor dit type duiken behoorlijk verhogen.   We hadden 

het "geluk" dit alles in de praktijk te kunnen toepassen want er was soms toch wel een 

pittige stroming die souplesse en goede team communicatie vereist om de duik veilig te 
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kunnen aanvangen.  "Slow is smooth and smooth is fast", dit is niet de eerste keer dat ik dit 

hoor op een GUE cursus maar de praktijk bevestigt dit andermaal.  

 

  
 

De wrakken zijn prachtig.  De zichtbaarheid kon beter maar dit wordt ruimschoots 

goedgemaakt door de vele details nog aanwezig op de vergane glorie.  Vooral de Stella 

Polare springt er uit voor mij.   Prachtige torpedo jager (TA-36 WWII), quasi volledig in 

takt, torpedo's nog in de torpedo buizen, kanonnen in aanvalspositie, luiken open, 

spectaculair.  Het wrak ligt op 66 m en na gemiddeld 40 minuten op 60m beginnen we aan de 

stijging en de deco.  Het wrak ligt een 300 meter van de kant, waar we na een duiktijd van 

130 minuten onze deco eindigen.   

 

  
  

Hiervoor doen we het, het is een privilege om deze buitengewone wrakken te mogen 

bezoeken en te kunnen aanschouwen.  GUE brengt dit op uitzonderlijke wijze binnen 

handbereik.   Ik kijk al uit naar de volgende trip en het weerzien met mijn nieuwe vrienden ! 

 

Peter Brandt 
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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 vorig 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). 

 

Nu dat het winterseizoen is aangebroken: die mutskes zijn gemaakt en te verkrijgen bij 

Peter Theuwis of in het clublokaal. De kostprijs voor het mutsje bedraagt 4 euro. 
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Bevraging 
 

Onderstaand bericht zal je ook al via email verkregen hebben. Zowel elektronische versies 

(is onze voorkeur) als papieren versies mogen ons bezorgd worden. Het blauwe gedeelte in 

de onderstaande email is uiteraard niet van toepassing bij de personen die de papieren 

versie willen binnenbrengen. 

 

 

 

Beste vrienden, 
 
Wij hebben even een paar minuutjes van jullie tijd nodig ! 
 
De stad Leuven, en meer specifiek de Leuvense Sportraad, heeft vanaf dit jaar 't een en 't 
ander in de subsidieregelgeving voor de aangesloten sportclubs aangepast, en een van die 
aanpassingen is dat wij als sportclub verplicht zijn een bevraging te houden bij onze leden 
mbt het verenigingsleven en meer specifiek een aantal thema's zoals clubsfeer, de 
opleidingen/trainingen, de sportinfrastructuur, de communicatie binnen de club, sport voor 
jongeren en/of gehandicapten (niet van toepassing voor ons), enz. 
En ik heb d'er gelijk van gebruik gemaakt om ook nog een stuk met vragen ivm onze 
clubduiken aan vast te breien. 
 
Je kan de Excel-file in bijlage openen en de geelbeige velden zijn velden die je zelf kan 
invullen. In de kolom "Score" vul je een getal tussen 1 en 5 in (1 = totaal niet akkoord, en 5 = 
helemaal akkoord, en de rest zit tussenin uiteraard, 2 = eerder niet akkoord, 3 = neutraal, 
4 = eerder akkoord), en als een bepaald item/vraag niet voor jou van toepassing is en/of je 
hebt er geen mening over dan vul je daar 0 in. 
Naast ieder scoreveld is er ook nog ruimte om free format wat bijkomend commentaar neer 
te pennen als je dat nuttig vindt. Helemaal onderaan heb je nog ruimte om 5 aparte 
commentaren over eventuele andere topics te geven. 
Als je rond bent sla je die Excel-file lokaal op de computer op en je stuurt gewoonweg een 
reply op deze email met jouw lokale versie van de Excel-file in bijlage en klaar is kees. 
 
Bedankt alvast voor je medewerking ! 
 
Groetjes, 
 
Luc 
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Naam en voornaam: 

Opm. Ivm de score: 1 betekent "helemaal niet akkoord', 5 betekent "helemaal akkoord", en 2-3-4 zitten ergens 

tussenin. 0 betekent "geen mening" of "niet van toepassing" (v.b. als je nog geen ervaring hebt met een bepaald 
item). Vul je score telkens na ieder item in. Het invullen van het extra commentaarveld is optioneel. 

Communicatie Score 
 

Commentaar 

1 u vindt een goede communicatie tussen de leden, club en trainers heel belangrijk   
 

- 

2 
u bent goed op de hoogte van algemene afspraken die gelden binnen de club (v.b. 
praktische afspraken ivm zwembad of openwaterduiken, inschrijvingen voor activiteiten, enz.) 

  
 

- 

3 
wijzigingen van afspraken of eenmalige afspraken worden steeds tijdig en duidelijk 
gecommuniceerd 

  
 

- 

4 
u vindt dat de manier van communiceren (website/email, reminders op clubduiken en 
zwembadtrainingen) goed werkbaar is  

  
 

- 

5 als nieuw clublid word je goed opgevangen en begeleid tijdens de eerste trainingen   
 

- 

6 het is voor jou duidelijk bij wie je terecht kan met bepaalde vragen en problemen   
 

- 

7 de club is heel transparant in haar informatie   
 

- 
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Sportinfrastructuur (=zwembad) Score 
 

Commentaar 

1 u heeft veel belang aan een goede infrastructuur (zwembad)   
 

- 

2 het zwembad voldoet qua grootte aan de noden van onze club   
 

- 

3 het zwembad is modern en goed uitgerust   
 

- 

4 het zwembad wordt goed onderhouden   
 

- 

5 er is voldoende bruikbaar sportmateriaal voorhanden   
 

- 

6 er is voldoende sanitair (douches/wc's) in de sportaccommodatie   
 

- 

7 het sanitair is hygienisch en goed onderhouden   
 

- 

     

Trainingen/lessen/opleiding Score 
 

Commentaar 

1 het tijdstip waarop de training plaatsvindt is voor u een gepast moment   
 

- 
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2 de trainingstijd wordt voldoende benut (begint/eindigt men op tijd?)   
 

- 

3 u kan voldoende op uw eigen niveau trainen en lessen volgen   
 

- 

4 u bent tevreden over de lesgevers/trainers   
 

- 

5 
u vindt de trainingen genoeg afwisselend en uitgebalanceerd met aspecten zoals technieken, 
kracht, uithouding, enz. 

  
 

- 

6 voor de trainingen of reeks van trainingen zijn er duidelijke einddoelen   
 

- 

7 
u kan je stem en mening laten horen ivm de opleidingen en clubactiviteiten, via v.b. een 
sportraad of algemene vergadering enz., en iedereen kan en mag zijn 
mening/opmerkingen/suggesties geven 

  
 

- 

     

Sfeer Score 
 

Commentaar 

1 binnen de club is er aandacht voor iedereen en niet alleen voor de besten   
 

- 

2 "respect voor iedereen" is geen loos begrip binnen de club   
 

- 

3 er is discipline binnen de club   
 

- 
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4 in de club heerst er een positieve sfeer   
 

- 

5 u hebt absoluut geen behoefte om van club te veranderen   
 

- 

6 
u vindt de sfeer binnen de club aangenaam, u voelt zich thuis in de club en kom met plezier 
naar de activiteiten 

  
 

- 

7 u zou onze club zeker aanraden aan vrienden en familie   
 

- 

     

Clubduiken (openwater) algemeen Score 
 

Commentaar 

1 ik neem zoveel mogelijk deel aan de clubduikdagen   
 

- 

2 de sfeer tijdens de clubduikdagen is doorgaans prima   
 

- 

3 er is voldoende variatie in de duikstekken bij de clubduiken (50% is sowieso Opprebais/zoet)   
 

- 

4 er zijn voldoende Zeelandduiken op de niet-Opprebais clubduikdagen   
 

- 

5 
er staan voldoende duikstekken in de loop van het jaar (incl. de Bravos-proevendagen) op de 
WDMN (WaDoeMeNaa-duikkalender) die proefafnames toelaten 

  
 

- 
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6 
m.u.v. de eerste zaterdag staan de clubduiken doorgaans op zondag geprogrammeerd, dat 
is een prima dag voor mij 

  
 

- 

7 
de afspraakplaats (Banden Janssens) is in de regio Leuven OK als verzamel/vertrekpunt qua 
bereikbaarheid, parkeermogelijkheden, en uitvalsbasis richting E40 en de Waalse 
steengroeves  

  
 

- 

8 het vertrekuur is doorgaans best OK    
 

- 

9 het uur van terugkomst is doorgaans best OK   
 

- 

10 de afstand/rijtijd is doorgaans aanvaardbaar gezien de centrale ligging van Leuven   
 

- 

11 de duikstekken zijn doorgaans niet te moeilijk voor mij   
 

- 

12 de duikstekken zijn doorgaans interessant genoeg voor mij   
 

- 

13 
ik verkies "gekende" duikstekken op onze WDMN zodat er quasi-garantie is op leuke en 
goeie duiken en comfortabele duikstekken 

  
 

- 

14 
ik vind dat er regelmatig eens "onbekende" of "minder bekende" duikstekken op de WDMN 
mogen komen om die duikstekken te kunnen exploreren, en dan neem ik het risico op 
misschien een toch wat mindere duikstek, of iets minder comfort op de duikstek, er graag bij 

  
 

- 

15 ik vind de mix van 1 duik per clubduikdag en 2 duiken per clubduikdag OK   
 

- 

16 
ik verkies 2 duiken (of soms 3) per clubduikdag wanneer de omstandigheden (weer, 
duikstekken) OK zijn 

  
 

- 
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17 
de dinsdagavondduiken in de zomermaanden in Ekeren zijn een goed compromis tussen 
toch leuk (duikstek zelf, mogelijkheden voor een leuke pre- en apres-duik babbel en 
gezelligheid) en afstand/tijd 

  
 

- 

18 
een (eventueel verlengd) duikweekend met logies/eten in eigen land (steengroeventoer) of 
Zeeland, of eventueel iets verder zelfs zou terug moeten ingevoerd worden en ik zou zeker 
graag meedoen 

  
 

- 

19 
ik heb interesse voor Noordzeeduiken voor ervaren duikers (d.w.z. minstens 2*D en met zeer 
ruime Oosterschelde-ervaring bij mogelijks minder goed zicht en stroming) en ik zou zeker 
graag meedoen 

  
 

- 

20 
ik vind de inschrijvingen per clubduikdag handig en overzichtelijk en "zien duiken doet 
duiken" en stimuleert me om mee te gaan en helpen mee om contact te houden met de club 
ingeval ik niet of amper naar de zwembadtrainingen kom of kan komen 

  
 

- 

     

Clubduiken (openwater): redenen voor niet/weinig-deelname Score 
 

Commentaar 

1 
ik neem weinig deel aan de clubduiken omdat ik pas helemaal last minute (de morgen zelf) 
kan/wil beslissen of ik meega en dat is niet verenigbaar met het systeem van de 
inschrijvingen 

  
 

- 

2 
ik neem weinig deel aan de clubduiken omdat ik pas helemaal last minute (de morgen zelf) 
kan/wil beslissen of ik meega en dat is niet verenigbaar met het tijdig ontlenen van materiaal 

  
 

- 

3 
ik neem vrij weinig (en uiteindelijk alleen maar tijdens de zomer) deel aan de clubduiken 
omdat ik eigenlijk vooral op vakantie duik 

  
 

- 

4 
ik neem vrij weinig deel aan de clubduiken omdat ik voornamelijk de zwembadtrainingen leuk 
vind maar de buitenduiken interesseren me maar matig 

  
 

- 

5 
ik neem vrij weinig deel aan de clubduiken omdat ik nog teveel andere 
activiteiten/verplichtingen heb tijdens de weekends 

  
 

- 
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6 
mijn huidige gezinssituatie en gezinsactiviteiten maken dat ik me niet veel kan vrijmaken voor 
de clubduiken 

  
 

- 

  

Eventueel algemeen commentaar/suggesties:  

Eventueel algemeen commentaar/suggesties:  

Eventueel algemeen commentaar/suggesties:  
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Flupjes activiteiten 
 

27/05/08 Ward met Hot Dogs 10.00 

24/06/08 De Thieu en Jokke met Pitta 11.00 

14/07/08 Huur Clublokaal UIT Juni - Juli 100.00 

15/07/08 Ward trakteert met een kasschotel 0.00 

20/07/08 Opprebais 7 D 12.20 

29/07/08 Veerle en Diederik bereiden echte BBQ 25.00 

02/08/08 Opprebais 16 D 21.40 

31/08/08 Scharrendijke 6D 13.50 

02/09/08 Drankkaarten en drankjes 120.00 

02/09/08 Drank clublokkal 74.34 

02/09/08 Varia van Ekeren (drankjes en flupkes) Dank je Elewout 128.32 

02/09/08 Huur Clublokaal UIT Aug - Sept 100.00 

06/09/08 Opprebais 17 D 25.00 

08/09/08 Voorschot zaal fuif 650.00 

09/09/08 Kristel rekent nog flupkes Ekeren af 15.00 

09/09/08 Ria rekent nog flupkes Ekeren af 32.00 

09/09/08 Marijke en Tom met heerlijke hamburgers 9.00 

09/09/08 Drankkaarten en drankjes 100.00 

13/09/08 Drank clublokkal 78.84 

16/09/08 Ria en Bojana met Leuvense smoutebollen 16.00 
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Torpedo Wa Doe Me Na 
 

Datum Locatie Vertrek Plaats 

ZO 14/09 Wemeldinge Tetjes (LW 9u55) en Wemeldinge Punt (HW 16u10) 9u30 PJ 

WO 17/09 Put van Ekeren (20u ter plekke, 19u Parking Bodart, MET 
inschrijvingen!!!) 

  

ZO 21/09 Opprebais 8u30 PJ 

ZO 21/09 Themaduik Commissie Biologie "Winter in Zeeland"   

WO 24/09 Put van Ekeren (20u ter plekke, 19u Parking Bodart, MET 
inschrijvingen!!!) 

  

ZO 28/09 La Roche Fontaine (2 duiken) 9u PJ 

ZA 04/10 Opprebais 8u30 PJ* 

ZO 05/10 Bravos-proevendag 2* en 3*   

ZA 11/10 Wemeldinge Punt (HW 13u55) en nadien Berghse Diepsluis 11u PJ 

ZO 12/10 Bravos-bijscholing Hoger Redder en Duiker-Redder   

ZA 18/10 Spetterende TORPEDO-FUIF in zaal "Den Ouden Tijd" in 

Herent. Doors 21u. 

  

ZO 26/10 Wemeldinge Parking (HW 13u52) en nadien Berghse Diepsluis 11u PJ 

ZA 01/11 Opprebais 8u30 PJ* 

ZO 09/11 Sprimont en La Gombe (2 duiken) 8u30 PJ 

ZO 16/11 Opprebais 8u30 PJ 

ZO 23/11 Plate Taille (2 duiken) 9u30 PJ 

ZA 29/11 Torpedo-etentje... info volgt...   

ZO 30/11 Dongelberg 12u30 PJ 

VR 05/12 Sportraad 20u30 CL 

ZA 06/12 Opprebais 8u30 PJ* 

ZA 13/12 Symposium Duikveiligheid en Duikgeneeskunde, UZA   

ZO 14/12 La Roche Fontaine (2 duiken) 9u PJ 

ZO 21/12 Opprebais 8u30 PJ 

DO 01/01 Opprebais Nieuwjaarsduik 8u30 PJ 

DO 01/01 Nieuwjaarsreceptie 19u CL 

ZO 11/01 Nieuwe lessenreeks duiker-redder   

VR 30/01 Jaarlijkse Algemene Vergadering 20u CL 

ZA 07/03 Torpedo steakdag... datum/locatie nog onder voorbehoud!   

VR 06/03 Sportraad 20u30 CL 

VR 05/06 Sportraad 20u30 CL 

ZO 07/06 Torpedo-doop   

VR 04/09 Sportraad 20u30 CL 

ZA 17/10 Torpedo-fuif... info volgt...   

VR 04/12 Sportraad 20u30 CL 

 
  


