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Woordje van de redactie: 

 

Als je dit leest zit het jaar 2008 er weeral op.   
De winter heeft al enkele keren geprikt met een beetje sneeuw, niet waar Johan? 
De temperatuur flirt rond het vriespunt maar we blijven duiken met o.a. de eerste clubduik 
in Dongelberg eind november. 
2008 was een prachtig duikjaar met tal van mooie duiken in Zeeland als wel in onze lokale 
putten. De put van Ekeren was dit jaar een topper met veel duikers en veel lekkers nadien. 
 
De laaste 3 maand mochten er echter ook zijn met oa. de Torpedo fuif, een wokavondje en 
een iet wat uitgestelde OWT (meer in deze bijlage). 
Duikjaar 2009 wordt voor onze club Torpedo een heel bijzonder jaar namelijk vieren we het 
40 jaar bestaan.  We zullen dan ook tal van evenementen organiseren maar geen nood we 
hebben een “Jaarkalender” in het leven geroepen waar al de weetjes op staan. 
 
In deze bijdrage vind je, naast de toffe artikels van onze vaste schrijvers, een leuk en 
interessant artikel van Johan over de cursus die hij samen met de voorzitter heeft gevolgd. 
Verderop kan je het verslag van Carlos zijn duikuitstap naar La Roche Fontaine vinden, 
spijtig dat Carlos geen bewijzen (lees foto's) heeft meegebracht over zijn ziekenhuis 
avontuur. Ria en Roger hebben ons ook een verslag doorgestuurd van de kei leuke OWT. En 
familie Vanhaverbeke laat ons meegenieten van hun vakantie in Egypte.  
 
Bedankt allemaal voor jullie artikels! Het is leuk verschillende artikels te mogen ontvangen. 
 
Vanwege de redactie wensen we jullie allen een prachtig en veilig duiks 2009 toe. 
 
 Jos 
 

Medewerkers:  Jos, Karolien, Peter J., Luc D, Piet, Johan W., Carlos, Ria en Roger, 

fam. Vanhaverbeke, Peter T. 

 

Torpedo Website: www.torpedo.be – Luc Dupas 

 

Verschijnt Driemaandelijks:  Editie december 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... 
 
Beste Torpedo-leden,  
  
Het einde van het jaar is in zicht! 
Graag wens ik jullie allemaal een Vrolijk Kerstfeest en een heel Gelukkig Nieuwjaar! 
  
Met het nieuwe jaar in zicht, willen we julle vragen om opnieuw lid te worden van Torpedo 
door jullie lidgeld te betalen. 
  
Te betalen op rekening 734-3442078-42 van Torpedo vzw, P. Van Ostaijenlaan 47, 3001 
Heverlee vóór 1 januari 2009.  
 

•  Hernieuwing van het lidmaatschap voor 1 jaar (jan-dec) = 85 EUR 
(voor wie reeds lid is/was van Torpedo en nog niet in orde is met het lidmaatschap 2009).  

•  Tweede lid voor 1 jaar (jan-dec) = 65 EUR 

(voor wie reeds lid is van een andere NELOS-club en daar voor 2009 volledig in orde is 
met het lidgeld en de medische keuring).  

•  Ereleden voor 1 jaar (jan-dec) = 45 EUR  

(voor wie enkel de Nelos bijdrage moet betalen) 

•  Zwemmende leden voor 1 jaar (jan-dec) = 69 EUR 

(voor wie aan alle activiteiten deelneemt en niet duikt, dit is de clubbijdrage en 
Nelosbijdrage voor zwemmers) 

 
Ook zou het goed zijn om een afspraak te maken bij je dokter voor een nieuw medisch 

attest, dit had ik graag ontvangen ten laatste bij de algemene vergadering 30 Januari 

2009! 
  
Dank jullie wel! En veel plezier met de komende winterduiken!! 
   
 
Karolien 
  
ps: vergeet onze chocomelkduik niet zaterdag 27 December, met catering verzorgt door de 
voorzitter en secretaresse, dat kan niet anders dan goed zijn!! ;-) 
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De fundamenten van het duiken 
 
 
Het plan is simpel: Even 4 dagen wat duikjes doen en voila weer een kaartje voor op de 

brevettenlijst. Ik duik al jaren en heb al een paar honderd duiken achter de kiezen. 

Moeilijk kan dat dan niet zijn, een cursus die zichzelf “de fundamenten van het duiken” 

noemt. Dit wordt een makkie. 

 

Zo gezegd zo gedaan. Ondergetekende en de voorzitter schrijven zich in. Tom had ook wel 

zin, maar besloot om eerst verder te investeren in materiaal voor hij zich aan de cursus 

waagt.  

Na het invullen van een pagina’s lange lijst persoonlijke gegevens en het lezen van de 

minimum materiaalvereisten om te slagen, begint het te dagen dat het misschien toch niet 

zo evident zal worden.  Dit vermoeden wordt bevestigd als een week voor de cursus de 

agenda van de vierdaagse in mijn inbox zit. De verwachte 4 dagen van duikjes doen, blijken 

4 dagen van theorie en ocharme 1 duik per dag. Slavenarbeid is het: start om 8.30u en les 

tot 18.30u. Wie had dat gedacht van duikcursus. 

 

Plaats van het gebeuren: Berlare. De lessen worden gegeven in een ruime kamer van 

duikwinkel The Deep Blue en de duiken zijn gepland in Nieuwdonk, een plas op 5 minuten 

rijden. Het meertje blijkt een kruising te zijn tussen Mol en Ekeren. Zand, geen planten, 

heel af en toe een vis en maximum 22 meter. 

We zijn met z’n drieën. De twee voorgenoemden en Wouter, een duiker uit het Antwerpse. 

 

Om niet elke dag over en weer te moeten rijden nemen we een tentenplaats op camping 

Groenpark. Een week voor de start begint het bij de voorzitter door te dringen dat hij toch 

geen 16 meer is en hij best gewend is geraakt aan zijn luxe. De tentenplaats wordt snel 

ingeruild voor een trekkershut. Een fors uitgevallen tuinhuis met een paar bedden, een 

tafel en 2 kookplaten. Voor de was en plas moet je naar de sanitaire blok over de deur. Ik 

heb hem een beetje uitgelachen met zijn streven naar luxe, maar eenmaal we er waren, 

moest ik toegeven dat het zo slecht nog niet was, die trekkershut. Misschien ben ik ook wel 

al ietsie pietsie ouder aan het worden. 

 

Daar gaan we dan voor dag 1. 

Sash, de instructeur, blijkt een fors uitgebouwde Amerikaanse Noor te zijn en een vlotte 

prater. Hij slaagt er makkelijk in ons urenlang bezig te houden tot we iets na tweeën onze 

boterhammen mogen opeten. Het enige wat we tot nu toe gezien hebben, is hoe een duiker 

zich voortbeweegt in het water en wat zijn prioriteiten behoren te zijn. 
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(Voor de niet duikers: hier wordt het iets duiktechnischer) 

Eigenlijk heb je 6 vrijheidsgraden onder water: 

• Naar boven en onder: buoyancy  

• Vooruit en achter: Propulsion technieken 

• Naar links en rechts:  tja, hoe doe je dit onder water? 

• Draaien rond je breedteas: trim 

• Draaien rond de vertikale as: helicopter turn 

• Draaien rond je lengteas: stabiliteit 

 

Eigenlijk is er maar eentje die niet echt handig is onder water en dat is de links/rechts 

beweging. Vissen hebben daar ook een probleem mee, laat staan dat wij mensen dat dan 

kunnen. 

Er wordt ons duidelijk gemaakt dat er tijdens de cursus 5 prioriteiten zijn die we absoluut 

moeten volgen onder water: 

1. Buoyancy (het op en neer gaan dus) 

2. Trim (hoe schuin je hangt in het water) 

3. Doen wat je moet doen (de oefening: bv een boei oplaten) 

4. Team bewustzijn 

5. En tenslotte omgevingsbewustzijn 

Als je het eerste niet onder controle hebt, moet je niet beginnen met het tweede. 

Enzovoort, enzovoort, ... . 

Om te slagen moeten we op elk moment onze buoyancy (drijfvermogen)  onder controle 

houden binnen een meter (+-50cm) en onze trim (hellingsgraad in het water) binnen 30 

graden. Tegelijkertijd moeten we ook ons 

team in de gaten houden. 

Niet simpel, maar niet onmogelijk, zie je 

iedereen denken. En dat team- en 

omgevingsbewustzijn is voor ons, slecht-

zicht-duikers, helemaal geen probleem. 

Belgische duikers zijn tenslotte de beste 

duikers van de wereld. 

 

Tijd voor duik nr 1. Het wordt een simpele 

duik met z’n drieën. Onder water halthouden 

naast elkaar (wing formatie genoemd), kijken 

naar een demonstratie van vintechnieken 

(propulsion) en dan verder zwemmen. Even later weer halt houden en kijken hoe Sash de 

helicopter turn demonstreert. Dan is het onze beurt. Vanuit de wing formatie (stil hangend 

naast elkaar dus) moeten we 1 voor 1 naar voren komen. Eerst links rond draaien en dan 

rechts om tenslotte achterwaarts terug onze plaats in te nemen in de formatie. Een beetje 

zoals je auto achteruit parkeren op de parking van de Carrefour. Hier wordt al snel 

Van links naar recht: Stephan (de organisator), Peter, Sash, 

Wouter, Johan. 
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duidelijk dat het toch niet zo simpel zal worden als we dachten. Chaos alom. Iedereen is 

druk bezig met zijn prioriteiten. De hoogte houden valt wel mee. De trim is een stuk minder 

en de opdracht uitvoeren neemt de rest van onze aandacht over. Met als gevolg dat ons 

team- en omgevingsbesef  wegzakt tot ver onder nul. Zoals Sash zegt: “Alle hersencellen 

zijn bezig met de opdracht en er zijn er geen over om je team en de omgeving in de gaten 

te houden.” 

Dat zullen we geweten hebben tijdens de debriefing. Meteen worden we op onze plaats 

gezet. Het was niet slecht, vond Sash, maar om te slagen moeten we een paar tanden 

bijsteken want de opdrachten worden moeilijker, verzekert hij ons. 

 

Na de duik eten we in het cafetaria een flinke steak en Sash debrieft gedetailleerd. Hij 

heeft alles gezien en weet dat nog te onthouden ook: het tijdstip, de diepte, de 

omstandigheden. Wat een geheugen heeft die man! Kwestie van oefening beweert hij. 

Na het eten bekijken we in de klas de video van de duik. Jawel, alles is vastgelegd op film. 

Best confronterend, maar uiterst leerzaam. Een aanrader voor iedereen die zichzelf wil 

perfectioneren. 

In team duiken betekent als team verantwoordelijkheden opnemen. Als je buddy te hoog in 

het water hangt of een van de drills (oefeningen) niet in de juiste volgorde doet, moet je 

hem dat duidelijk maken. Want als hij iets fout doet en jij hebt het niet gezien, is dat 

evenzeer jouw fout als de zijne. Whooow, dat is nieuw: teamverantwoordelijkheden, echt 

van je team afhangen en erop kunnen vertrouwen. 

Iets na 21.00 mogen we beschikken om ons 

duikmateriaal bij te werken. Sash had een 

heleboel op- en aanmerkingen die het 

duikcomfort en de veiligheid onder water 

verhogen. Wij dus naar onze trekkershut om 

een paar Leffe’s soldaat te maken en nog tot 

1.00 uur te knutselen en te sleutelen. 

 

De volgende dag begint met een kleine 

briefing en hup het water in. Nu is het tijd om 

te tonen dat we beter zijn dan we gisteren 

hebben laten zien. We vertrekken in wing 

formatie (naast elkaar) en telkens we een 

oefening doen, waaieren we uit elkaar tot 

driehoeksformatie met de hoofden naar 

elkaar en de voeten naar buiten. Zo kan 

iedereen elkaar in het oog houden. Allé, dat is toch de bedoeling.  De eerste oefening is een 

valve drill: in sequentie van rechts naar links je kranen dicht draaien en terug openen. Dit 

kan nodig zijn als een van je ontspanners bevriest, stuk gaat of gewoon als je kraan dicht 

gaat door ergens tegen te schuren. Ik geef toe dat het je zelfvertrouwen een boost geeft 

Spijtig dat ze de auto's tegenwoordig zo klein maken. Je 

krijgt er amper materiaal voor 2 duikers in. 
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als je weet dat je aan die rotkrengen kan indien het nodig zou zijn. 

Tijdens de oefening blijkt dat “de prioreiten” aanhouden niet evident is. Iedereen 

verdwijnt in zijn eigen wereld op het moment dat de focus op de oefening gericht wordt. 

Vervolgens de tweede oefening: safety drill. Dit is een simulatie van een duiker die zonder 

lucht valt. Allemaal logische acties. Je geeft je ontspanner aan hem en gaat zelf over op je 

backup. Weerom niets moeilijk. Maar om dit te doen zonder omhoog of omlaag, naar voren 

of achteren te gaan en ondertussen ook je 2 buddies in het oog te houden. Dat is andere 

koek. 

Maar je merkt dat we vooruitgang boeken. 

 

Na de duik een debriefing, wat videobeelden en weer theorie voor de rest van de namiddag:  

team protocols, beperkte deco theorie, welke gassen voor wat, ... Voor we het beseffen is 

het 20.30u, ver voorbij de geplande eindtijd, en vooral tijd om te eten. Na het eten 

natuurlijk nog een Leffe in de trekkershut en rond de tijd dat de klok 1u slaat, liggen we te 

knorren. 

 

Dag 3 breekt aan. Eerst in de klas wat praktische informatie over de oefeningen van de 

duik voor vandaag en dan het water in. De wingformatie gaat stukken beter. We blijven 

meer samen, al kan het letten op je buddy nog wel beter. Op Sash zijn teken gaan we in 

driehoeksformatie. Tijd voor de safety drill van gisteren maar deze keer met verlies van 

masker op het einde. De moeilijkheidsgraad stijgt.  

Even later moeten we onze wetnotes (onderwaterschrijfblok) boven halen en onze tijd, 

diepte en flesdruk opschrijven. No problemo dachten we. Als we een safety drill kunnen 

afwerken kan een paar getallen opschrijven toch geen probleem zijn. Niets is minder waar. 

Weg waren de prioriteiten. Buoyancy van mijn voeten en team besef dat  er niet was. 

Iedereen, behalve ondergetekende (een beetje zelfstoef mag wel), was weer verzonken in 

zijn eigen wereld.  Niet te verwonderen dat onze besef van omgeving (het stilhangen ter 

plaatse) volledig afwezig was. Mijn buddies zwemmen in cirkels onder en langs elkaar. 

Hilarisch om zien. 

Na dit fiasco moeten we om de beurt 

onze boei oplaten. Niet zoals wij dat 

gewoon zijn: rustig boei open plooien, 

lucht inlaten en hopen dat dat ding 

nergens blijft achterhaken op het 

moment dat je hem uiteindelijk niet meer 

kan tegenhouden. Nee, nee, dit moest 

gecontroleerd gebeuren tot het eind. Dat 

betekent dat je altijd je boei moet 

kunnen vasthouden en dat je je 

drijfvermogen moet aanpassen als er 

De befaamde trekkershut voor luxebeesten. 
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lucht in de boei gaat. Echt een aanrader voor iedereen. Tijdens een volgende duik moet je 

maar aan mij of Peter vragen om dit te oefenen. Echt leuk en het geeft een gevoel van 

controle. Telkens we een boei los laten, moeten we een gecontroleerde stijging doen met 

daarna een gecontroleerde daling zodat de volgende zijn boei kan oplaten. Dit op en neer 

jo-jo-en wordt Wouter, die met een lichte verkoudheid sukkelt, te veel en hij krijgt zijn 

oren niet meer geklaard. 

Na de duik de gekende debriefing met video en opnieuw een maratonsessie theorie. Op het 

eind van de dag volgt een quiz. Examen mogen we het niet noemen, want je mag blijven 

proberen tot het juist is. Het is een goede opfrissing van de vrachtwagenladingen kennis 

(“truckload of info” zoals Sash dat noemt) die we de laatste paar dagen te verwerken 

gekregen hebben.  

Tegen 20.30 is het etenstijd. 

 

Dag 4 breekt aan. Overdag is het heerlijk zonnig weer, maar de nachten en ochtenden zijn 

koud. Niets is zo moeilijk als eens goed naar de pot gaan als je kont half vast vriest. 

Vandaag worden we direkt bij de waterkant verwacht want er staan 2 duiken op het 

programma. Eerst een rustige duik waar we leren een bewusteloze duiker op een 

gecontroleerde manier naar het oppervlak te brengen en daarna het nemen en terug 

opbergen van onze backuplamp. 

Wouter moet helaas na 2.5 meter diepte opgeven omdat zijn oren niet mee willen. We 

duiken met z’n tweeën verder en na 40 minuten zijn we weer boven. Alles is goed verlopen. 

Onze prioriteiten beginnen goed te zitten. Dat moet ook wel, onze volgende duik is immers 

onze evaluatieduik. 

 

Tijdens de 5de duik beginnen we met een valve drill, daarna een safety drill en dan op diepte 

(een volledige 15m diep :o) nog een “verrassings” safety drill met het oplaten van een boei 

en een gecontroleerde stijging van 3m per minuut. Je merkt dat de intensieve voorbije 

dagen zijn vruchten afwerpen. Alles verloopt vlot en we hebben veel aandacht voor het 

team. Alle fouten worden als team opgemerkt en opgelost. Een super gevoel om zo op je 

team te kunnen vertrouwen. 

 

  

Nieuwdonk: een meer dat best te beschrijven is als een kruising tussen Mol (zanderig en 

weinig leven) en Ekeren (de diepte en ook wel de beprekte zichtbaarheid). 
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Na de duik nog een debriefing in groep waar we voor de zoveelste keer op onze gebreken 

gewezen worden. Maar deze keer toch ook positieve punten. We zijn op goede weg. 

Het moment van de waarheid is aangebroken. Sash neemt ons één per één mee voor een 

persoonlijke evaluatie. De voorzitter als eerste. Na 10 minuten komt hij met een lachend 

gezicht terug: geslaagd met de hakken over de sloot. Zo zie je maar dat de lat hoog ligt. 

Wouter is tweede. Gezien hij de laatste 2 duiken niet kon meedoen krijgt hij een 

provisional. Dat wil zeggen dat hij maximaal 6 maanden de tijd heeft om te bewijzen dat hij 

“het” kan tijdens een duik met de instructeur.  En dan is het aan mij. Ik krijg nog wat tips 

hoe ik mezelf nog kan verbeteren en het verlossende woord valt: geslaagd. 

 

Nog een spagetti om deze 4 dagen van intens duikbeleven door te spoelen en we keren 

huiswaarts. Het was zonder twijfel voor zowel mij als voor de voorzitter de moeite waard. 

Wat bestempeld wordt als “diving fundamentals” blijkt een stuk verder te gaan dan wat ik 

verstond als “de basis” met mijn CMAS achtergrond.  

 

Johan Wouters 

  



‘t Clubblad 

Berichtje
 
Van Peter Janssens heeft de redactie de onderstaande berichtjes gekregen:
 
 
Geslaagden... 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Een mededeling voor de zichzelf
 
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.

 
  

Pagina 10/31 

Berichtjes van de duikschoolleider

Van Peter Janssens heeft de redactie de onderstaande berichtjes gekregen:

Karolien Van Orshoven - Assistent Instructeur
5 oktober 2008 

 
Marijke Pasteels - Zwembad 2* D

8 December 2008 
 

Bernd Baufeld - Zwembad 2* D
8 December 2008 

Een mededeling voor de zichzelf kennisverrijkende duiker.  

Vlotbaarheidscontrole 
in onze boetiekkast in het clublokaal.  

Meer informatie kan je verkrijgen bij Peter Janssens. 

December 2008 

van de duikschoolleider 

Van Peter Janssens heeft de redactie de onderstaande berichtjes gekregen: 

Assistent Instructeur 

Zwembad 2* D 

Zwembad 2* D 
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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 

 

 

OPEN: MA-VRIJ 8:00 

 
  

Pagina 12/31 

Ambachtenlaan 52 - 3001 LEUVEN-HEVERLEE

(016) 40 04 99 

VRIJ 8:00 - 18:00 UUR - ZA 8:00 - 13:00 UUR

 

December 2008 

 

HEVERLEE 

 

13:00 UUR 
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Kom dat tegen! 
 

Een heerlijk warme herfstdag met een staalblauwe hemel boven La Roche Fontaine. 

Dit wordt echt genieten, dacht ik. 

Lekker warm ingeduffeld in mijn dik duikpak en dito vest begeef ik mij naar de 

duikplaats. De 2 Peters zijn nog oeverloos aan het palaveren over hun voorafgaande 

duikproef. 

Ondertussen begint zonder mijn medeweten mijn binnentemperatuur te stijgen 

zoals in de kernreactor van Tsjernobil (weet je nog wel?). Eerst dacht ik dat ik aan 

het indommelen was, maar de omstaande duikers roken al lang onraad. Toen ik in 

mekaar aan het zakken was braken zij gelukkig mijn val. Deden vlug jacket en 

loodgordel af, openden mijn pak, kreeg ik onmiddellijk een zuurstofmasker op mijn 

gezicht en werd er afspraak gemaakt wie 112 belt. 

Bravo! Knap werk, goed ingeoefende aktie, iedereen was rustig en paraat. MUG en 

ziekenwagen waren erg snel ter plaatse niettegenstaande een af te leggen weg van 

42 km. 

De verpleegster was erg lief maar "ze had niets" (dit laatste om op de vraag van 

velen onder jullie te antwoorden). In Chimay kreeg ik onmiddellijk een 

hersenscanning. Dit heeft wel een tijdje geduurd gezien mijn grote hoeveelheid 

hersenen. 

Daarna gelukkig weerzien met Peter Janssens en Peter Theuwis. Sorry jongens, dat 

ik jullie duikdag de mist deed ingaan. 

De ganse nacht aan de computer voor hartslag en bloeddruk. De dag erna allerhande 

cardiologische en neurologische onderzoeken. Over mijn confrontaties met 

bloedmooie verpleegsters wil ik liever niets kwijt, want mijn vrouw zou dit artikel 

ook wel eens kunnen lezen. Toch vertel ik je dit kurkdroog verhaal over een 

cardioloog met volgende commentaar "Je bent wel ne straffe! Ik zet je hier 20 

minuten alleen met de mooiste vrouw van het ziekenhuis en je hart doet 110 slagen 

boem boem". Dacht die cardioloog dan echt dat ik in slaap val bij mooie vrouwen??? 

Algemeen besluit. 

Ik ben "van mijne sus gevallen" door oververhitting. Op medisch vlak kan mijn hart 

wedijver met de beste onder zijn soort en ik ben "ver van zot" !! 

Voor mijn wild liefdesleven, leuke slippertjes en op scheve schaatsen rijden, wil ik 

jullie doorverwijzen naar "de boekskes" die dit allemaal smeuiger kunnen vertellen 

dan ik. 

 

Carlos  
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O.W.T. - 2 december 2008 
 

Veel later dan normaal voorzien op het programma van Torpedo, maar degelijk voorbereid 
door de winnende ploeg van vorige editie, is de spetterende O.W.T. doorgegaan op dinsdag 
2 december in het zwembad van Kessel-Lo. 
Terwijl de deelnemers zich aan ’t omkleden waren was er al een ploeg druk bezig met 
allerhande attributen op de bodem van het zwembad te deponeren. Voorwerpen zoals een 
kapotte gsm, een fototoestel, een touw met knopen in, een metalen slak, een roze bril, een 
schatkist, een zwart hondje, knikkers, een hoopje kikkers, vissen in een netje, een eenzame 
koi, een nummerplaat, gekleurde vierkanten op een plaat, een olifant, een piratenschip en 
een groot potlood werden kris kras op de bodem geplaatst.  
 

Tijdens de opwarming moesten de 15 
deelnemers aandachtig naar de bodem kijken, 
want volgens Roger, die de instructies gaf, 
kon dit achteraf wel eens van pas komen. 
Na een paar keer heen en weer zwemmen of 
palmen moest iedereen uit het water om de 
ploegen te vormen. De ploegleiders Kristel, 
Jokke, Piet en Guy mochten om beurt iemand 
kiezen om hun ploeg te versterken. Omdat de 
ploeg van Guy maar uit 3 leden bestond 
kregen ze al dadelijk 20 punten extra. 
 

 
En dan begon het met de eerste proef: een estafette. 
Volgens olympische normen moet een estafettestok een 
holle stok zijn: dit was al een eerste probleem, waar 
konden de organisatoren zo’n stok vinden? Na lang 
zoeken en met de nodige hulp van een Torpedo specialist 
hadden zij eindelijk een waardige vervanger bemachtigd. 
Maar was die wel voor estafette bedoeld? Plechtig werd 
een attachékoffer geopend met daarin 4 overmaatse 
blauwe dubbele dildo’s. Was dit nu het geschikte 
attribuut voor een estafette? Waarschijnlijk waren ze 
wel bedoeld voor één of andere olympische discipline en 
in elk geval konden ze dienen voor een aflossingskoers. 
 
Ondertussen was al de rommel al van de bodem van het 
zwembad weggehaald, zodat de ploegen zich volledig op 
deze proef konden concentreren.  
 
De volgende proef was het traditionele eendjesvissen van op de kermis. Alleen zaten de 
eendjes op de bodem van het zwembad en moesten ze met een eendenduik en een vaste 
vislijn bovengehaald worden. En natuurlijk kon niemand de punten lezen die op de buik van 
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de eendjes stonden... Alhoewel sommige 
deelnemers hier wat probeerden te 
foefelen werden ze met strenge hand 
teruggefloten door de onderwaterjury.  
 
Voor de volgende proef moesten de 
deelnemers weer al hun longinhoud 
benutten. Op de bodem zweefden met 
water gevulde flessen, naar beneden 
gehouden met een blok lood. Door met een 
rietje lucht in de flessen te blazen gingen 
deze boven drijven. De ploeg die het eerst 
zes flessen naar boven blies werd de winnaar. 
 
En wat was ondertussen de tussenstand? Op de vierde plaats Piet met 170 punten, dan 
volgde Kristel met 190 punten, Guy had reeds 270 punten en aan de leiding Jokke met 310 
punten. 
 
Voor de volgende proef moest je kunnen rekenen, zowel met cijfers als met het kunnen van 
je ploegmaten die je voorgingen. Achteraan in het diep zaten Stef en Inge klaar met een 
rekensom. Elk ploeglid moest achteraan naar beneden gaan en de rekenopdracht lezen, 
terwijl hij/zij terug naar de kant zwom deze oplossen en het resultaat doorvertellen aan de 
volgende die op zijn/haar beurt achteraan een nieuwe opdracht kreeg. En dat alles zonder 

rekenmachine! 121 / 11 = 11, + 5 , x 2 = 32 , / 4 , +3 = 19, + 6, x 4 =100 .... oef! De 
uitkomsten varieerden van 44 tot 332, maar uiteindelijk kwam iedereen toch op 100 uit, na 
de nodige discussies. 
 
Ondertussen lag er weer een resem 
objecten op de bodem. Dit keer waren het 
bolletjes met letters erop. De deelnemers 
moesten deze letters gaan opvissen en er 
zoveel mogelijk woorden mee vormen. Er 
werd 1 punt per juiste letter voorzien, een 
extra van 5 punten voor woorden die in 
verband stonden met onze hobby en er 
waren 10 extra punten voorzien voor het 
bonuswoord. De hint “het is een soort rog 
en heeft met de club te maken” werd niet 
door iedereen begrepen. Het woord 
“Torpedo” werd uiteindelijk door elke ploeg gevonden, maar iemand merkte toch op dat de 
hint niet zo goed was en eerder “het is een duikboot projectiel” had moeten zijn. (1) 
 
Dit was de laatste natte proef. Na de gebruikelijke douche kwam de kwis over de rommel 
die bij de opwarming in ’t zwembad lag aan de beurt. Bij deze proef scoorden de ploeg van 
Kristel en Guy het beste. Ondertussen was de jury al eens gaan informeren naar de 
leeftijden van de deelnemers. De leeftijd van alle leden werd per ploeg opgeteld want, ... 
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Terwijl iedereen zich omkleedde verbeterde de jury de kwis, en ja het hondje was een 
mannetje, en telden zij de punten op. 
 
De prijsuitreiking gebeurde in de hall: winnaars 
met 454 punten de ploeg van Jokke! Proficiat 
Xavier, Bernd, Ward en Jokke. Ze werden 
beloond met een lichtgevend Torpedo-eendje. 
Alle teamleiders kregen een Duiksmurf en alle 
deelnemers Sinterklaassnoep. 
 
De organisatoren voor de volgende OWT werd de 
ploeg met de laagste leeftijd, en ja, de ploeg van 
Kristel (Kristel, Joachim, Marijke en Jan) was het 
jongst en mag volgend jaar de OWT organiseren. 
 
De dames werden nog extra verwend met een halve estafettestok en dat was het einde van 
een toffe avond (voor sommige dames misschien wel het begin!). 
 

  
 
Oef, ’t was vermoeiend maar plezant! 
Bedankt organisatoren, onderwaterhelpers, sponsors, fotografen en supporters en tot 
volgende OWT. 
 
Ria en Roger 
 
 
(1) Voor hen die het niet weten of beseffen (shame on them), de clubnaam Torpedo is gekozen naar 

de ‘Torpedo torpedo’ oftewel de ‘gevlekte Sidderrog’ en niet naar een duikbootprojectiel. Een 

afbeelding van deze kraakbeenvis (familie van de haaien) kan je ten andere terugvinden in het logo 

van de club. 

Wie meer info wil rond deze prachtige vis kan eens gaan snuisteren op het internet op volgende links: 

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=160836 

http://fishbase.sinica.edu.tw/Summary/SpeciesSummary.php?id=2062&lang=Dutch 

http://en.wikipedia.org/wiki/Torpedo_(genus) 

http://www.visinfo.cjb.net/species/2062 
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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

Pr ofinad BVBAPr ofinad BVBAPr ofinad BVBAPr ofinad BVBA

K e rkomsesteenweg 314K e rkomsesteenweg 314K e rkomsesteenweg 314K e rkomsesteenweg 314

3 3 7 0 Kerkom 3 3 7 0 Kerkom 3 3 7 0 Kerkom 3 3 7 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
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Sportraad 05/12/2008 
 

Aanwezigen: Peter Janssens, Luc Dupas, Jan Vanrillaer, Xavier Roex, Joachim Vandepitte, 

Karolien Van Orshoven. 

Verontschuldigd: Peter Brandt, Piet Schoumans, Johan Wouters, Jos Couwels, Nadia 

Wouters, Carlos Van Nielandt, Kristel Crombez. 

 

1. Peter Janssens leest de opmerkingen van Carlos aangaande het vorige verslag voor. 

 

2. Evaluatie clubduiken 

Nog steeds weinig opkomst, enkel Ekeren en Opprebais hebben in de zomer meer 

succes. Andere duikclubs bieden minder duiken aan per maand, maar dat vinden we geen 

goed idee. We behouden ons wekelijks aanbod om iedereen (ook beginners) alle kansen 

te geven om te kunnen duiken. 

 

3. Dongelberg 

Leuke put, onze eerste duik was een succes. We zouden in de zomer kunnen duiken in 

Dongelberg in plaats van Ekeren. De nieuwe officiële openingsavond in de week is 

donderdagavond, maar als we met 15 à 20 pers zijn wil Carlo zijn tent wel opendoen voor 

ons. 

Het nadeel van Dongelberg is dat het niet interessant is voor de flupkas, de inkom kost 

4EUR per pers en we moeten onze drank van daar nemen, dus we hebben geen winst op 

de drankjes. Bovendien is Dongelberg weliswaar ideaal voor de 30m-proeven maar voor 

beginners zijn er maar beperkte mogelijkheden. Daarom wordt besloten om voor de 

zomerduiken van 2009 af te wisselen tussen Ekeren en Dongelberg. Luc spreekt de data 

af met Carlo en we zullen met een inschrijvingslijst werken voor de Dongelbergduiken. 

 

4. Noordzeeduiken 

Peter Brandt heeft navraag gedaan en de info ivm de boot (Jonathan) meegegeven aan 

het bestuur. We leggen drie data vast gespreid over juni-juli-augustus. 

Luc zal dit verder uitwerken. 

 

5. Duikonderricht 

Zwembad: 

- leskaarten: indeling is ok 

- materiaal in het zwembad is ok, er wordt in de loop van de tijd regelmatig dingen 

vernieuwd. 

- voortraining: nadruk ligt op „opwarming“ en de voortraining wordt door eender wie 

gegeven. Er wordt afgesproken dat we zullen proberen om iemand een week op voorhand 

aan te spreken zodat die persoon de kans krijgt om de training voor te bereiden.  

- individuele begeleiding: er wordt op de leskaartjes van de kandidaten geschreven 

welke de oefenpunten zijn. Naar het einde van een lessenreeks worden de kandidaten 
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klaargestoomd voor het examen door 1 lesgever. Dit vraagt motivatie van de lesgever en 

de kandidaten om consequent naar het zwembad te komen. Na het examen wordt zowel 

aan de kandidaten als de lesgever feedback gegeven door de instructeur.  

- lesgeverstraining: Peter J probeert dit regelmatig te doen in het zwembad met als 

doelpubliek initieel de kandidaat 3*-D's om hen op een goede manier voor te bereiden op 

het lesgeven in het zwembad. Nadien zullen ook de meer ervaren lesgevers een 

bijscholing krijgen.  

- Peter J geeft aan dat er in de „zo moet het“-rubriek op de website fouten staan en hij 

zal die feedback doorgeven aan Luc.  

Theorie: 

Samen met Duklo? We zullen starten de 2de of 3de week van januari. Het zal gaan om 6 

tot 8 lessen, telkens op een woensdagavond van 20u tot 22u30 in het clublokaal van 

Duklo. Het examen zal doorgaan in maart in ons clublokaal. 

Peter J geeft de exacte data door aan Luc om op de website te zetten. 

 

6. Nieuwe duiklocatie Barrage van de Haute Sûre in Luxemburg – voorstel Johan 

Zie http://www.scuba.lu/divesites/haute_sure/index.php 

Luc zegt dat hij daar vroeger (1988 en 1990) al enkele keren met Torpedo is gaan 

duiken. Het is vrij ver rijden (ruim 180km enkele rit en ruim 2u rijden) en dat er niet 

veel te beleven valt onderwater buiten een grintachtige bodem beetje cfr. de Plate 

Taille en wat restanten van een vroegere weg en een paar "ruïnes" die niet meer 

voorstellen dan hier en daar twee stenen op mekaar, en de zichtbaarheid was alvast 

toen niet denderend. Gezien de omgeving/locatie en de verre rit kan die duikstek 

eventueel op een mooie warme dag wel leuk zijn maar verder is v.b. de  

Blausteinsee (Eschweiler tegen Aken) minder ver (ongeveer 130km enkele rit en een dik 

uur rijden) en een veel leukere locatie. 

 

7. OWT evaluatie 

De brieving en uitleg van de proeven was niet altijd even duidelijk, maar het was wel 

heel leuk! 

De jongste ploeg organiseert volgend jaar de OWT: Joachim, Kristel, Marijke, Jan 

Borgers. 

 

8. Brief van Carlos gericht aan de sportraad 

Carlos wil graag een extra beloningssysteem invoeren. 

De sportraad vindt unaniem dat de leden al ruim beloond zijn als ze mee gaan duiken 

tijdens de clubduiken: de club betaalt de eventuele duikgelden en een drankje na de 

duik. 

 

 

De volgende sportraad zal doorgaan op de 1ste vrijdagavond van maart, 

06/03/2009 om 20u30 in het clublokaal. 
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Close encounters of a turtle kind
 

Een weekje duikvakantie met het gezin in Egypte, Marsa

“gewone” duikjes vanaf een mooie boot met alle kleurrijke visjes, haaien en dolfijnen verleg 

je als duiker natuurlijk de grenzen : je wil minstens ook een schildpad zien.. wat de eerste 

duiken niet lukte, was na enkele keer snork

het huisrif te zien !  Hoewel we natuurlijk een aantal uren 

naar ander fraais konden kijken zagen we er toch naar uit en 

ineens was er een schildpad : een halve meter lang.  Sierlijk en 

rustig ging ze over het rif terug naar de wijde zee… d

enkele minuten maakten onze dag en ons snorkelavontuur al 

onvergetelijk !  

Enthousiast dat ook dit gelukt was verlegden we weer de grens : op een kwartiertje 

wandelen van het hotel was een baai waar reuze

het duikcentrum :  maar dit “duikerslatijn”  namen we met een korrel zout. Na een 

woestijnwandeling langs de kust,  met snorkelgerief in de aanslag en na 45  minuten 

snorkelen langs de koraalriffen gaven we het op. Zo’n monster verwacht je nu eenmaal op 

een 10 meter diepte ver van de kust, maar toen we terugzwommen  naar het strand waren 

we plots met open mond (allez figuurlijk) op 2 meter diepte oog in oog met een monster van 

zeker 2 meter lang… enkele vissen profiteerden mee van de tochten van dit grote schepse

het was gewoon aan het grazen, en elke 5 minuutjes ging hij even boven water ademen.  

Boven water zagen we de kop die bijna zo groot was als van 

een mens.. We geneerden ons zelfs een beetje dat we het 

beest stoorden, maar blijkbaar was hij gewoon aan 

toeristen. Het snorkel-fototoestelletje weigerde 

(natuurlijk!!) dienst, maar terug thuis vonden we na wat 

googelen een foto van onze vriend (of vriendin, geen belang).   

Blijkbaar waren er in die baai een aantal van die reuzen, 

maar met de ontmoeting van di

snorkelend was dit een écht onvergetelijke ervaring.  Een absolute aanrader ! 

 

Katrien en An-Sofie Vanhaverbeke 

 

Link :  http://www.divingocean.com/diving
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lose encounters of a turtle kind

Een weekje duikvakantie met het gezin in Egypte, Marsa-Alam, September 2008. Naast de 

“gewone” duikjes vanaf een mooie boot met alle kleurrijke visjes, haaien en dolfijnen verleg 

je als duiker natuurlijk de grenzen : je wil minstens ook een schildpad zien.. wat de eerste 

duiken niet lukte, was na enkele keer snork

het huisrif te zien !  Hoewel we natuurlijk een aantal uren 

naar ander fraais konden kijken zagen we er toch naar uit en 

ineens was er een schildpad : een halve meter lang.  Sierlijk en 

rustig ging ze over het rif terug naar de wijde zee… d

enkele minuten maakten onze dag en ons snorkelavontuur al 

onvergetelijk !   

Enthousiast dat ook dit gelukt was verlegden we weer de grens : op een kwartiertje 

wandelen van het hotel was een baai waar reuze-schildpadden te ontdekken waren volgens 

ikcentrum :  maar dit “duikerslatijn”  namen we met een korrel zout. Na een 

woestijnwandeling langs de kust,  met snorkelgerief in de aanslag en na 45  minuten 

snorkelen langs de koraalriffen gaven we het op. Zo’n monster verwacht je nu eenmaal op 

eter diepte ver van de kust, maar toen we terugzwommen  naar het strand waren 

we plots met open mond (allez figuurlijk) op 2 meter diepte oog in oog met een monster van 

zeker 2 meter lang… enkele vissen profiteerden mee van de tochten van dit grote schepse

het was gewoon aan het grazen, en elke 5 minuutjes ging hij even boven water ademen.  

Boven water zagen we de kop die bijna zo groot was als van 

een mens.. We geneerden ons zelfs een beetje dat we het 

beest stoorden, maar blijkbaar was hij gewoon aan 

fototoestelletje weigerde 

(natuurlijk!!) dienst, maar terug thuis vonden we na wat 

googelen een foto van onze vriend (of vriendin, geen belang).   

Blijkbaar waren er in die baai een aantal van die reuzen, 

maar met de ontmoeting van die ene, waren we al heel tevreden. Zo dicht bij zo’n beest en 

snorkelend was dit een écht onvergetelijke ervaring.  Een absolute aanrader ! 

Sofie Vanhaverbeke  

http://www.divingocean.com/diving-marsa-alam-dive-sites.htm 
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lose encounters of a turtle kind… 

, September 2008. Naast de 

“gewone” duikjes vanaf een mooie boot met alle kleurrijke visjes, haaien en dolfijnen verleg 

je als duiker natuurlijk de grenzen : je wil minstens ook een schildpad zien.. wat de eerste 

duiken niet lukte, was na enkele keer snorkelen gewoon aan 

het huisrif te zien !  Hoewel we natuurlijk een aantal uren 

naar ander fraais konden kijken zagen we er toch naar uit en 

ineens was er een schildpad : een halve meter lang.  Sierlijk en 

rustig ging ze over het rif terug naar de wijde zee… die 

enkele minuten maakten onze dag en ons snorkelavontuur al 

Enthousiast dat ook dit gelukt was verlegden we weer de grens : op een kwartiertje 

schildpadden te ontdekken waren volgens 

ikcentrum :  maar dit “duikerslatijn”  namen we met een korrel zout. Na een 

woestijnwandeling langs de kust,  met snorkelgerief in de aanslag en na 45  minuten 

snorkelen langs de koraalriffen gaven we het op. Zo’n monster verwacht je nu eenmaal op 

eter diepte ver van de kust, maar toen we terugzwommen  naar het strand waren 

we plots met open mond (allez figuurlijk) op 2 meter diepte oog in oog met een monster van 

zeker 2 meter lang… enkele vissen profiteerden mee van de tochten van dit grote schepsel,  

het was gewoon aan het grazen, en elke 5 minuutjes ging hij even boven water ademen.  

e ene, waren we al heel tevreden. Zo dicht bij zo’n beest en 

snorkelend was dit een écht onvergetelijke ervaring.  Een absolute aanrader !  
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Tussen duik en pint 
 

God, wat haat ik deze periode van verplichte feestvierderijen en buitenmaatse powerpoint-

presentaties met eindejaarswensen. Een irritant geluidje maakte er mij vanmorgen attent 

op dat ik nog 192 mails moet lezen!?! Fuck de mens die dit “tijdbesparend” 

communicatiemiddel uitgevonden heeft. Maar goed, na een week van relatieve rust in het 

gezelschap van mijn eigen vedetten, is het nu de hoogste tijd om weer een keer aan de 

vedetten van Torpedo te denken. Met de hete adem van Jokke en Thieu in m’n nek, en 

geloof me dames, onder druk presteer ik het best, hierna de schamele nieuwsfeiten van de 

voorbije duikmaanden.   

 
Wist je dat: 
 

� Onze Carlos, koning van de bitterballen, keizer van de berenpoten en bamischijven, 
kortom dé man die heerst over het patrimonium der frituristen en ervoor zorgt dat 
deze Belgische traditie dag na dag in ere gehouden wordt, deze winter warmere 
oorden heeft opgezocht? Carlos verkoos het warme gezelschap van Henri op 
Tenerife, boven ons koud gezelschap in Opprebais, Ekeren, of een of andere 
troebele carrière in de Walen. En wie kan hem ongelijk geven? Na een gastronomisch 
“flupke” in het clublokaal enkele weken geleden, beweerden kwatongen dat Carlos 
sneller zijn 2de Michelin-ster zou halen dan zijn 2de duik-ster. Voorwaar ik zeg u, gij 
snoodaards, bereid uw excuses al maar voor, want Carlos geeft jullie binnenkort 
recht van antwoord. Uit goede bron heb ik vernomen dat Henri, en die heeft in z’n 
leven toch al heel wat slijkduikers de revue zien passeren, al zijn troeven heeft 
uitgespeeld om zijn poulin, net zoals dat gebeurt met alle topatleten, in het geheim 
op te leiden tot een perfecte “divemaster”. Wordt vervolgd zoals dat heet. 

 
� Om even in de “flupkessfeer” te blijven … wist je dat Jokke vanaf heden zijn 

diensten aanbiedt aan de talloze wanhopige maaltijdverantwoordelijken binnen 
Torpedo? Het is algemeen geweten dat elkeen na de feestdagen steeds achterblijft 
met etensresten die het bewaren niet waard zijn. Gezien de huidige economische 
crisis en de dalende koopkracht, raden we u echter ten stelligste af dit voedsel 
zomaar weg te werpen. Vraag Jokke, en met uw halve liter tomatensoep, een restje 
zuurkool, wat pikante sauzen, een blik ananas, een weinig bloemsuiker, en het laatste 
glaasje sterke drank dat de plezante nonkel liet staan, bereidt hij in een oogwenk 
een tongstrelende dagsoep met geflambeerde vruchtensla als dessert. Zijn nummer: 
0477/33.23.67. Opgelet! Voor etensresten waarvan de vermoedelijke 
houdbaarheidsdatum reeds overschreden is, vraagt hij een supplement. Motilium en 
Imodium worden immers niet vergoed door het ziekenfonds. 

 
� De kogel is door de kerk. Gisteren na een uitermate geslaagde, maar erg frisse 

chocomelkduik (dankuwel Karoke voor de catering, voorzitter voor de warmte van 
het meegebrachte hout, Luc, Xante, Stien, en Quinten voor de veiligheid, en 
iedereen voor de gezellige sfeer) werd de bestemming van de familieclubreis 2009 
al even besproken. De laatste week van augustus trekken we weer naar het noorden 
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van Spanje, de Costa Brava, en meer bepaald naar het idyllische plaatsje Estartit 
met z’n indrukwekkend onderwater natuurreservaat: de Medes-eilanden. Voor het 
verblijf kan je kiezen tussen het fantastische duikhotel “Flamingo”, de 
paradijselijke camping “La Sirena”, of naargelang je connecties, het privé-yacht van 
Koning Albert. Meer details omtrent ons verblijf, de duik- en andere activiteiten, 
transportmogelijkheden enz… volgt via mail. Kijk ondertussen al een keer op de 
bijgevoegde websites, en begin alvast te dromen. 
http://www.la-sirena.net/islas-medas-nl/0300-aanpassing-estartit-costa-brava.html 
en 
http://www.camping-lasirena.com/ 

 
� Nog een paar losse weetjes ter afsluiting van deze rubriek:  

 
o Peter Brandt (alias Smekske) en Benji (ex-Torpediaan) beginnen samen met 

een webwinkel. Bedoeling is om vanuit hun DIR-visie materiaal, info, en 
dienst-na-verkoop aan te bieden aan zowel beginnende als gevorderde 
duikers. Volgend clubblad bent u getuige van hun virtueel aanbod en wordt de 
link bekendgemaakt.  

o Pa en schoonpa van Thieu en Barbara schieten zo goed met mekaar op dat ook 
hun bouw goed opschiet. 

o Ward is nog steeds smoorverliefd op zijn Sara. 

     
Ik op ma Bojana, en Chris op zijn Denise. Ward gaat misschien wel trouwen, ik 
droom er elke nacht van, en Chris heeft er al 50 jaar opzitten. Ward gaat het 
misschien bekendmaken, ik neem geen enkel risico maar koester het 
verlangen, en Chris heeft al een en ander bekendgemaakt. Teergeliefde lieve 
Torpedianen, met voorgaande wil ik eigenlijk maar één ding duidelijk maken: 
Ik weet veel, maar helaas (of beter “gelukkig”) niet alles. Blijkbaar zitten een 
aantal Torpedianen nog met vragen omtrent het 50-jarig jubileum van Chris 
en Denise op 24/01/2009 in de siervis. Wie kreeg allemaal een uitnodiging? 
Wie betaalt en wie komt gratis? ...  Ik weet het niet, maar ik neem aan dat 
elkeen best zijn vragen rechtstreeks aan Chris stelt en/of dat Chris een 
mailtje stuurt naar de betrokken Torpedianen met een lijstje van de 
genodigden en het bedrag dat al dan niet aangerekend wordt. Kunnen we dat 
afspreken? Ik wist wel dat ik op jullie kon optellen, aftrekken, delen, 
vermenigvuldigen, … kortom rekenen. Bedankt! 

o Sire, er zijn (bijna) geen natpakduikers meer. Het kruim echte winterduikers 
sterft langzaam uit. Zelfs Tom, en nu ook Joachim, hebben zich laten inlijven 
door de droogpakwatjes. Marijke, Jan, Elewout, zij doken op zaterdag 
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27/12/2008 bij een buitentemperatuur van –6°C in natpak. Jan zelfs 53 
minuten! Respect! 

o Onze allereerste wokavond viel blijkbaar in de smaak. Ik hoop dat iedereen 
ondertussen ook zijn “wok T-shirt” ontvangen heeft. Ik reken enkel nog een 
beetje op onze sympathieke doch onfortuinlijke webmaster om de 
nietsverhullende foto ’s op de site te zetten. Je heb nu toch tijd hé Luc? ;o)) 

o Net voor de wok vond er onder impuls van onze zwembadparels Ria, Marijke, 
en Bojana? nog een belangrijke activiteit plaats: zelf zilveren juwelen maken 
met Art Clay Silver. De talrijk opgekomen dames beoordeelden dit initiatief 
unaniem positief en alleszins voor herhaling vatbaar. Geen wonder. Buiten hun 
wederhelften waren ook alle andere aanwezigen danig onder de indruk van hun 
geleverde prestaties. In ieder geval, deze schatten van dames behoorden al 
tot de pronkstukken van de Torpedo-familie, maar nu zijn ze nog meer in 
waarde gestegen. Proficiat!   

o Na het zomerverlof was ik m’n favoriete dinsdagavond-fietsbuddy kwijt. Wim 
Janssens werd geopereerd aan de keel. Na een bezoekje van Thieu en ik, 
hoopte hij op positief nieuws, maar het lot besliste anders. Ondertussen 
onderging Wim een tweede operatie. Als het resultaat hiervan OK is, hoeft 
hij geen jodiumkuur te volgen. Wim, we wensen je een snelle genezing toe. 
Eneuh, ik mis je want ik fiets niet graag alleen. Tot gauw! 

o Ook Katja onderging een operatie, maar zij heeft ook goed nieuws gemeld. Zij 
en Peter, slaagden immers met glans voor hun theoretisch zeilexamen. 
Voorlopig werd echter nog geen enkele booteigenaar bereid gevonden om alle 
risico ’s op zich te nemen voor het omzetten van die theorie naar de praktijk.  

o Op de valreep ook nog héél slecht nieuws ontvangen. Terwijl Xavier 
ongelofelijk goed zijn best aan ’t doen is om ingelijfd te worden bij de 
Leuvense brandweer, verneem ik van Christine Nysten dat er bij haar thuis 
een erge brand gewoed heeft 
(http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=S924D7CK) en dat 
ze momenteel tijdelijk elders gehuisvest zijn. Bij deze alvast heel veel 
sterkte gewenst. We hopen dat alles snel weer in orde komt. Christine, 
Michel, Amber, en Seppe, als er iets is waarmee we jullie van dienst kunnen 
zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren hé.  

 
Ziezo, tot zover deze “tussen duik en pint”. Genoeg onzin voor deze editie, en dat hebben 
jullie enkel te danken aan Jan Vanrillaer, want hij is er in geslaagd om mijn computer weer 
tijdig in dienst te krijgen. Toch nen dikke merci Jan! 
En voor de rest:  
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 ombudspiet 
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Torpedo prijskamp 
 
Jammer. Ik ontving geen enkele tekstballon om bij de foto van Xante te plakken. Er lagen 
nochtans extra kopijen in het clublokaal, en met wat fantasie bood deze foto ongetwijfeld 
een aantal mogelijkheden. De prijs: een kookboek en 2 unieke bierflessen gevuld met 
“Brugse Zot” blijven bijgevolg vooralsnog in mijn bezit. 
Laten we nog één editie proberen. Als er tegen dan geen reacties komen, wordt deze 
rubriek onverbiddelijk afgevoerd. 
 

Quid pro quo. (Voor wat, hoort wat.) 
 
 
 

jullie ombudspiet 
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Januari 

 

1 Nieuwjaarsreceptie 

30  Algemene vergadering (laatste vrijdag)

 

Maart 

 

6 Sportraad 

7  Steakdag (eerste weekend na de krokusvakantie)

Mei 

 

26 OWT (voorlaatste 'zwembadles')

Juli 

September 

 

1 Begin zwembadseizoen 

4 Sportraad 

November 

 

28 Kaas en Wijn (laatste zaterdag) 

Pagina 25/31 

 

Torpedo activiteiten 

kalender

 

2009
 

 

Zie ook WaDoeMeNaa op de Torpedo website.
De website bevat steeds de recentste gegevens.

 

Algemene vergadering (laatste vrijdag) 

Februari 

Steakdag (eerste weekend na de krokusvakantie) 

April 

OWT (voorlaatste 'zwembadles') 

Juni 

 

9 Begin Ekeren seizoen 

5 Sportraad 

7  Doop (eerste zondag na Pinksteren)

Augustus 

 

 Clubreis Estartit 

Oktober 

 

17 40 jaar Torpedo + fuif (3de zaterdag)

 

December 

 

4 Sportraad 

26 Chocomelkduik 

December 2008 

Torpedo activiteiten  

kalender 

 

2009 

Zie ook WaDoeMeNaa op de Torpedo website. 
De website bevat steeds de recentste gegevens. 

Doop (eerste zondag na Pinksteren) 

40 jaar Torpedo + fuif (3de zaterdag) 
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Foto's 
 

Op onze Torpedo website kan je van verschillende activiteiten foto's terugvinden. 

De link hiervoor is http://www.torpedo.be/foto 

 

Hieronder staan enkele foto's van activiteiten van de laatste maanden... 

 

Wok avond 29 november 
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Dongelberg 30 november 
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Flupjes activiteiten 
 

16/09/08 Ria en Bojana met Leuvense smoutebollen 16.00 

30/06/08 Huur in September 50.00 

20/09/08 Prospectie fuif (inkom) -20.00 

23/09/08 Stijn & Bojana met Cevapcici & Ajvar cblugi 10.50 

30/09/08 Ria en Roger met Zuiderse Kippeblokjes 9.50 

30/09/08 Huur in October 50.00 

05/10/08 Plat de Taille 4D -8.50 

07/10/08 Drankkaarten en drankjes 20.00 

07/10/08 Xavier met zelf gemaakte pannekoeken 12.00 

12/10/08 Bijscholing examen hoger redder -20.00 

14/10/08 Annelies met pita's 4.00 

18/10/08 Kosten pistole's hesp en kaas -73.00 

21/10/08 Inge met wafels en broodjes 16.50 

23/10/08 Afrekening fuif 1062.40 

26/10/08 Zeeland 5D -15.05 

28/10/08 Jan met poffertjes en apero 9.10 

28/10/08 Drankkaarten en drankjes 40.00 

30/10/08 Huur in November 50.00 

01/11/08 Opprebais 14 D -17.20 

01/11/08 Huur uit October/November -100.00 

02/11/08 Betaling Travoo drank -800.50 

02/11/08 Kosten cocktailbar -112.08 

04/11/08 Afrekening fuif 2 1510.00 

04/11/08 Kristel met Chile con carne 6.00 

09/11/08 Sprimont / La Gombe 18 D  -23.80 

11/11/08 Sabam fuif -193.77 

11/11/08 Sonora muziek installatie -180.00 

16/11/08 Opprebais 14 D -18.80 

18/11/08 Drankkaarten en drankjes 20.00 

18/11/08 Marijke en Tom met bokes met een smoske 8.00 

21/11/08 Drank clublokaal -47.00 

23/11/08 Plat de Taille 2 D -3.05 

23/11/08 Plat de Taille 5 D -6.70 

23/11/08 Laatste kaart fuif 4.00 

25/11/08 Spaanse ballekes van de Roger (Ria klaargemaakt) 12.00 

25/11/08 Drankkaarten en drankjes 40.00 

30/11/08 Dongelberg 11 D -19.70 

01/12/08 Huur in December 50.00 

06/12/08 Opprebais 3 D -3.80 

08/12/08 OWT & Sint -80.46 

14/12/08 La Roche Fontaine 5 D -8.40 

 

Tot op heden werd door onze ijverige koks voor ongeveer 550 euro aan flupkes bij elkaar gekookt. 

Er werd echter ook een som van 515 euro's opgedronken door 319 duikers wat overeenkomt met een 

gemiddelde van 1,65 euro per drankje. Het clublokaal was ook goed voor een netto opbrengst van net 

geen 400 euro.  
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Torpedo Wa Doe Me Na 
 

Datum Locatie Vertrek Plaats 

ZO 21/12 Opprebais 8u30 PJ 

ZA 27/12 Chocomelkduik in/aan de Put van Ekeren 
16u 

17u 

PJ* 

PvE 

DO 1/01 Opprebais Nieuwjaarsduik 8u30 PJ 

DO 1/01 Nieuwjaarsreceptie 19u CL 

ZA 3/01 Opprebais 8u30 PJ* 

ZA 10/01 Blausteinsee 8u30 PJ* 

ZO 18/01 Opprebais 8u30 PJ 

ZO 25/01 Sprimont en La Gombe 8u30 PJ 

VR 30/01 Jaarlijkse Algemene Vergadering 20u CL 

ZO 1/02 Plate Taille 8u30 PJ 

ZA 7/02 Opprebais 8u30 PJ* 

ZO 15/02 Opprebais 8u30 PJ 

ZO 22/02 Dongelberg (10 pers) 12u30 PJ 

ZO 1/03 La Roche Fontaine 8u30 PJ 

VR 6/03 Sportraad 20u30 CL 

ZA 7/03 Opprebais 8u30 PJ* 

ZA 7/03 Torpedo steakdag... locatie nog onder voorbehoud! 

ZO 15/03 Opprebais 8u30 PJ 

ZA 4/04 Opprebais 8u30 PJ* 

ZO 19/04 Opprebais 8u30 PJ 

DI 26/05 Superspetterende OWT in het zwembad ! 20u45 zwembad 

VR 5/06 Sportraad 20u30 CL 

ZO 7/06 Torpedo doop in het Zilvermeer, Mol 

DI 9/06 Begin van het zomerse dinsdagavondseizoen 

ZO 28/06 Noordzeeduik ?? PJ 

ZO 12/07 Noordzeeduik ?? PJ 

ZO 9/08 Noordzeeduik ?? PJ 

DI 25/08 Laatste zomerse dinsdagavondduik 

DI 1/09 Nieuwe start van het zwembadseizoen 20u45 zwembad 

VR 4/09 Sportraad 20u30 CL 

ZA 17/10 40 jaar Torpedo + Torpedo-fuif... info volgt… 

ZA 28/11 Kaas & Wijn... info volgt… 

VR 4/12 Sportraad 20u30 CL 

ZA 26/12 Chocomelkduik in/aan de Put van Ekeren 

  


