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Welkom 
Torpedootjes,
Beter laat dan nooit, dus eindelijk: hier 
zijn we dan!

Allereerst wil ik jullie bedanken voor jul-
lie massale opkomst (lees: volmachten) 
op onze Algemene Vergadering begin 
dit jaar. Daarmee is het dan ook een feit 
dat ik jullie nieuwe clubbladverantwoor-
delijke ben geworden (petje af en bui-
gingen in het rond). Ik hoop van harte 
dat jullie deze nieuwe lay-out wel zien 
zitten en massaal verhaaltjes opsturen 
over alles wat je maar wil vertellen (be-
dankt aan diegene die al verhaaltje in 
deze editie hebben geplaatst!). 

Ik wil hierbij ook meteen een bedankje 
plaatsen aan het adres van Elewout. Hij 
heeft namelijk ja gezegd. Dan wel op 
de vraag of hij verantwoordelijk wil zijn 
voor ons beste clubhuis. Jiepie jeuj! 
Ook een bedankje voor Xavier, die nu 
ook onfortuinlijk materiaalverantwoor-
delijke is geworden. Hoera!

Zo, wil je meer nieuwtjes weten over 
het reilen en zeilen van ons aller club-
leven verwijs ik jullie door naar de pa-
gina’s over onze Algemene Vergade-
ring en de Sportraad. Hop naar ander 

groot nieuws, want ja, ja, we konden 
weer gaan ijsduiken! Voor sommigen 
de eerste keer en iets spannender, 
voor anderen een heerlijk middagje 
ontspannen.

We willen jullie ook graag meenemen 
naar het grote avontuur van Veerle 
en Diederik. Hun ietwat verlate hu-
welijksreis bracht hen naar het verre 
Nieuw-Zeeland. En wat een verslag ze 
hebben geschreven! Om meteen je 
vliegtuigtickets te bestellen…

Ook Steven is niet bij de pakken blij-
ven zitten en vergast ons op een ver-
haaltje over de Filippijnen.

Over wat nog komen moet: we kun-
nen het niet negeren, na de strenge, 
koude winter, vol met sneeuwwitte 
tapijten, wordt het stillaan warmer. De 
vogeltjes beginnen weer te tsjilpen, de 
eerste knoppen staan aan de bomen. 
Het water wordt warmer en jawel: ons 
nieuwe duikseizoen komt er aan. De 
opkomst van onze clubduiken was 
naar jaarlijkse gewoonte redelijk laag 
deze winter. Ondanks al die droogdui-
kers waren er soms meer natpakdui-
kers dan ‘droge’, t’is spijtig. Dus nu 
een massale oproep: het nieuwe leven 
onder water ontwaakt, zorg dat je het 
niet mist!

Last but not least: aangezien ik een 
paar mensen bedankt heb kan ik ook 
Jokke niet vergeten. Merci voor al die 
jaren van onvoorwaardelijke inzet voor 
het clubhuis en clubblad!

Ik bedenk met net dat ik mezelf beter 
eens kan voorstellen. Ik ben 27, vrien-
din van Tom Veltens en liefhebber van 
mijn Intruder. Grafisch vormgever van 
beroep, vandaar dus deze nieuwe 
layout. Ik ben voor het eerst komen 
opdagen in het zwembad rond sep-
tember 2007. Tom heeft maar één keer 
moeten vragen of ik mee kwam naar 
het zwembad :-). 64 duiken en 2 ster-
ren verder leek het mij wel wat om in 
te gaan op de nieuwe vacature bij het 
bestuur. Ik hoop dat jullie met plezier 
dit blad zullen lezen :-)

Duik ze!
 Marijke
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edito

OPROEP:
Heb je een mooie foto om onze cover 
te versieren, een item voor ons nieuwe 
rubriekje, mooie reisverslagen, duik-
weetjes of gewoon een leuke ervaring 
tijdens één van onze duikuitstappen? 
Aarzel niet en laat het mij weten!

Eén adres: marijkepasteels@gmail.com
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Haai duikers,
Hierop zaten jullie te wachten, niet?
Het lezen van de nieuwe versie van jul-
lie favoriete rubriekje in het clubblad; 
“het woordje van het secretariaat”…
Nee?

Wat is er allemaal gaande in onze tor-
pedo – familie?
Awel, ‘t schijnt dat we een nieuwe re-
dacteur hebben voor ons boekske, ‘t is 
eigenlijk een ontwerpster… 
En, ‘t schijnt dat de steakdag zo goed 
was en dat er weeral flink wat centjes 
in onze kas zijn terecht gekomen…
En ook, ‘t schijnt dat ze in het bestuur 
aan ’t zien zijn waar we naar toe trek-
ken volgend jaar voor onze volgende 
clubreis… Ik zou al uw fantastische 
dromen al maar rapkes bekendma-
ken vooraleer die sjarels beslissen om 
in Opprebais in Pa zijn kleedkot een 
weekje te vertoeven, ge weet maar 
nooit wat die mannen van ’t bestuur in 
hunne kop halen…

Of dat dat fabeltjes zijn of niet, dat 
weet het secretareske niet maar die 
heeft wel goei connecties…

Wat wel een feit is, is dat het officieel 
is aangekondigd door Frank, de lente 
is in zicht en nu écht!! Dat wil zeggen 
dat de zomerduikers binnen een paar 
weken geen excuus meer hebben om 
niet mee te gaan duiken!

En ook, binnen een paar maanden start 
het Ekeren-seizoen weer, dus zoek je 
vergunning al maar terug op! Ik zal jul-
lie op tijd laten weten wanneer ik de 
nieuwe vergunningen ga bestellen.

Dat was het wat mij betreft, 
Enkel nog het feit dat er hier in dit 
boekje een nieuw rubriekje komt en 
dat iedereen gerust zijn bijdrage mag 
indienen :-) ! 
 Karolien

woordje van het SECRETARIAAT
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In november 
2009 zijn 
Veerle en 
Diederik op 
huwelijksreis 
geweest naar 
Nieuw-Zee-
land.
Weinigen weten dit, maar het vooruit-
zicht van deze trip was voor Diederik 
de trigger om te beginnen duiken. 
Veerle had hem immers weten te over-
tuigen van de pracht van de onderwa-
terwereld bij onze tegenvoeters. Een 
1* brevet bij CMAS zou volgens haar 
de kansen om ter plaatse te duiken al-
leen maar verhogen en enige ervaring 
zou hem meer doen genieten onder 
water. Veerle zou ondertussen haar 3* 
brevet halen zodat ze ten allen tijde 
samen zouden kunnen duiken. Dat 1* 
brevet is er wel van gekomen, dat 3* 
brevet laat voorlopig nog eventjes op 
zich wachten. 
Hieronder volgen enkele foto’s en pas-
sages van de eerste dagen uit het reis-
dagboek dat zij bijhielden.

Goat Island
Camping - 04/11

(…) We hebben de volle twaalf uren 
geslapen en ons energiepeil is bijna 
weer waar het moet zijn. De weg gis-
teren van de luchthaven in Auckland 
naar Leigh was ongelooflijk prachtig. 
Totaal onverwacht hebben we op weg 
naar hier al van de mooiste natuur 
mogen genieten die we tot dan toe 
hadden gezien. Onze camper valt heel 
goed mee: redelijk basic maar met een 

groot, comfortabel bed. Onderweg 
naar de camping zijn we gestopt om 
enkele inkopen te doen (helaas verga-
ten we ook te zorgen voor avondeten 
- het zal wel aan de jetlag liggen). Na 
in te checken op de prachtig gelegen 
camping (vlakbij Goat Island Marine 
Reserve) is Diederik al een keer gaan 
snorkelen. Na exact 5 minuten was hij 
echter weeral uit het water, niet omdat 
het te koud was, maar omdat hij schrik 
had van de grote roggen die rond zijn 
benen zwommen…

Na nog wat te genieten van het zon-
netje en het uitzicht hebben we ons 
avondeten gekocht: pasta met car-
bonarasaus uit blik. Dit bleek een dik-
ke tegenvaller te zijn (bweikh). We zijn 
dan maar vroeg gaan slapen en waren 
meteen vertrokken. (…)

Tutukaka - 05/11
(…) Nadat Veerle de volle zestien (!) 
uren geslapen had, zijn we ruim twee 

uur na ‘check out time’, vertrokken 
richting Tutukaka, alwaar een drie-
daagse duiktrip op het programma 
stond! Gelukkig maakten de eigenaars 
van de camping zich hier niet meteen 
druk om (NZ style). Bij onze reis naar 
Tutukaka lieten we ons leiden door de 
tocht die beschreven stond in onze 
Roadatlas. Deze voerde ons langs 
een aantal prachtige plaatsjes en we-
gen. De eerste stop was Pakiki Beach; 
een prachtig, quasi volledig verla-
ten strand. Tweede stop was bij een 

bijna even mooi strand, Te Arai Point 
genaamd. Hier hebben we noodles 
gegeten, heeft Veerle moeten wenen 
om een onfortuinlijke meeuw (die vast 
was geraakt aan een vissershengel en 
tevergeefs probeerde weg te vliegen) 
en hebben we de plaatselijke Keanu 
Reeves gespot (uit de film Point Break, 
weet je wel). Na Te Arai hebben we de 
secundaire wegen gelaten voor wat ze 
waren en gingen we snel via de hoofd-
weg naar Whangarei, een archi-lelijke, 

Goat Island Marine Reserve

DUIKTRIP 

NIEUW-ZEELAND
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Amerikaans aandoende stad, waar we 
inkoopkes hebben gedaan in een typi-
sche plaatselijke supermarkt. Van daar-
uit ging het tenslotte naar Tutukaka 
Holiday Park, een camping die helaas 
helemaal niet zo mooi was als de vo-
rige. ’s Avonds hebben we daar steak-
skes gegeten op de gemeenschappe-
lijke barbecue (mmmh). Met een volle 
maag hebben we daarna dodookes 
gedaan en al een beetje gedroomd 
van de liveaboard die ’s anderendaags 
op het programma stond. (…)

Poor Knight Islands: 
6/11-8/11

De Poor knight Islands zijn een kleine 
eilandengroep 24 km verwijderd van 
de oostkust van het Noordereiland. De 

eilanden zijn al wat overblijft van een 
reeks vulkaanuitbarstingen die zich 
meer dan tien miljoen jaren geleden 
op deze plaats hebben voorgedaan. 
Sinds 1820 zijn de eilanden onbe-
woond en in 1981 werd ze uitgeroe-
pen tot natuurreservaat. Jean-Jacques 
Cousteau himself rekende de Poor 
Knight Islands tot de top 10 van mooi-
ste duikplaatsen ter wereld!

(…) ‘s morgens vroeg wakker gewor-
den en niet echt veel meer kunnen 
slapen, veel te opgewonden over de 
duiktrip. Dus op ’t gemakske ontbe-
ten (net op tijd gezien dat een kudde 
Amerikaanse pubers als bijen op ho-
ning met de helft van ons brood aan de 
haal zijn gegaan, hierdoor geen lunch 
meer voor maandag, thank you).
Aangekomen aan de haven op zoek 
gegaan naar onze liveaboard. Toen er 
iemand ons aansprak ‘Veerle?’ even 
verschoten (Wie kent mijn naam aan 
de andere kant van de wereld?) maar 
dat was Kevin onze kapitein, goe ge-
zien van hem. Noël heeft ons materiaal 
gegeven, Diederik twijfelde nog even 

tussen large en extra large (by the way, 
Noël your suits suck). Aanwezig op de 
boot: Kent, dive instructor en verant-
woordelijk voor de compressor, is 100% 
Kiwi maar we schatten dat hij minstens 
30% Schots bloed heeft. Mary, een le-
gende, er zijn zelfs twee duikplaatsen 
naar haar genoemd! Sonja, ‘where can 

you see six different nudibranches in 
one dive? NZ!’, Herbert, klinkt alsof hij 
Duitser is, maar hij is Zwitser. Ursula, 
supersympathieke madam, wederhelft 
van Herbert. En Andi, pas afgestuurde 
Amerikaanse.
De eerste duik was vooral heel koud 
met ons ‘versleten’ wetsuitpak (14°C) 
maar met een extra 2 mm pak van Ur-
sula was 30 min beneden nog net uit te 
houden. Kevin gaf aan dat het dit jaar 
uitzonderlijk ‘fris’ was voor deze tijd van 
het jaar, normaal is de watertempera-
tuur in november al een paar graden 
warmer. Wat ons ook onmiddellijk op-
viel was de enorme hoeveelheid kelp 
onder water. Geen kale wanden maar 
olijfgroene ‘onderwaterbossen’, waar-
tussen de vissen zich verschuilen. Het 
kelp wordt voortdurend heen en weer 
gewiegd met de stroming. De kleur-
rijke sponzen en aanverwanten spelen 
voortdurend verstoppertje, bovendien 
biedt de boomstam van de kelp een 
stevige houvast als de stroming iets te 
sterk wordt of indien er een fotootje 
wordt gemaakt. Gespot onder water: 

Veerle toont de weg op Pakiki Beach

Diederik maakt noodles klaar aan Te Arai point

Yellow Zoanthids
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grote murenes, superveel en mooie 
naaktslakken (en groot!), kei veel vis 
(grote scholen), mooie grotten en hel-
der water! 

Eén van de indrukwekkendste duiken 
was de duikstek Northern Arche. Zo-
als de naam reeds doet vermoeden, 
bevindt zich onder water een boog 
die je kan doorheen zwemmen en ver-
volgens erlangs buiten omheen terug 
kan zwemmen. Omdat het nog maar 
de 2de duik was zijn we even tot aan 
de ingang van de boog gegaan en 
niet er omheen, maar in de boog was 
een zeer sterke stroming waardoor we 
aan de ingang van de boog op 20 m, 
gigantisch veel vis konden waarne-
men, overal waar je kon kijken, o.a. 
een school met giga-grote snappers, 
echt WAUW. (Deze duik was zo ‘in-
drukwekkend’ dat Diederik tijdens zijn 
safety-stop zonder lucht kwam te zit-
ten, hoewel de manometer nog 30bar 
aangaf…gelukkig zaten we op -3m en 
kon Diederik zijn ‘cool’ bewaren) 
De zaligste duik was die in The Gar-
dens. Een super op ’t gemakske duik, 
met vele kleurrijke vissen (pig fish, 
black angelfish, leatherjacketfish,..). 
Hier komen andere duikorganisa-
ties vaak met beginners duiken, max 
diepte 15m op een soort talus, weinig 

stroming en precies ook minder koud 
(41 minuten!). ’t Was de derde duik op 
dag één dus iedereen was al naar huis 
behalve wij, die lekker op de boot ble-
ven :-)
De coolste en vetste duik was tot slot 
de duik in de Rikoriko Cave (World 
biggest seacave). We hebben geen 
nachtduiken gedaan maar deze kwam 
aardig in de buurt! Vooreerst begon-
nen we de duik in de grot want onze 
boot lag erin(!) aangemeerd. Aanblik 

onder water: supermysterieus, het licht 
van de lampen dat weerkaatst op het 
wateroppervlak en de grote boulders 
op de bodem, vervolgens een giganti-
sche opening naar de volle zee met al-
leen maar diep donker blauw, afgete-
kend tegen de rand van de grot, echt 
wauw wauw. Bovendien supermooie 
naaktslakken gezien.
Diederik gespot boven water: SEAL! 
(Nochtans zat ik op dat moment on-
der water :-( ). Gelukkig werd dit ruim-
schoots goedgemaakt op het Zuiderei-
land, we konden de seals op het einde 

van de vakantie niet meer ruiken of 
zien! En vooral dat ruiken, want belief  
me, ze stinken die beesten, meestal 
riek je ze voordat je ze te zien krijgt :-)
Super veel chance gehad met het weer 
de rest van de duiktrip, even konden 
we in ons badkostuum zonnebaden 
tussen de duiken door. Staalblauwe 
hemel! En het blauw in NZ is echt wel 
blauwer dan bij ons, Herbert had ge-
lijk. Het is bovendien ook (letterlijk) 
groener aan den andere kant. Zo mooi 
die kleurenpracht!

Pigfish

Diederik en Veerle aan de uitgang van één 
van de talloze grotten in de Poor Knight 
Islands (The Gardens)

Onze eerste kennismaking met de Nieuw-Zeelandse zon: it burns! (Later ook opgemerkt dat je 
in de supermarkt geen sunscreen kan vinden onder factor 30, het heeft naar het schijnt te maken 
met de oriëntatie van  het gat in de ozonlaag, volgens Kent komt er ook meer scincancer voor in 
NZ net daarom,…)

Firebrick starfish
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Opleidingen

Technisch duikmateriaal

Herstellingen en onderhoud

Vulstation nitrox/trimix 300 bar

Digitale fotografie en Video

Verhuur materiaal van junior tot tech duiker of duikster

puntalfa.be

Lostraat 51

2220 Heist-op-den-Berg

Tel 0032 15 34 79 35

info@puntalfa.be

DI EN WOE 13.30U. - 19.00U.

DONDERDAG 13.30U. - 20.00U.

VRIJDAG 10.00U. - 18.00U.

ZATERDAG 10.00U. - 18.00U.

ANDERE DAGEN OP AFSPRAAK.



    

Foto onderaan: Veerle haar geslaagde 
foto van een prachtige naaktslak (Ja-
son mirabilis) bezig haar eitjes te leg-
gen (Rikoriko Cave). Een kleine anek-
dote hieromtrent. Kent probeerde al 
minstens(!) 10 minuten deze Jason op 
foto vast te leggen, meermaals werd 
de grot plots opgelicht door zijn flits 
van zijn goed uitgeruste fototoestel. 
(Kent is btw de professionele fotograaf 
van Blue Ocean’s Adventure, hun site 
staat bol van magnifieke reportages, 
moet je zeker is gaan bekijken) Andi 
kreeg het al op haar heupen van het 
getreuzel in de grot, zij was vooral ge-
ïnteresseerd in ‘big fish’, de passie die 
Sonja heeft over naakstlakken zal Andi 
nooit met haar kunnen delen (Is het 

omdat ze Amerikaanse is en geen zui-
ders temperament heeft zoals Sonja?). 
Toen Veerle besloot dat Kent genoeg 
tijd had gespendeerd aan het bestude-
ren van Jason in alle mogelijk hoeken 
en onder alle mogelijke belichtingen, 
kwam ze langs, zag ze, en drukte ze op 
haar ontspannerke van het kleine ca-
nonfototoestelleke, en zie nu, het re-
sultaat! Om je vingers van af te likken, 
hilariteit alom op de boot, toen bleek 
dat Kent geen enkele foto had die zo 
goed tot zijn recht kwam :-)
Maar het strafste van al was dat ze vorig 
jaar geen enkele(!) Jason gespot heb-
ben, en dat ze dus terug waren! Jasons 
are back, zoals Kevin zo blij meedeelde 
op de site (go check it out!).

Meer info over duiken in The Poor 
Knight Islands:
http://www.doc.govt.nz/conservation/
marine-and-coastal/marine-protec-
ted-areas/marine-reserves-a-z/poor-
knights-islands/ 
http://www.oceanblue.co.nz/  
http://diving.co.nz/poor_knights_is-
lands/ 

 

Diederik tussen de vissen.

Onze sympathieke duikleiders: Kent en Kevin. 
Let ook op Kents favoriete bier!

Veerle op de boot in de grootste zeegrot ter 
wereld (volgens Herbert  dan toch). Hier brach-
ten we de tweede nacht door. (nog nooit zo 
zaaalig in slaap gewiegd!) 
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Moalboal – Cebu
Na een vlucht van 20u., een overnachting in Manila, nog een 
binnenvlucht en een autorit van 3u. komen we aan in Moal-
boal. Het resort – het enige dat we vanuit België geboekt 
hebben – is mooi, klein en gezellig, maar door Westerlin-
gen uitgebaat (uitgebuit?) en waarschijnlijk daarom véél 
te duur, over de hele lijn. Accommodatie, eten en drinken, 
duiken… alles scoort slecht qua prijs/kwaliteitsverhouding. 
We verblijven er zo weinig mogelijk. ’s Avonds trekken we 
met de tricycle naar Panagsama Beach, eigenlijk niet meer 
dan een smal straatje dat doodloopt op het strand, met res-
taurantjes en bars aan weerszijden. Ruime keuze aan verse 
vis en ander lekkers. We sluiten af met een cocktail in de 
Chili Bar. 
Bij de eerste duik al een pygmee-zeepaardje gezien en een 
zwartband-zeeslang. En de eerste tientallen naaktslakjes ;-)  
Verder enorme bekersponzen, ghostpipes, een school sar-
dienen zo dik dat ze zowaar het licht wegneemt. En ook nog 
massa’s anemoonvisjes in drie soorten, de eerste white-tip, 
een kanjer van een schildpad met twee remora’s erop, baby 
frogfish…

Malapascua
Een vrij comfortabele rit van zo’n 6u. en een overtochtje 
met bangka brengt ons naar Malapascua. Op dag 1 hier al 
meteen een prachtig hotel gevonden, vlak op het strand, 
een pak goedkoper dan Moalboal en met kamers 3x zo 
groot. Malapascua is een klein eilandje zonder geplaveide 
wegen; dat draagt nog bij aan het “paradijs-gevoel”.  We 

worden overweldigd door de gastvrijheid. Niet alleen bij 
de restaurantjes, bars of in het hotel, maar ook en vooral 
door de gewone locals. Iedereen zegt goeiedag, de kindjes 
zwaaien en roepen “hello”, maar vragen niet om geld, lek-
kers of wat dan ook. Gewoon lief. De weinige oudjes die we 
zien willen allemaal een babbeltje doen in een soort Filipp-
engels. Erg leuk. In het dorpje ziet alles er armoedig uit, 
maar toch lijken de mensen hier gelukkig. Er zijn een paar 
kraampjes waar je voor geen geld een voorraadje water en 
wat fruit kan indoen. Een flacon plaatselijke rum kost 60 eu-
rocent en is nog te drinken ook. 
’s Avonds staat er ‘lechon’ op het menu, vers gebraden 
speenvarken. Ik vraag ’s middags of het vlees echt vers zal 
zijn. Dat blijkt een overbodige vraag. Even later horen we 
gekrijs en wordt het beestje voor onze ogen gekeeld. Ik 
hoef niet te zeggen dat we heerlijk gegeten hebben, ze-
ker? 
Malapascua is bekend om Monad Shoal, waar je Thresher-
sharks of voshaaien (dat zijn die met de hele lange staartvin) 
kan vinden. Wij dus op early morning dive. Meer dan een 
half uur op de bodem liggen wachten, aan de rand van het 
diep, maar helaas: de haaien hadden er geen zin in. Bij Big 
Rock hangen we als een wimpel in de wind aan de ankerlijn. 
Beneden is het rustig, maar we zien er niet veel meer dan 
een hoop soft koraal en een groene zeeslang. Later nog 
slapende white-tips gevonden; aan het eind van een tun-
nel lagen ze in een hele groep bij elkaar. Ook een sepia en 
weer zeeslangen. Bij Calangaman is de zee rimpelloos en 
wij krijgen een glashelder zicht van zeker 40m. Zeeknikkers, 
brandhydroide, markiezinnetje, barramundi cod, blauwvin-
trekkervis, zeecobra,…

Kort reisverslag
Filippijnen
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Sabang – Palawan
Over Sabang valt niet zo heel veel te vertellen, het is een 
onooglijk dorpje met één grote attractie: de Subterranean 
River, naar men zegt de langste ondergrondse rivier ter we-
reld. Best indrukwekkend met al die stalagmieten en –tie-
ten ;-)  Ook de vleermuizen die als een kluwen bij elkaar 
hangen zijn leuk om te zien. Verder nog een mangrove-tour 
gedaan, die eigenlijk minstens even interessant was. Hier 
ook een giftige slang gezien en monitor-lizards. Aan het 
eind werd er ons verse houtworm aangeboden, rauw en slij-
merig. Daar hebben we toch maar voor bedankt. Vreemd: 
Sabang is de allereerste plaats waar we geen thee kunnen 
krijgen! Geen thee? In Azië?? Ze hebben er ook menu’s van 
5 pagina’s lang, maar niets blijkt voorradig te zijn. Mijn was 
begon zich op te stapelen, dus spreek ik op het strand een 
paar mensen aan en na 5 minuten had ik prijs: dat meisje 
wou mijn was wel doen. “Hoeveel mag het kosten?” “You 
decide, sir” ?? Het schatje was dolblij dat ik 150p. (2,25 
euro) voorstelde. 
Sabang zal overigens snel veranderen. Men is er een gigan-
tisch betonnen complex aan het neerpoten. Hotel + con-
ventiecenter, met het grootste zwembad op Palawan.

El Nido
Twee nachten in Sabang waren voldoende en dus waren 
we blij dat we een busje konden delen om naar El Nido te 
gaan. Om drie uur kwamen we aan; om vijf uur was alles ge-
regeld. Het eerste en tweede hotel, duikcenter uitgezocht 
en al gaan boeken. Omdat ik het meeste van mijn eigen ma-
teriaal bij me heb, krijg ik nog 200p per dag korting. El Nido 
blijkt wat toeristischer te zijn. Het is dan ook de uitvalsbasis 
voor de fantastische Bacuit-archipel, met talloze duikstek-
ken op 30 à 40 minuten varen. Een paar van de vele leuke 
dingetjes: bultkoppapegaaivis, blauwgespikkelde rog, har-
lekijnvisje, boulders, opa-langoest, egelvis (xl), naaktslakjes, 
naaktslakjes en naaktslakjes…, weer kanjer van schildpad, 
2 octopussen bij elkaar, waarvan er 1 van kleur veranderde 
toen we erboven hingen, canyon, harlekijn, ghost-pipe en 
de elfendertigste anemoon. Op de laatste dag had ik tot 
mijn verbazing én vreugde mijn eigen privé-duikgids. 
Ons heerlijke verblijf hier werd afgesloten met een even 
heerlijk etentje. Ik was ’s middags op zoek gegaan naar verse 
kreeft, etentje voor de zekerheid maar vastgelegd en toen 
we onze aperitief ophadden, liep de keukenknecht de zee 
in om onze langoest uit een fuik te halen. Dat kan al tellen 

qua versheid. Plots wou iedereen op de foto met het beest, 
zodat ik dan maar met de opmerking kwam: “Sir, that’s 50 
peso per picture”… Ze konden er wel om lachen ;-)

De terugreis heeft ons zo’n slordige 30u. gekost, maar ik 
heb het er dubbel en dik voor over om nog eens naar de 
fijne Filippijnen te reizen. En dan hopelijk nog wat langer te 
kunnen blijven! Er zijn immers nog 7.096 andere eilandjes 
te ontdekken. :)

 Steven Ramaekers
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Vrijdag
30 januari 
2009, 20u00
Aanwezigen: 
Tinne Galloo, Peter Theuwis, Kristel 
Crombez, Elewout De Troyer, Inge  
Kenis, Johan Wouters, Jos Couwels, 
Karolien Van Orshoven, Luc Dupas, 
Marijke Pasteels, Peter Janssens,  
Xavier Roex, Nadia Wouters, Bernd 
Baufeld, Jan Vanrillaer.

Aanwezig door volmacht: 
Veerle Feys, Diederik Vanhaecke, 
Stef Forbiseur, Karine Vanden Bosch,  
Bojana Ristic, Eric Van Hoeymis-
sen, Stijn Van Melckebeke, Kaat Van  
Melckebeke, Ria Roger, Roger  
Veltens, Joachim Vandepitte, An-Sofie 
Vanhaverbeke, Katrien Theetaert, Piet 
Schoumans, Tom Veltens.

1: Openingsrede  
door de voorzitter
Ik heet iedereen van harte welkom op 
de jaarlijkse statutaire algemene ver-
gadering van duikschool Torpedo. 

De vergadering is geopend!

2: Verslag van de  
secretaris
Best duikvrienden,
2010 is van start gegaan…
2009 bijna onopgemerkt alweer voor-
bij.
Een nieuw jaar zorgt telkens weer voor 
het nodige werk…
- medische strookjes verzamelen en 

de gegevens doorgeven aan Nelos
- Nieuwe leden verwelkomen en hun 

gegevens verwerken 
- Mensen aanporren om hun lidgeld 

te betalen 
Voor het secretariaat een drukke peri-
ode, maar dat is wel ok!
Wat gebeurde er afgelopen jaar? Of 

wat herinner ik mij er vooral nog van?
- Mijn allereerste ijsduik! Wauw? 

Die duik zal bijblijven, en zeker het 
beeld van Peter die zich met zijn 
kettingzaag uitleefde op het ijs.

- Steakdag. Daarover zal het feest-
bestuur het nog wel hebben. Voor 
mij was dit zeer geslaagd.

- De clubreis was voor mij persoon-
lijk één van de beteren van alle 
clubreizen die ik al heb mogen 
meemaken. Ik heb me geamuseerd, 
heb genoten, zalig…

- MTC: Dat was me wel wat. Ik heb 
soms gedacht dat ik ging verdrin-
ken, werd gek van de strobosco-
pische bliksem. Een superervaring 
rijker! Merci Peter voor de organisa-
tie!

Een woordje van dank zoals dat hoort 
op een AV:
- Luc, voor het rondmailen, inschrij-

vingen bijhouden e.d.
- Johan, voor het gemakkelijk samen-

werken
- Mijn buddies voor hun enthousi-

asme voor en na de duik.

Nog één aandachtspuntje:
Ik beheer al jullie gegevens op 
www.nelos.be. 
Jullie kunnen daar zelf ook aan. Kan 
ieder van jullie alvast mee in het oog 
houden als er gegevens ontbreken, 
fout zijn? Bedankt!
Laat zeker iets weten als je hulp nodig 
hebt!

Als allerlaatste...
Medische strookjes en lidgelden!
In orde brengen alsjeblieft en liefst zo 
snel mogelijk!

Dan rest me nog enkel jullie een heel 
fijn duikjaar toe te wensen!

3: Verslag van de  
verantwoordelijke 
duikonderricht
2009 was een zeer vruchtbaar jaar voor 

het duikonderricht. In totaal hebben 
50 mensen theorie, zwembadexamen 
en buitenproeven afgelegd voor een 
volgend brevet.

AI: 4
3*D: 5
2*D: 5
1*D: 5
DHV: 3
BND: 4

Aan iedereen: proficiat!

4: Verslag van de 
feestactiviteiten
Steakdag – 7 maart 2009
Onze eerste steakdag afgelopen jaar 
op 7 maart had meteen 60 bezoekers. 
Deze 60 bezoekers, waaronder 8 kin-
deren, zijn bijzonder goed verwend 
door Ria, Roger en talrijke helpers van 
zowel De Siervis als Torpedianen. Een 
heel geslaagde en gezellige avond; 
ook financieel heeft deze een mooie 
bijdrage geleverd aan de clubkas nl. 
692 euro. Dit jaar is er opnieuw een 
steakdag voorzien... hierover na de 
pauze meer nieuws.

Doop – 14 juni 2009
Zilvermeer te Mol
40 leden en sympatisanten, 7 dopelin-
gen.
Wisselvallig weer maar toch een leuke 
dag, met verscheidene leuke beproe-
vingen voor onze dopelingen, alle-
maal bedacht door de doopmeesters 
van dienst: Marijke, Ria, Bojana, Stijn 
en Xavier. Bedankt!
Receptie verzorgd door Huize Cou-
wels.
Afsluitend etentje in de eettent van  
Mol met de keuze tussen videe of spa-
ghetti en een curryworst voor de kids 
en als dessert een lekker stuk taart.

MTC – 11 Oktober 2009
Onze maritieme indoor training geor-
ganiseerd door Get Wet op 11 okto-
ber heeft 30 Torpedianen op de been 
gekregen om eens goed te gaan af-

Algemene vergaderinG
VERSLAG
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zien in Oostvoorne. Owv het 40-jarig 
bestaan van onze club heeft Torpedo 
30 euro per persoon gesponsord. Ho-
pelijk heeft iedereen er wat van ge-
leerd maar te hopen dat niemand in 
zulke situaties terecht komt. Ik vond 
het in ieder geval een zeer geslaagde 
dag en de dag erna heb ik er nog van 
genoten.

Receptie en Fuif – 17 oktober 2009
40 jaar Torpedo - 18u Receptie voor le-
den en oud-leden ( 59 deelnemers)
Zaal den Ouden Tijd.
Leuke toespraak door Onze voorzitter.
Filmpjes en dia’s uit de oude doos 
dankzij Luc Dupas.
Lekkere broodjes en hapjes dankzij 
Ria. Allemaal bedankt!

Bovenal een gezellige babbel tussen 
jongere en oudere generaties van 
onze duikclub.

21u Fuif
Zaal den Ouden tijd Herent
Groepje : Blue Thrill – sfeermaker
DJ-set : ACDJ uit Antwerpen
Voor de 2de maal Cocktailbar
Geen soep wel broodjes
259 kaarten verkocht

UIT IN

650 (zaal) - 450 (DJ)

450 (DJ) - 500 (Blue Thrill)

500 (Blue Thrill) - 65 
(cash betalingen)

580 (afrekening
drank & zaal)

380 (verkoop 95 
kaarten Peter T)

65 (afrekening
cocktailbar)

656 (verkoop
164 kaarten Inge)

70 (broodjes) 270,56 
(kassa na fuif 
& betalingen)

166,27 (SABAM)

796,50 (Sonora)

Totaal: 3277,77 Totaal: 2901,56

Verlies van 376,21 €

Kaas en wijn – 28 november 2009
Elke 2 jaar organiseren we een kaas- en 

wijn avond met het beeldmateriaal dat 
werd verzameld het afgelopen jaar. De 
andere jaren organiseren we een eten-
tje met Torpedo... maar hierover meer 
nieuws na de pauze. Er is veel beeld-
materiaal binnengekomen om op 28 
november aan iedereen te tonen, spij-
tig dat sommigen hun beeldmateriaal 
thuis vergeten waren, maar we mogen 
het volgende keer nog zien. Opnieuw 
hebben we de ideale lokatie van 
onze vrienden van De Siervis mogen 
gebruiken en zoals gepland was het 
kasresultaat van deze avond rond de 
0 euro. We hebben veel leuke reacties 
gekregen over de kaas- en wijn avond 
en ook de vleeseters zijn verwend met 
een speciale schotel voor hen. Tijdens 
de speech had onze voorzitter Peter 
nog een leuke cadeau meegebracht 
voor iedereen nl het duiklogboek-
mapje. Ik denk dat er nog mapjes niet 
uitgedeeld zijn, spreek Peter hiervoor 
aan als je er nog geen hebt.

De Sint op bezoek
Op 8 december kwam ook de Sint op 
bezoek bij de brave Duikertjes in het 
zwembad en zij werden allen verrast 
met een lekker zakje vol zoetigheid.
De Sint leverde 25 leuk gevulde zak-
jes.

Afsluiter
Alle medewerkers wil ik bij deze nog 
eens bedanken voor alle inzet en hulp, 
hopelijk mogen we volgend jaar terug 
op zoveel hulp rekenen. Ook wil ik 
speciaal Ria, Roger en De Siervis me-
dewerkers bedanken voor alle hulp en 
het gebruik van jullie clublokaal.

5: Verslag van de  
materiaalmeester
1 Kas 1/1/2009 32,87
2 IN
 2.1 Verhuur Materiaal 1370 EUR
 2.2 Verkoop Materiaal 35 EUR
 TOTAAL 1405 EUR
3 UIT
 3.1 Aankoop, herstelling  

      en onderhoud
 3.1.1 Diversen 24 EUR
 3.1.2 Ontspanner 39 EUR
  3.1.3 Flessen 503,07 EUR
  3.1.4 Jackets -

 3.2 Lucht 465,61 EUR
 3.3 Vervoerskosten 200 EUR

 TOTAAL 1231,68 EUR

SALDO 31/12/2009 206,19 EUR

6: Verslag van de 
clubbladverant-
woordelijke;

2009 is het tweede jaar dat we on-line 
het clubblad uitgeven. Dit heeft tot ge-
volg dat er meer foto’s (in kleur) in de 
artikels staan. Eerlijkheidshalve moet 
ik zeggen dat Peter Theuwis er elke 
keer een hele kluif aan heeft om alles 
rond te krijgen en bij deze bedank ik 
hem voor zijn inzet.
Het was ook mijn laatste jaar als club-
bladverantwoordelijke en wens ik mijn 
opvolger alle geluk toe. 
Rest me bij deze jullie allemaal nog 
eens te vragen: laat ons allen er iets 
moois van maken, schrijf een artikeltje, 
zodanig dat het ‘Torpedo Clubblad” 
een niet te missen ervaring wordt voor 
iedereen.

Hartelijk dank aan alle redacteurs

7: Verslag van de 
PR-verantwoordelij-
ke/webmaster
Luc Dupas: de website en emailver-
keer zijn de belangrijkste bron van 
communicatie naar de leden. Het rei-
len en zeilen van de club wordt op die 
manier heel vlot doorgegeven aan de 
leden. De website zorgt er bovendien 
voor dat Torpedo ook gekend bij an-
dere duikclubs en -verenigingen.

8: Verslag van de 
schatbewaarder 
en aanduiding van 
twee commissaris-
sen, die kunnen 
overgaan tot het 
nazicht van de re-
keningen tijdens  
de pauze
1) Samenvatting 2009:
Wat statistiek:
•	 380	transacties	(126	meer	dan	2008	

- hoofdzakelijk wegens reis)
•	 Gemiddeld	bedrag:	IN	129	euro,	

UIT 311 euro (versus IN 89 euro,  
UIT 159 euro in 2008)”

•	 Stand	van	de	rekening:	eind	2008:	
15378 euro

•	 Eind	2009:	11912.07	euro	(het	feest-
jaar 2009 heeft wat geld gekost)
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2) Aanduiding van twee commissaris-
sen die tijdens de pauze de rekening 
kunnen napluizen.
Jan Vanrillaer & Xavier Roex. 

3) Lidgeld
Blijft in 2011 hetzelfde als in 2010.

9: Volmacht budget-
taire zaken voor het 
jaar 2010
Zoals ieder jaar vraagt het bestuur 
een volmacht aan de algemene ver-
gadering voor de bugettaire zaken 
van duikschool Torpedo voor het jaar 
2010. Dit wordt door de leden beves-
tigd met handgeklap.

10: Verslag van de 
verantwoordelijke 
van de flupkas
In 2009 had de fluppekes een inkom-
sten van 2480 euro en 5160 euro aan 
uitgaven.
De grootste uitgave voor dit jaar zijn 
o.a. de zuurstofkoffer (1200 €) en een 
beperkt verlies op de fuif.  De inkom-
sten lagen dit jaar lager ten opzichte 
van 2008. Dit vooral met een lagere 
opbrengst met de fluppekes (ong. de 
helft) en een verhoogde uitgave vooral 
door Dongelberg.
Het clubhuis draaide ongeveer het-
zelfde als vorig jaar . 
Bij deze doe ik nogmaals een oproep 
om toch even de tijd te nemen om na 
het zwemdbad even bij te praten in 
het clubhuis.  Dit is naar mijn inziens 
gezelliger met een hapje en een tapje 

met liefde bereid in plaats van buiten 
te staan aan het zwembad.

Verder hadden we als uitgaven onze 
gebruikelijke drankjes na het duiken.
In 2009 werden er tijdens 46 duikuit-
stappen met 521 deelnemers voor 
ruim 932 euro drankjes gesponsord. 
Dit komt op een gemiddelde van 1.79 
euro per duiker, een lichte stijging te-
gen 2008 van 13 cent.  Dit is waarschijn-
lijk hetzelfde effect van Dongelberg 
waar de drankjes iets duurder zijn.

Rest me nog alle amateur-koks, de or-
ganisator van de fuif en alle harde wer-
kers te danken voor hun inspanningen 
in 2009.

11:  Verslag van de 
verantwoordelijk 
boetiek
In het begin van’t jaar heeft Karolien 
een actie ondernomen om voor ieder-
een een aangename sweater te zorgen 
met een discreet logo van Torpedo. 
De sweater is een groot succes en op 
alle activiteiten zijn er verschillende 
Torpedianen met deze sweater. Als er 
interesse is wil Karolien dit misschien 
opnieuw organiseren. Verder heeft de 
boetiek de normale verkoop gereali-
seerd.
De officiele solden-periode is juist 
afgelopen, maar toch gaat Torpedo 
dit jaar beginnen met een solden en 
uitverkoop-actie. We hebben namelijk 
nog veel Torpdeo T-shirten te koop 
aan dit keer ontzettend interessante 
prijzen... zie onze speciale boetiek-

stand. Tijdens de pauze en na de ver-
gadering is deze stand open.

12: Verkiezing van 
bestuursleden
Jos Couwels neemt ontslag uit het be-
stuur van Torpedo en zijn plaats is open 
voor nieuwe kandidaten!  Bovendien 
zijn Peter Theuwis, Peter Janssens en 
Karolien Van Orshoven statutair ver-
plicht ontslagnemend, maar zij stellen 
zich opnieuw kandidaat.
Jos Couwels oftewel de Jokke. Ieder-
een weet wie hij is: barman in het club-
lokaal of chefkok, woord van de redac-
tie in het clubblad, penningmeester 
van de flupkes en bestuurslid. Hij heeft 
besloten om een stapje opzij te zetten, 
maar ik hoop dat we hem nog regel-
matig tegenkomen in het zwembad en 
op de clubduiken. Jokke Merci!

Marijke heeft zich kandidaat gesteld 
met volgende woorden:
“Hoi Peter, 
Ik heb lang getwijfeld, maar dan nu 
toch beslist… Hierbij stel ik mij kan-
didaat om de bestuursfunctie van Jos 
over te nemen. Ik weet niet wat je al-
lemaal verwacht van mij :-) Alleszins is 
het mijn beroep om allerlei magazines 
te ontwerpen etc, dus het Torpedo-
clubblad zal zeker in goede handen zijn, 
alsook de andere taken van de Jos. 
Groetjes, Marijke.”

Marijke wordt ons nieuw bestuurslid 
met handgeklap van de algemene ver-
gadering!

vervolg verslag Algemene vergaderinG
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PAUZE met aanbieding van een drank-
je, verdeling van de taken binnen het 
bestuur;

13:  Voorstelling 
nieuw bestuur
Voorzitter en duikschoolleider 
Peter Janssens
Secretaris 
Karolien Van Orshoven
Penningmeester 
Johan Wouters
Feestbestuur
Inge Kenis
Boetiek en feestbestuur 
Peter Theuwis
Clubblad 
Marijke Pasteels
Public relation 
Luc Dupas

Buiten bestuur:  
Materiaalmeester 
Xavier Roex
Barman en clublokaalverantwoorde-
lijke Elewout De Troyer

14: Verslag van de 
commissarissen
De kleine vraagjes die Xavier en Jan 
hebben worden door Johan opgehel-
derd.
Kwijting voor het voorbije werkjaar 
wordt gegeven aan de bestuurders, 
op die manier wordt 2009 afgesloten. 
De commissarissen tekenen de balans 
ter goedkeuring en in naam van alle 
leden.

15: Bespreking van 
het lidgeld; 
Lidgeld 2010 & 2011: 95EUR voor 1 ka-
lenderjaar; 135 EUR: lid vanaf sep.; 75 
EUR: 2de leden.

16: Sportraad :
functie & opkomst
De Functie van de sportraad van Tor-
pedo is het duiken te promoten en te 
verbeteren. De sportraad komt elke 
1ste vrijdag van de 3de, 6de, 9de en 
12de maand samen in het clublokaal.
Iedereen die iets wil bijdragen tot 
het uitoefenen van onze duiksport is 
steeds welkom op deze vergadering. 
Een belangrijk werkitem voor 2010 is 
de bijscholing en opleiding van de les-
gevers in het zwembad.

17: Vooruitzichten 
van de activiteiten 
voor 2010 : zie ook 
jaarkalender
Dit jaar staat er weer vanalles op de 
kalender. Deze kalender zit steeds bij 
het clubblad en voor vanavond heb ik 
10 exemplaren afgedrukt. Neem deze 
kalenders gerust mee en hang ze op 
de frigo of noteer alles in je agenda. 
Het beloofd weer een leuk jaar te wor-
den met oa ...
•	 een	steakavond	op	6	maart	in	De	

Siervis
•	 een	filmvoorstelling	georganiseerd	

door De Siervis op 9 april met een 
film van Danny Van Belle

•	 onze	jaarlijkse	doopactiviteit	in	Mol
•	 onze	Torpedo-fuif	zal	dit	jaar	niet	

doorgaan in Herent maar in de 
Pacem in Wilsele dorp. Het is een 
kleinere en goedkopere zaal die 
hopelijk beter past bij het aantal 
verwachte bezoekers.

•	 het	2	jaarlijks	Torpedo-etentje	einde	
november gaat waarschijnlijk door 
in een wok restaurant. De juiste 
locatie staat nog niet vast.

•	 zoals	elk	jaar	is	er	weer	als	afsluiter	
de onovertroffen chocomelkduik 
die georganiseerd worden door de 
Peter en Karolien met ontzettend 
veel pannenkoeken, chocomelk en 
andere lekkere dingen.

Een jaar dus met allerlei activiteiten. 
We hopen dat jullie telkens heel talrijk 
aanwezig zijn.

18: Allerlei
Leden die een punt ter bespreking 
willen voorstellen worden verzocht 
dit kenbaar te maken voor het begin 
van de vergadering, dit om een regel-
matig verloop van de vergadering te 
waarborgen, het spreekt vanzelf dat 
wij graag Uw stem horen; 

Er worden nog mapjes uitgedeeld die 
werden gemaakt voor de 40ste ver-
jaardag van onze club.

19: Bedankingen, 
gevolgd door het 
einde van de  
vergadering met  
aanbieding van  
een drankje
Peter Janssens: “Ik bedank iedereen 
hier aanwezig en wens allen voor 2010 
een goede gezondheid en vele mooie 
duiken. 
De vergadering wordt afgesloten met 
‘nen tournée général’”.

15



    

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

TE HUUR:
DUIKMATERIAAL TORPEDO
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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



NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! 

NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! 

Wafels 
(op vraag van Bernd)

*Bewaarwafeltjes

Ingrediënten:
- 1kg bloem
- 1 pakje bakpoeder
- 600g suiker
- 500g solo (of andere gelijkaardige boter)
- 2 eetlepels vanillesuiker
- 8 eieren
- 15cl water
- 5cl Grand Marnier

Bereiding: 
Smelt de boter samen met de suiker. Neem de pot van het 
vuur en voeg het water toe.
Meng bloem en bakpoeder erbij en voeg de Grand Marnier 
toe. 
Klop de eieren er een per een onder tot je een mooi homo-
geen deeg bekomt. 
Laat het deeg minimum 10 minuten rusten in de frigo, liever 
langer (tot 2 uur), dan bakt het makkelijker.
Schep met behulp van 2 koffielepeltje 4 kleine hoopjes in 
het wafelijzer (vorm 6x10). Zorg ervoor dat het wafelijzer 
zeer warm is voor je start met het bakken.
Laat de wafeltjes afkoelen op een rooster.
Bewaar de wafeltjes in een plastic doos met deksel om ze 
zacht te houden.
Hiermee bak je ongeveer 100 kleine wafeltjes.

*Brusselse Wafels

Ingrediënten:
- 500g bloem
- 2 pakjes poedergist
- 250g solo (of gelijkaardige boter)
- 8 eieren
- 4 dl lauw water
- 4 dl lauwe melk
- snuifje zout

Bereiding:
Smelt de boter en laat kort afkoelen. 
Los de gist op in het lauwe water.
Doe de bloem in een kom en maak een kuiltje, hier roer je 
de gist door.
Voeg lauwe melk, zout en de eierdooiers toe. 
Maak van de eiwitten stevige sneeuw.
Meng de gesmolten boter onder het deeg en schep voor-
zichtig de sneeuw van eiwit eronder.
Laat 15 tot 20 minuten rijzen.
Schep met een pollepel het beslag in het voorverwarmde 
wafelijzer (vorm 4x7).
Eet warm met bloemsuiker.

Een nieuw rubriekje in het clubblad 
verdient misschien een inleiding…
Dit is een receptenrubriekje. Wat heeft dat in godsnaam te maken met duiken? Awel, veel! Want het is algemeen geweten 
dat de innerlijke mens gesterkt moet worden na het duiken en het is ook zo dat de torpedootjes altijd te vinden zijn voor 
een nieuw receptje hier of ginder, vooral dan om dat te proeven.
Maar soms wordt toch de vraag gesteld hoe je dat maakt, vandaar dus dit nieuwe rubriekje… Het zou leuk zijn als in de 
volgende versies van het clubblad meerdere mensen hier hun bijdrage posten.
Ik geef alvast het goede voorbeeld :-)

Koken met …

ONZE buddIES!
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Beskeshavermoutcake  

(cake die Karolien meebracht tijdens de sportraad in 

maart)

Ingrediënten:
- 300g Becel (of andere gelijkaardige boter)
- snuifje zout
- 2 eetlepels vanillesuiker
- ½ zakje bakpoeder
- 200g suiker
- 300g bloem
- 200g havermout
- 5 eieren

Vulling:
1 ½ kg rode aalbessen (vers) of diepgevroren (vooraf ont-
dooien en sap wegziften)
100g havermout
50g Solo (of gelijkaardige boter)
100g suiker

Bereiding:
Klopt becel en suiker luchtig. Voeg eieren, bakpoeder, 
bloem, havermout en zout toe. Meng alles goed. 
Beboter een ovenbakplaat en spoel onder koud water. 
Schep het deeg hierin en strijk glad.
Verdeel de besjes over het deeg.
Rooster de havermout, boter en suiker in een pan en strooi 
nadien over de besjes. 

Bak 60 min op 160°C in een voorverwarmde oven (mijn oven 
is een warme luchtoven)

Veel plezier!!
 Karolien

NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! 

NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! 
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de online zichtrekening

uw AXA bankagent
Adres

Tel.: xx/xx xx xx - Fax: xx/xx xx xx
E-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx

KBO nummer
CBFA nummer

704.9145 - 1209
AXA Bank Europe nv, Vorstlaan, 25, 1170 Brussel 
TEL 02 678 61 11 - FAX  02 678 82 11
e-mail contact@axa.be - http://www.axa.be
IBAN BE67 7000 9909 9587 - BIC AXABBE22 
KBO nr. : BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel
CBFA 036705 A

een bank die jou betaalt   
da's de wereld op zijn kop

open 
een gratis 

online zichtrekening  
en wij betalen u  

voor elke verrichting

de click bonus zichtrekening

bankieren en betalen

Voor meer informatie, kijk op www.axa.be/clickbonus



Er hangt 
alweer lente 
in de lucht,
de koude is al – bijna – helemaal ver-
geten, maar mijn eerste ijsduik blijft 
me toch nog wel even bij. Dit jaar was 
het het niet zo spectaculair als vorig 
jaar met Peter zijn kettingzaag, maar 
wat zou het, we moeten al genieten 
als we er ééntje kunnen doen. 

Dus zondagmiddag vertrokken we 
met een heel aantal auto’s richting 
Zilvermeer. Bewolkt en koud kregen 
we onze eerste briefing van Luc, die 
wel echt op alles voorzien was. Een 
tijdje later kregen we nog een uitge-
breidere briefing over hoe we te water 
moesten, hoe we de koorden moesten 
vastmaken en hoe de beveiliging werd 
geregeld. En alles netjes gefilmd, zo-
als twee weken later blijkt, wanneer ik 
deze link doorgestuurd krijg. Check 
deze maar even: http://www.youtube.
com/watch?v=kAjT6Xtf0QI 

Ik had geluk, ik mocht als eerste in het 
water en ik kon mij daarna meteen 
omkleden. Ik had het anders nooit 
lang uitgehouden in mijn natpak. We 
hadden al onze spullen op de steiger 
staan, maar toen we aangekleed en 

wel daar terug aankwamen bleken er al 
twee andere groepen met touwen aan 
het duiken te zijn. Karolien en ik gin-
gen van de kant door het laag water 
naar de top van de steiger (we zagen 
het niet zitten om in het ijskoude water 
te springen). Ik was al een beetje ner-
veus door al die andere touwen, waar 
we al een moeite mee hadden om die 
te kruisen. Onder water probeerde we 
rechtuit te zwemmen, maar Karolien 
bleef meteen met de kraan van haar 
fles achter het touw van de anderen 
hangen. Ik deed hem er vlug af, maar 
het zorgde er wel voor dat ik bovenop 
mijn stress voor het onbekende er nog 
een dotje bijkreeg. Niet zo goed dus. 
Het enige wat ik op dat moment aan 
kon bedenken was dat als ik te bang 
werd ik niet zo gemakkelijk terug kon. 
Dus kon ik alleen maar denken: “rus-
tig ademen, diep uitademen”. Na een 
tijdje werd ik rustig en kon ik volop ge-
nieten van de kleurpracht en de bel-
lenpracht. Geen éne luchtbel die in 
het ijs gevangen zit is dezelfde. Prach-
tig gewoon! 

We hadden 20 minuutjes om terug aan 
de stijger te zijn. Maar dat was buiten 
onze slecht-werkende computers* ge-
rekend. Karolien en ik hebben allebei 
dezelfde duikcomputer die blijkbaar 
niet goed tegen de koude kan. Alles-
zinds kwam onze duiktijd niet overeen. 
We waren al even onderweg en toch 
waren we zogezegd maar 2 minuten 
onderweg op Karolien haar computer 
en 4 minuten bij die van mij. Tijdens 
de duik moesten we wel ergens op 
onze stappen terugkeren omdat ons 
touw rond een boei hing en we niet 
meer verder konden. Dan toch maar 
een andere weg proberen. Uiteindelijk 
zijn we teruggekeerd, iets meer dan 20 

minuutjes, langer dan ik had gedacht 
dat we het gingen uithouden. 

De warme choco achteraf was zaaalig! 
Uiteindelijk was het echt prachtig, ik 
ben blij dat ik het heb gezien. Volgend 
jaar opnieuw! 
 Marijke

Van boven naar beneden:
1. Inschrijven in het cafetaria
2. Marijke checkt het water
3. Tom heeft het koud :)

Links: prachtige sneeuwland-
schappen

* opm. LD: een Aladin-compu-
ter stopt met tellen ondieper 
dan 0,5m, een Suunto ondie-
per dan 1,2m.

IJSDUIKEn IN MOL
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Aanwezig: 
Karolien Van Orshoven, Peter Jans-
sens, Peter Brandt, Marijke Pasteels, 
Joachim Vandepitte, Piet Schoumans, 
Xavier Roex, Elewout De Troyer, Luc 
Dupas

Verontschuldigd: 
Jan Vanrillaer, Jos Couwels, Nadia 
Wouters

1. Goedkeuring 
verslag Sportraad 
14/12/2009.

Het verslag was reeds eerder goedge-
keurd, en gepubliceerd in het laatste 
clubblad.

2. Evaluatie voorbije 
clubduiken alge-
meen / Opprebais-
duiken

De clubduik Sprimont + La Gombe 
+ nadien terug naar Sprimont voor 
superlekker smikkelen en smakkelen 
was door de deelnemers letterlijk en 
figuurlijk heel erg gesmaakt en is zeker 
voor herhaling vatbaar.

Algemene opmerking (of reminder): 
TIJDIG inschrijven en zeker inschrijven 
als (en van zodra dat) je weet dat je 
plant mee te gaan en dat geldt vooral 
ook voor de hogere brevetten (incl. 
de instructeurs) zodat beginnelingen 
duidelijk kunnen zien dat zij kunnen 
meegaan en kunnen inschrijven (en 
desgevallend regelen om materiaal te 
gaan huren enz.).
Voor Opprebais blijven de regelin-
gen zoals ze zijn blijven lopen: tijdig 
inschrijven (ten laatste woensdagmid-
dag) zodat LD “Pa” kan briefen over 
het aantal Torpedianen.

3. Noordzeeduiken 
2010:

De data zijn zondag 20 juni, zondag  
4 juli, zondag 8 augustus en zondag  
5 september. Voor zondag 20 juni zijn  
6 plaatsen gereserveerd, voor de an-
dere data voorlopig de volledige boot. 
Na tig mails en nog eens mails binnen 
Torpedo hebben een beperkt aantal 
NZ-duik(st)ers zich ingeschreven en 
LD is dan gaan ‘shoppen’ elders om 
duik(st)ers te vinden om de gereser-
veerde plaatsen verder op te vullen. 
Voor september zijn momenteel nog 
een paar plaatsen vrij. Binnenkort 
(voor eind maart) zullen de betalingen 
moeten gebeuren en dat betekent 
dan pas de ‘echte’ reservatie. Wordt 
vervolgd (en zie ook onze online Wa-
DoeMeNaa).

4. Duikonderricht:

“ZoMoetHet”: 
Deze page op onze website wordt 
nog steeds door Kristel/Peter nage-
keken... wordt nog steeds vervolgd… 
blijft blijkbaar een “vast item” in het 
verslag…

Theorielessen: 
De lessen voor 2*D/3*D zijn bezig (met 
10 cursisten waarvan 5 voor 3*D en 5 
voor 2*D, waarvan 2 externen van de 
Wet Wheels Duklo Leuven) maar o.a. 
omwille van de combinatie van 2*D en 
3*D is het programma (op basis van 
wat de NELOS voorstelt in de officiële 
DO-ppt presentaties) behoorlijk zwaar 
en het is ook niet altijd voor 2*D en 3*D 
echt duidelijk wat men resp. moet we-
ten, kennen en kunnen. Tevens zijn niet 
alle door NELOS-DO aangeleverde 
ppt’s een toonbeeld van goeie didac-
tiek en v.b. de “Praktisch Duiken”-ppt 

is zo blijkbaar een samenraapsel van 
aparte ppt’s van verschillende mensen 
waardoor er teveel onnodige overlap 
en herhalingen in de verschillende 
delen zitten. Afgezien daarvan kan je 
natuurlijk altijd de onderwerpen inkor-
ten op basis van wat men zelf nuttig en 
belangrijk vindt maar dan covert men 
niet noodzakelijk alles wat NELOS-DO 
(DuikOnderricht) verwacht. Voor vol-
gend jaar zal gekeken worden of we 
opnieuw Sportraad 05/03/2010 Pagina 
2 / 2 kunnen samenwerken met DUK-
LO om de inspanningen te spreiden, 
en de lessen 2*D en 3*D dan apart te 
geven met telkens max. 2u per les om 
de aandacht gaande te kunnen hou-
den.

Zwembadlessen: 
Het blijkt ondertussen ingeburgerd te 
geraken dat als men speciale wensen 
heeft om v.b. bepaalde dingen extra 
te doen of te oefenen of graag een 
bepaalde leskaart opnieuw te doen, 
of dat men liever gewoon wil komen 
zwemmen of conditietraining doen, 
men dat gewoon tijdig (en zeker vóór 
de zwembadsessie) aan Peter dient te 
melden zodat daar rekening mee kan 
worden gehouden bij de verdeling van 
de groepen en activiteiten. 

Didactiek algemeen:
-  Op dinsdag 27/04 organiseert  

’t stad Leuven de Personeelsdag en 
dan zijn de zwembaden gesloten 
voor het publiek. In de plaats is er 
dan ’s avonds in het clublokaal een 
les CPR.

-  De topic van vorige Sportraad ivm 
mogelijkheden en ideeën om de 
algemene didactische aanpak voor 
het aanleren van basic skills (o.a. 
correct kunnen uittrimmen, opti-
maal gebruik van de ALV/octopus, 
enz.) te kunnen verbeteren komt 
opnieuw uitgebreid op tafel. Er is 
op dat vlak een enorme ervaring en 

TORPEDO SPORTRAAD 
d.d. 05/03/10
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kennis ter beschikking bij andere 
organisaties en we kunnen kijken 
hoe en of en in welke mate die 
aanpak kan geïntegreerd worden 
in de onze. LD zal de informatie en 
praktische voorbeelden en oplei-
ding/ervaring die hij zelf heeft van 
bij andere organisaties (NOB, IDEA, 
CEDIP, VVW, enz.) verzamelen en op 
basis daarvan voor geïnteresseerde 
lesgevers (en gewone duikers) een 
aantal demo’s en workshops tijdens 
onze gewone zwembadsessies 
organiseren maar o.w.v. een overla-
den agenda zal dit zeker niet voor 
april dit jaar kunnen gebeuren.

-  Aansluitend ivm de basic skills 
nodigt Peter J. iedereen ook uit om 
naar volgend zwembadjaar toe alle 
leskaarten 1*D nog eens grondig 
te overlopen en te kijken waar er 
dingen kunnen/moeten verbeterd 
worden.

5. Nieuwe 
WaDoeMeNaa:

De planning voor de volgende 3 
maanden wordt opgesteld en zal asap 
online worden gezet.

De volgende sportraad 

zal doorgaan op de 1ste 

vrijdagavond van juni, 

04/06/2010 om 20u30 in 

het clublokaal.

Na de duik een frisse pint! Wat zou het leven saai zijn zonder de Flup-
kes van Torpedo!

Hierbij uw zaligmakende koks:

12/01 Stef maakt Scampi’s

19/01 Ria en Roger

26/01 Kristel

02/02 Elewout bakt pannenkoeken 11,25

09/02 Bernd serveert Knödelsuppe 4,00

16/02 Odyssee geeft theorieles (en drinkt iets) 8,00

16/02 Diederik maakt tortilla

23/02 Tom’s portie gemengd 5,00

02/03 Jan B. met Nacho’s 2,00

09/03 Ria met dessertjes 11,10

16/03 Tomatensoep met ballekes 3,50

23/03 Jan V. heeft poffertjes bij 9,00

30/03 Broodpudding by Elewout 6,00

De lijst is niet volledig, toch nen dikke merci aan iedereen!

TORPEDO’S flupkes
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Kristel Crombez Trimix IANTD  2 februari

Kristel Crombez Specifiek didactisch gedeelte Ass Instr  22 februari

Jan Mertens Zembad 1*D  2 maart

Sanne Torfs Zwembad 1*D  2 maart

Jan Borgers Duiker Hulp Verlener  6 maart

Xavier Roex Hoger Redder 21 maart

Jim Vranken en Sofie met Jolien 27 januari 2010

Stijn en Bojana met Miro 20 februari 2010

peter T. en Barbara met Lowie 24 maart 2010

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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Hier zijn ze dan: de resultaten. Er is druk gespecu-
leerd in de dameskleedkamer, maar er kan er maar 
één de winnaar zijn. En dan is het nog een man! 
De eer gaat naar... ONZE VOORZITTER! De prijs 
krijg je tijdens Katja haar eerste buitenduik dit jaar. 
Proficiat!

De quizvraag

van katja!

Ik ben 2 weken geleden voor mijn 
werk in Berlijn geweest in het Radis-
son Blu hotel. Midden in de hal stond 
een heel hoog rond aquarium van 25 
meter hoog en 12,5 meter breed met 
massa’s tropische vissen en één grote 

napo-leonvis erbij. In het midden was 
er een koker met lift die omhoog ging 
in een middencilinder in dat aquarium. 
De moeite om te zien. Elke dag werd 
het aquarium door een paar duikers 
schoongemaakt (dat heb ik jammer 

genoeg moeten missen, ik was nooit 
daar op ‘t juiste moment).  Sommige 
kamers verhuurden ze met ‘ocean 
view’, dat waren dus kamers die in de 
hall uitkwamen met zicht op dat aqua-
rium. Katja

De moeite om te zien!

XAVIER

LUC

PIET
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Datum Locatie Vertrekuur Plaats

ZA 03/04 Opprebais 8u30 PJ* 

VR 09/04 De Siervis organiseert een filmvoorstelling van Danny Van Belle. 

  Torpedianen en vrienden en vriendinnen zijn ook welkom! 20u De Siervis

ZO 11/04 Zoetersbout en Zeelandbrug (HW 15u00) 8u30 PJ 

tZO 25/04 Berghse Diepsluis en Gorishoek Punt (HW 14u10) 8u30 PJ 

DI 27/04 GEEN zwembadtraining wegens Personeelsdag Stad Leuven.  

  Wel 21u clublokaal: CPR/O2-refresher.

ZA 01/05 Opprebais 8u30 PJ* 

ZO 09/05 Zilvermeer (2 duiken) 8u30 CP 

ZO 16/05 Opprebais 8u30 PJ 

DI 18/05 Zwembad-OWT 20u45 Zwembad

ZO 23/05 Stavenisse Vissteiger en Anna-Jacobapolder (HW 12u25) 8u30 PJ 

ZO 30/05 Zuidbout (LW 11u30) en Zoetersbout 8u30 PJ 

VR 04/06 Sportraad 20u30 CL

ZO 06/06 DOOP... meer info volgt

ZO 13/06 Gemaal van Strijenham (LW 11u50) en Berghse Diepsluis 8u30 PJ 

ZO 20/06 Opprebais 8u30 PJ 

ZO 20/06 Namiddag: BRAVOS-proevendag AI/I en veiligheid aan de kant 13u Vodelee 

ZO 20/06 Noordzeeduik 

ZA 26/06 Vuilnisbelt (LW 10u15) en Stavenisse Vissteiger 8u30 PJ* 

ZA 03/07 Opprebais 8u30 PJ* 

ZO 04/07 Noordzeeduik 

DI 06/07 Begin van het Ekeren-zomerseizoen 20u PvE

ZO 08/08 Noordzeeduik 

DI 31/08 Laatste Ekeren-zomerduik 20u PvE

VR 03/09 Sportraad 20u30 CL

ZO 05/09 Noordzeeduik 

DI 07/09 Start nieuw zwembadseizoen 20u45 Zwembad

ZA 16/10 Torpedo-FUIF... meer info volgt

ZA 27/11 Torpedo-etentje in de Wok Dynasty... meer info volgt

VR 03/12 Sportraad 20u30 CL

ZO 26/12 Chocomelkduik 17u PvE 

WA DOE Me NAA?

28


