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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

Hmmm...
... de jaarlijkse smoutebollen zijn al 
weer lekker binnengesmikkeld, het 
nieuwe zwembadseizoen is opnieuw 
van start gegaan. Ik heb alleszins mijn 
goeie voornemens genomen! (veel 
naar het zwembad komen, proefjes 
doen, ...)

Deze zomer is echt een goed duiksei-
zoen geweest voor Tom en mij. Mijn 
eerste vliegtuigreis naar Zakynthos, 
een paar duiken in Bretagne. Ik hoop 
dat jullie zullen genieten van onze 
reisverslagen. 

Sommigen onder ons hebben het 
afgelopen seizoen heel wat proeven 
doorworsteld, proficiat daarvoor. Die 
nieuwe ster lonkt ergens in de verte... 

Voor de kandidaat 3-ster en 4-ster is 
er dat getal dat een beetje roet in het 
eten gooit: x-aantal diepe duiken voor 
het zover is. 

Nu, niet getreurd, de laatste sportraad 
heeft daar verandering in gebracht. Er 
staan een aantal leuke initiatieven op 
het programma om je aan de nodige 
proeven te helpen. En een aantal put-
ten om die diepe duiken te doen, ja, 
ook die met de paveekes...!

Jan zorgt alleszins voor een leuk ver-
slagje van de proevendag eind juni in 
Vodelee.

Ik wil jullie er nog bij vertellen dat ons 
programma voor dit najaar vol staat 
met leuke activiteiten. En niet alleen 
duikactiviteiten! Dus haal jullie vrouw/
man, vrienden en vriendinnen maar 
boven om een heerlijk dansje te pla-
ceren of om mee te komen tafelen in 
november. ‘t Is verwennen wat de klok 
slaat!

 Marijke

Medewerkers:  Marijke Pasteels, Peter Janssens, Jos Couwels, Ria Roger, Tom Veltens,  
 Henri Joris, Inge Kenis, mevrouw Ilse (Johan) Wouters, Jan Borgers.
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EN NOG EEN OPROEP:
Inderdaad! Onze fuif komt gevaarlijk dichtbij!

Een spetterende fuif voor onze leden, familie, 
vrienden, iedereen is welkom. 

Naar jaarlijkse gewoonte horen daar ook kaarten bij...
Mja, iedereen ziet er altijd tegen op om deze overhan-
digd te krijgen. Ik weet het, ook ik vind dit niet altijd 
even leuk en weet niet goed aan wie ik deze moet ver-
kopen. Maar onze fuif is er juist gekomen om nog eens 
gezellig onder elkaar te zijn, eens iets anders te doen 
en lekker uit te bol te kunnen gaan. Het hoeft geen 
winstgevende activiteit te zijn, maar met een verlies 
kunnen we zoiets natuurlijk niet meer organiseren.

Dus aan iedereen: please, zet je beste beentje voor dat 
we kunnen blijven feesten!

Ik wacht met spanning op de eerste centjes ;-)

ps. 1:  bedankt aan al diegene die al kaarten verkocht 
hebben en/of niet kunnen komen maar toch steun-
kaarten kopen.

ps. 2:  in één van de vorige mails en elders in dit clubblad: 
een flyer om door te sturen naar iedereen uit je 
mailbox/facebook!

ps. 3:  Helpers op de fuif zijn altijd welkom! Wil je mee 
achter de toog staan:verwittig Peter Theuwis, hij zal 
u eeuwig dankbaar zijn!

Beste vrienden 
van de poëzie…
ehm duikclub,
De meneer de mevrouw de secretaris is gisteren gaan 
Noordzeeduiken met alles erop en eraan, zijnde deining en 
maaginhoud op en naast het dek en dat voor de eerste keer 
(die vorige even buiten beschouwing gelaten), na een rijke-
lijk gevulde duikcarrière van reeds 10 jaar. Aangezien ze zich 
“the day after” nog een beetje pips voelt, heeft de meneer 
de assistent van de meneer de mevrouw de secretaris de 
taak op zich genomen het woord tot u te richten.

De zomer loopt op zijn einde, maar het water is nog altijd 
warm, dus geen reden om je nu al in je winterslaap te dom-
pelen! Het einde van de zomer betekent ook weer het be-
gin van een nieuw zwembadseizoen dat bol staat van nieu-
we activiteiten: zo zal er elke laatste dinsdag van de maand 
een workshop plaatsvinden in het zwembad, alwaar een 
specialist terzake je alles zal leren over bv OSB’s oplaten, 
kompas lezen enz. Buiten de klassieke duiken gaan we ook 
nog eens uitgebreid dineren in het Chess café en vooral 
total-loss gaan op 16 oktober tijdens onze aloude Torpedo-
fuif. Deze keer NIET in de “Oude tijd” in Herent, maar wel 
in “Zaal Pacem” in Wilsele! Verkoop nu al je kaarten aan 
vrienden, familie, neven, nichten, vreemden, zwervers, ille-
galen, de lokale bakker en beenhouwer, maar hou vooral 
ook een kaart voor jezelf, want zonder jouw lekker lijf, zwe-
tend en blinkend op de dansvloer is er ook niets aan!!

Duik ze en hou het vooral veilig.

De meneer de assistent van de secretaris

Joachim
 

Berichtje van de meneer  
de assistent van het secretariaat

Ook in Ekeren weet men wat lekkers is:

1 juni iedereen heeft wat te vieren...
 8 juni Hotdogs van Jan & Lore 10
15 juni Foccacia van Kristel 8
22 juni Gerrit en Edwin doen BBQ 16
29 juni Broodpudding by Elewout 8
 6 juli Tom & Marijke smeren broodjes 9
13 juli Knabbels van Stijn 1,5
20 juli Ward trakteert 
27 juli Karolien kookt soep 10
 3 aug Tom & Marijke trakteren 
10 aug Kristel 
17 aug Katja met hotdogs 12
24 aug Jan & Lore serveren cake 
31 aug Kaat bakt hartig brood en aardappelbrood 4,2

TORPEDO’S flupkes
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TORPEDO SPORTRAAD 
d.d. 05/03/10

Aanwezig: 
Karolien Van Orshoven, Peter Jans-
sens, Johan Wouters, Marijke Pasteels, 
Jan Vanrillaer, Luc Dupas, Tom Veltens

Verontschuldigd: 
Piet Schoumans, Joachim Vandepitte.

1. Goedkeuring
verslag Sportraad
4/06/2010.

Het verslag van de vorige sportraad 
wordt goedgekeurd, mits een kleine 
opmerking: de trimles in het zwembad 
die gepland staat op 31 december 
verhuist naar 21 december.

2. Evaluatie voorbije 
clubduiken
algemeen /
Opprebaisduiken

Weekendduiken in de zomer: weinig 
of geen inschrijvingen. Tendens geldt 
ook voor andere clubs. In de zomer 
zijn er traditioneel wel wat feestjes/
bbq die het duiken de dag nadien niet 
vergemakkelijken.

Externen: soms worden er externen 
in onze inschrijvingslijsten opgeno-
men. Zo kan iedereen eens een ken-
nis meenemen naar onze duikplaatsen 
en kennismaken met Torpedo. De 
overige Torpedianen weten niets van 
deze persoon zijn duikervaring, dus 
is het moeilijker om in te schatten bij 
wie hij geplaatst kan worden. Je kan 
er wel ervaring mee opdoen door met 
‘vreemden’ te duiken. Toch is het aan-
gewezen dat degene die deze externe 
kent  bij voorkeur met hem/haar duikt.

Beperkt kader: kunnen we een soort 
‘pool’ aanleggen van instructeurs die 

af en toe met onze club mee willen 
duiken en proeven afleggen van onze 
leden om zo het gebrek aan kader op 
te vangen. Bij vb. BCD zijn een over-
schot aan instructeurs die misschien 
wel eens met ons willen duiken.
Voorstel: een eigen interne proe-
vendag organiseren waarbij we dan 
– naargelang de interesse – extra in-
structeurs vragen om proeven af te 
nemen. Peter maakt een lijstje van alle 
kandidaten die nog proeven moeten 
afleggen voor hun volgende ster. Via 
deze lijst kunnen we de interesse pij-
len bij de leden en een proevendag 
organiseren.

3. Noordzeeduiken 
2010:

Noordzeeduiken: herhaling voor vol-
gend jaar of niet: volmondig ja! Maar 
er zullen geen volle boten meer gere-
serveerd worden. D.w.z. dat er maar 
voor 6-7 personen plaats zal zijn op 
elke trip die er gemaakt wordt. Dit 
komt omdat er te veel leden uiteinde-
lijk door onvoorziene omstandigheden 
niet mee kunnen op de boot. Het is 
dan even zoeken naar kandidaten die 
de plaats willen opvullen. Dit is tot nu 
toe gelukt, maar is niet altijd evident 
en daar kruipt extra tijd in om alles ge-
organiseerd te krijgen.

4. Duikonderricht:
Thema-avonden in het zwembad/
zwembadlessen:
28 september: OSB oefenen in het 
zwembad.
Opm: we weten natuurlijk nog niet 
hoeveel mensen er willen meedoen 
met de oefening, maar het blijft wel 
prioriteit dat de beginnelingen les krij-
gen.

ALV: deze lessen zullen gegeven wor-

den door Peter (later op het zwembad-
seizoen).
Reeltjes: Peter J. neemt hierover con-
tact op met Peter Brandt
Les voor lesgevers: woensdag 22 sep-
tember in het Clublokaal (20.00u ter 
plaatse) o.l.v. Peter J.
Doelgroep: iedereen die lesgeeft in 
het zwembad.
Er worden een aantal praktische oe-
feningen uit de zwembadlessen be-
sproken. Specifieke oefeningen vb. 
ster oefenen zullen soms tussen de 
leskaarten door gegeven worden.

Theorielessen: 
In het voorjaar van 2011 zullen er 
weer theorielessen gegeven worden. 
Peter bekijkt de mogelijkheden om 
dit terug samen met andere clubs te 
organiseren.
De lessen voor 2* en 3* worden wel 
opgesplitst zodat iedereen weet wat 
hij specifiek voor zijn ster moet ken-
nen en studeren.

5. Nieuwe 
WaDoeMeNaa:

De planning voor de volgende 3 
maanden wordt opgesteld en staat 
reeds online. Ook te raadplegen in dit 
clubblad.

De volgende sportraad 

zal doorgaan op de 

1ste vrijdagavond van 

december, 03/12/2010 

om 20u30 

in het clublokaal.
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Zaterdag 16 oktober 2010
Zaal Pacem - Wilsele Dorp

Doors 21 uur

vvk: 4 euro - kassa: 5 euro
1 gratis consumptie vóór 23 uur
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BELANGRIJK!!
de vrijwilligerswetgeVing

De wet betreffende 
het vrijwilligerswerk
1. Vrijwilligerswerk is elke activiteit die onbezoldigd en 
onverplicht wordt verricht, ten behoeve van één of meer 
personen, andere dan degene die de activiteit verricht, van 
een groep of organisatie of van de samenleving als geheel; 
die ingericht wordt door een organisatie anders dan het fa-
milie- of privé-verband van degene die de activiteit verricht; 
en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde orga-
nisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereen-
komst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling.

2. De vrijwilliger is elke natuurlijke persoon die een activi-
teit verrricht zoals omschreven in 1.

3. Een organisatie is elke feitelijke vereniging of private of 
publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk die werkt 
met vrijwilligers.

We staan even stil bij de  
verschillende onderdelen:
-  activiteit: vrijwilligerswerk is iets ‘doen’ in de ruimste 

betekenis van het woord: bvb een gehandicapte verge-
zellen naar een concert in het kader van een integratie-
project, achter de toog staan in de cafetaria van een 
club, een vakantiekamp begeleiden of bestuurstaken 
opnemen, dat kan allemaal (maar sporten in clubver-
band, naar een lezing of concert gaan in uw vrije tijd, dat 
is geen vrijwilligerswerk) 

-  onbezoldigd: vrijwilligerswerk wordt niet betaald, vrijwil-
ligers mogen wel een kostenvergoeding ontvangen, 
volgens strikte regels (zie verder) 

-  onverplicht: niemand kan gedwongen worden om vrij-
willigerswerk te doen; een stage, een PWA-opdracht of 
een alternatieve sanctie horen er dus niet bij 

  ten behoeve van andere personen, een groep of or-
ganisatie of van de samenleving: deelnemen aan een 
zelfhulpgroep, hulp aan familie of vrienden, vallen niet 
onder deze definitie 

-  ingericht door een organisatie: dit kan zowel een priva-
te vereniging zonder winstoogmerk (vzw), een publieke 
organisatie zonder winstoogmerk (openbare besturen, 
OCMW”s, gemeentes, steden, openbare ziekenhuizen) 
als een feitelijke vereniging zijn 

-  buiten het familie- of privé-verband: uw buur een lift 
geven naar de kliniek is geen vrijwilligerswerk, tenzij u 
die rit uitvoert in opdracht van een mindermobielen-
centrale of binnen het kader van het PAB (persoonlijk 
assistentie budget) 

-  buiten het kader van een arbeidsovereenkomst, een 
dienstencontract of een statutaire aanstelling: men 
mag dezelfde activiteiten niet uitoefenen als werknemer 
én als vrijwilliger, voor dezelfde opdrachtgever. 

Nieuw is dat het begrip ‘feitelijke vereniging’ nader wordt 
omschreven als: ‘elke vereniging zonder rechtspersoonlijk-
heid van twee of meer personen die in onderling overleg 
een activiteit organiseren met het oog op de verwezenlij-
king van een onbaatzuchtige doelstelling, met uitsluiting 
van enige winstverdeling onder haar leden en bestuurders, 
en die een rechtstreekse controle uitoefenen op de werking 
van de vereniging’.

De verzekeringsplicht is geregeld in artikel 6 van de vrijwilligerswet 
en geldt voor elke organisatie waarvoor de specifieke aansprake-
lijkheidsregeling voor vrijwilligers van toepassing is.

Wat houdt de verzekerings-
plicht in?
De wet verplicht een verzekering burgerrechtelijke aanspra-
kelijkheid (BA), tot dekking van de risico’s met betrekking 
tot het vrijwilligerswerk, voor ten minste de organisatie. Als 
de organisatie (= de vrijwilliger) een fout maakt, die schade 
veroorzaakt aan derden, zal de verzekering de schade moe-
ten vergoeden. 

De wet verplicht ook dat de vrijwilligers verzekerd zijn, zo-
wel tijdens de uitvoering van hun activiteiten, als tijdens de 
verplaatsingen uitgevoerd in het kader daarvan.
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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



    

DUIKTRIP 

        ZAKYNTHOSGRIEKENLAND

Zakynthos 
is het meest 
zuidelijke 
Griekse
eiland 
in de Ionische Zee – de zee tussen 
Griekenland en Italië. Het eiland is één 
miljoen jaar geleden gevormd toen 
het zuidelijke deel van de Europese 
plaat zich onder de Aziatische ge-
wrongen heeft, en op die wijze de Azi-
atische omhoog heeft geduwd. Dit zie 
je ook aan de vorm van het eiland: de 
westkust zijn steile kliffen, die enkele 
honderden meters boven de zee uit-
steken, en geleidelijk afdalen naar het 
oosten. Aan de westkust vind je ver-
schillende via het land onbereikbare 
strandjes met spierwit zand. Het eiland 
bestaat voornamelijk uit kalkrotsen. 
Door erosie zijn er enorm veel grotten 
en holten langs en onder de waterlijn.
Zakynthos is, met een oppervlakte van 
ruim 406 km2, het op 2 na grootste Io-
nische eiland, na Kefalonia en Korfoe. 
De hoofdstad van Zakynthos, Zakyn-
thos-stad, is een mooie oude stad die 
bekend staat om zijn Italiaanse invloe-
den.

In juni dit jaar zijn wij naar dit eiland 
gevlogen, om er een weekje het eiland 
te verkennen – zowel op het land als in 
de zee. Ons all-in “base camp” lag (en 

ligt nog steeds) in Laganas: het Louis 
Zante Beach Resort. Er is een busstop 
tegenover de ingang van het domein 
en onze duikbasis lag aan het zwem-
bad van het domein, op 50m van het 
strand – ideale locatie dus! Daarbij 
kwam nog dat het juist toen de perio-
de was dat de Karetschildpadden aan 
land komen om hun eitjes te leggen.
De duikbasis beschikt over een eigen 
goed onderhouden RIB van 6,20m met 
175pk, en wordt uitgebaad door Fanis 
en Ada, een Grieks koppel. Er waren 
ook een paar Engelse Divemasters op 
bezoek. Fanis was zelf ook goed voor-
zien van de nodige brevetten (PADI 
IDC Staff Instructor, CMAS 3* Instruc-
tor, DAN Instructor, Medic First Aid 
Instructor, Emergency First Response 
Instructor en IADS 3* Instructor, maar 
het voornaamste was: het was nen tof-
fe peer). We waren van zin om 3 dagen 
te gaan duiken, aan twee duiken per 
dag. Hiervoor hadden we al ons eigen 
materiaal mee: ontspanners, BCD, vin-
nen, 7mm pak met kap. Het water had 
in die periode een temperatuur van 
ongeveer 20°C, dus dit was voldoen-
de. Loodgordels en flessen kregen we 
in de duikbasis – flessen met enkele 
kraan, 10, 12 of 15l vrij te kiezen. 

Duik 1: Keri Caves
Eerst alle spullen klaarmaken op de 
kant. Met al ons gerief waadden we dan 
naar de boot die op een 30tal meter 
van het strand verankerd lag. Als alles 
aan boord was geladen vertrokken we 

richting duikplaats, op de relaxerende 
noten van Bob Marley & the Wailers (of 
waren het ‘the whalers’?). Marijke, ik-
zelf en begeleiding (= Fanis, Ada, een 
Engelse dive ‘mistress’ en een filmma-
ker), niet al te overbevolkt….. Zoals de 
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Koninklijke Aquariumvereniging 
DE SIERVIS LEUVEN vzw
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De Fak clubs zijn:
Aarschotse Aquarium Vrienden
Betta Buggenhout
Mechelse Aquarium Klub
Minor Rupel Vaartland
Vilvoordse Aquarium Vrienden
KAV De Siervis Leuven

De Koninklijke Aquarium Vereniging De Siervis Leuven  
organiseert ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan

en het 40-jarig bestaan van de FAK
 

een

JUBILEUM
TENTOONSTELLING

met medewerking van de Federatie van Aquarium Klubs
en andere Belgische aquariumverenigingen.

Van zaterdag 9 oktober 2010  
t.e.m. zondag 17 oktober 2010

- €1
OP TOEGANG

Openingsuren:
Week: 18u-21u
Weekend: 10u-22u
Zondag 17 oktober: 10-19u

Kolonel Begaultlaan 15/7
3012 Wilsele (Leuven)

Inlichtingen & reservaties:
tt@desiervis.be 

Toegang: € 3 - BBAT-leden: € 1,5

www.desiervis.be

niet cumuleerbaar met andere kortingen

Van onze vrienden van De Siervis:
iedere Torpediaan is welkom!

Breng het bonnetje mee en geniet van de korting!



        

naam van de duikplaats laat vermoe-
den is dit een duikplaats met grotten. 
Tijdens de briefing werd het dan ook 
duidelijk dat het de bedoeling was om 
drie grotten grondig te verkennen. Na 
een rustige vaart door de baai van La-
ganas kwamen aan op de duikplaats, 
ergens in een kleine inham zonder 
strand (enkel steile kliffen) ten zuid-
westen van het eiland. Windstil, open 
hemel, geen golven – ideaal duikweer. 
Het zicht was geweldig goed. We ver-
trokken direct richting 30m, want daar 
was de eerste grot. We hielden de 
verticale wand aan onze linkerzijde en 
volgden de bodem, steeds dieper. Op 
18m wees Fanis naar een grote verti-
cale spleet, die op een grot leek, in de 
wand. Na 10 minuten waren we op 30m 
en daar zagen we een rond zwart gat 
in de wand van ongeveer 2m diameter 
– dat was de ingang van de grot. Fa-
nis deed teken: hier moeten we in. Ik 
stak mijn super toorts aan (Ledlenser 
3W), bekeek nog snel mijn kompas, en 
volgde Marijke de grot in, net achter 
Fanis. We kwamen in een eerste kamer 
waar het van schemer naar pikdonker 
ging. Even alles op een rijtje zetten; er 
zit twee man voor mij, twee achter mij, 
ik zit op 30m, ik heb een 15l fles met 

nog 160bar, de terugweg is zuidwest 
en ik ben geen cavediver… Spannend. 
Daarna kwam er een smalle gang waar 
we ons toch door moesten wringen 
en dan volgde er een nieuwe brede 
kamer met laag plafond. Waar de bo-
dem de zijkanten raakte zat het vol met 
grote garnalen, lichtgevende oogjes, 

lange witte voelsprieten en een rood 
lichaam – gewoon schitterend. In die 
brede kamer moesten we plots steil 
omhoog en dan een beetje naar links. 
In de verte zagen we de uitgang: die 
verticale spleet op 18m van daarjuist. 
We zetten onze duik voort richting ver-
trekpunt; daar was de tweede grot. Dit 
was een grot van ongeveer 12m diep 
die recht de berg in stak, en overal tot 
boven het wateroppervlak reikte. Te-
gen de zijkant stonden kokerwormen 
van wel 15cm doormeter, en de grond 
was bezaaid van de zeeduizendpoten. 
Deze grot liep een goeie 50m door. 
Op het einde omkeren en hop naar 
de 3de grot. Deze was een soort over-
dekt meertje: de ingang bevond zich 
op 5m en dan kon je naar boven, naar 
de oppervlakte. De laatste halve meter 
was het water vermengd met zwavel, 
het was juist of we door melk moes-
ten opstijgen. De zwavel was echter 
zo sterk dat je de rotte eieren onder 
water al kon proeven/ruiken. Aan de 
oppervlakte in de grot stonk het ver-
schrikkelijk naar rotte eieren, maar de 
stalactieten en zoutkristallen maakten 
dit ruimschoots goed. En nu was het 
tijd om terug naar de boot te gaan.

Duik 2: Marathonisi
Eens op de boot bracht kapitein Fanis 
ons, samen met kapitein Bob, naar de 
2de duikplaats waar we vooraleer we 
begonnen duiken een uurtje hebben 
liggen dobberen: tijd om water te drin-
ken, prinsenkoeken te eten en flesje te 
wisselen. De duikplaats bevindt zich 
ten zuiden van het eilandje Maratho-
nisi, dat nog juist in de baai van Lag-
anas ligt. Dit eilandje wordt ook het 
schildpaddeneiland genoemd, omdat 
het in profiel de vorm heeft van een 
schildpad. Maar de naam Marathonisi 
komt echter van een specifieke plant 
die men op dit eilandje kan vinden.
De duik ging rond een grote rots aan 
dit eilandje. Deze rots was zeer mooi 
begroeid en bruiste van leven: enorme 
scholen vis, mooie planten en koralen, 
naaktslakken, een reuzenslak, zeester-
ren, waarvan zelfs één met 8 poten. 
Ik heb zelfs een octopus en een be-
renkreeft gezien. Deze kreeft zonder 
scharen hing onder een overhangen-
de rots en bleef roerloos zitten. Na 
een uur was het tijd om in de boot te 
kruipen en straffe verhalen te vertellen 
aan de anderen over wat ze allemaal 
wel niet gezien hadden, en voeren we 
terug naar het resort. Snel alle spul-

len spoelen en te drogen hangen in 
de strandbunker, om dan zalig na te 
genieten in de late namiddagzon met 
een (of meerdere) deco-cocktail aan 
het zwembad.

Duik 3: Arc de
Triomphe
’s Ochtends ‘vroeg’ opstaan, want we 
moesten om 12u paraat zijn op de 
duikbasis. Onze 3de duik gingen we 
doen aan de ‘Arc de Triomphe’, niet 
ver van de Keri Caves. RastaBob deed 
ons weer ontspannen na het aan boord 
sleuren van ons materiaal. De Arc de 
Triomphe is één van de meest geliefde 
sites voor duikers, door het geweldige 
zich volledig onder water bevindende 
booggewelf  van wel 10m hoog en ik 
schat een 8m breed. Maar vooraleer 
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we naar de Arc gingen, doken we eerst 
tot op een diepte van 30m, naar de 
ingang van een grot. De ingang van 
deze grot had de vorm van een omge-
keerde V: hoe dieper, hoe breder, en 
de punt van de V naar boven stopte 
op een 25m. We doken met een groep 
van 3 deze grot in tot op het einde. Na 
een 20tal meter, licht stijgend, werd 
het wat breder. Het zat er vol met rode 
garnalen, die op chaotische wijze alles 
wat ze vonden dat enigszins eetbaar 
was naar binnen speelden. Nu terug 
naar buiten, want daar kwam bijna 
een eind aan de no deco time, en we 
moesten nog terug naar beneden om 
eruit te geraken. Eens buiten gingen 
we geleidelijk aan naar boven. Daar 
was de Arc. Overal was er mooie be-
groeiing met onder andere rood ko-
raal. We doken er eerst langsdoor, er 
was verderop nog een mooie tunnel te 
zien. De lichtspeling in de tunnel was 
echt adembenemend. Dan keerden 
we terug richting Arc, waar Ada ons 
een kleurrijke naaktslak van wel 10cm 
groot toonde. Na het leven grondig te 
bestuderen onder en rond de Arc keer-
den we terug richting boot. Onderweg 
kwamen we nog een reuzenslak en di-
verse vissen tegen.

Duik 4: Marathia
Niet ver van de Arc was de duikplaats 
Marathia, bekend om haar oneindig 
veel grotjes tegen de kustlijn, allemaal 
deels of volledig open naar de opper-
vlakte. Het water in de grotten was ver-
geven van de witte zwevende brokken, 
wat zwavel bleek te zijn. In de grotten 
waar een luchtpocket zat stonk het 
boven water dan ook stevig naar de 
rotte eieren. De stalactieten en zout-
kristallen waren er zeer talrijk. Buiten 
de grotten troffen we ook rifbaarzen, 
kleine garnaaltjes, schorpioenvissen,  
grondels, groene duizendpoten met 
oranje pootjes, heremietkreeften, en 
een octopus aan. Ook deze duik was 
veel te snel voorbij.

Duik 5: Peluso
Laatste duikdag, veel verwachtingen. 
Vandaag gingen we eerst naar de oos-
telijke kant van de baai van Laganas, 
naar het kleine eilandje Peluso, waar 
aan de noordwestkant een ondiep 
rif ligt. Op dit rif zijn een paar sche-
pen vergaan, waaronder een schip 
dat rotsblokken uitvoerde vanuit een 
steengroeve op Zakynthos, en ook een 
ander dat amforen vervoerde. Dit wa-
ren houten schepen met wat metalen 
onderdelen. Het meeste houtwerk van 
deze schepen was volledig weggeëro-
deerd. Een mast en een ankerlier waren 
nog zeer herkenbaar. Het onderwater-
leven aan Peluso was overweldigend. 
Het leek of we in een tropisch zee-
aquarium doken. Een goeie 25m zicht 
en oneindig veel onderwaterleven. 
Dit rif is relatief klein, met dieptes van 
maximum 17m. De bodem rond het rif 
was mooi bezaaid met groene wieren, 
en bewoond door zeebrasems, baar-
zen en nog veel meer. Een octopus 
had zich verstopt in een nauwe spleet 
en zich afgedekt met stukjes amfora. 
Een kokerworm van wel 20cm stond 
op de mast van een wrak. Onder een 
overhangende rots had ik weer een 
berenkreeft ontdekt. Dit exemplaar 
was een goeie 35cm groot en hing, 
zoals die op Marathonisi, onder een 
grote overhangende rots. Ongelofelijk 
hoe die beesten totaal geen moeite 
doen om zich te verstoppen, maar toch 
enorm gecamoufleerd zijn – ik hing er 
nog geen meter vanaf toen ik hem op-
merkte. De kreeft richtte zich op toen 
ze mij opmerkte, en liet de eitjes zien 
die ze onder haar staart meedroeg.
Een beetje verder nog een mooie 

naaktslak en dan stegen we stilaan 
terug op naar de boot. Tijdens onze 
veiligheidstrap hingen we tussen dui-
zenden vissen!

Duik 6: Daphne
Voor onze laatste duik voeren we van 
oost naar west langs de baai van La-
ganas. We gingen een ondiepe duik 
doen aan de duikplaats Daphne. Eerst 
deden we een stuk zandbodem met 
hier en daar een rots, parallel met de 
kustlijn, om daarna terug te keren naar 
de boot via de vele kleine open grot-
ten en tunnels aan de kustlijn. Een mu-
rene had zich verstopt onder een rots 
en bekeek mij dreigend toen ik zijn 
schuilplaats verraadde aan mijn me-
deduikers (niet te dichtbij komen met 
mijn wijsvinger). De grotten die erop 
volgden waren mooi, maar we hadden 
er al zoveel gezien, en zoveel mooiere, 
dat dit eigenlijk de minste duik was van 
de 6. Spijtig dat we hiermee moesten 
eindigen…
Tot slot wil ik nog zeggen dat dit een 
korte, zeer geslaagde duikvakantie 
was, met mooie duikplaatsen, waar 
geen sporen zijn van vernieling zijn 
door ‘overduiken’, en met zeer goed 
zicht in prachtig blauw water. Organi-
satorisch was dit ook zeer eenvoudig: 
reserveren is in het laag seizoen niet 
nodig (hoogseizoen is juli – augustus). 
Ik wil zeker nog eens teruggaan!

Tom

Op onderstaande site kan je de meest 
voorkomende vissoorten in de Ioni-
sche Zee nader bekijken:
http://www.explorecrete.com/nature/
fish-1.html (vergeet ook niet op p.2 te 
kijken)

http://diversparadise.gr/zanteguide.
html
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-- NEWSPAPER --
Duitse wijnbouwer laat wijn rijpen 18 meter onder water
09/06/10 21u58 HLN

De Duitse wijnbouwer Christian Ress heeft een originele manier gevonden 
om wijn te laten rijpen. De man bewaart 18 magnumflessen en 1 Balthazarfles 
van zijn Rieslingwijn op de bodem van een meer in een kalksteengroeve.
Volgens Ress is de bodem van het meer in Dietz an der Lahn de perfecte op-
slagplaats omdat de temperatuur er constant tussen de zes en de acht graden 
bedraagt. De flessen zullen er drie jaar blijven liggen.
Wijnliefhebbers die ook beschikken over een duikerspak hoeven zich geen 
illusies te maken: de flessen zitten vergrendeld in stalen kooien

OKINAWA CHURAUMI AQUARIUM
Flilmed at the Okinawa Churaumi Aquarium in Japan. The main tank “Kuroshio Sea” is the second largest aquarium tank 
in the world.

http://www.flixxy.com/okinawa-churaumi-aquarium.htm 13
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Torpedo nodigt jou en je familie uit voor een gezellig etentje  

in het Chess Café op 27 november om 20u.

MENU:

Apero + 2 hapjes

Soep

Wok à Volonté

4 frisdranken of ½ fles wijn pp

Koffie of thee

Inschrijven voor 15 november bij Johan Wouters door bij betaling van 30 €/per persoon je naam 
+ aantal personen te vermelden.
Rekeningnummer Torpedo: 734-3442078-42

CHESS CAFE
Fonteinstraat 1a
3000 LEUVEN

Clublokaal Torpedo
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Duikje in v
odelee

Zondag 20/06,
10u30:
verzamelen geblazen bij banden Jans-
sens! Blijkbaar zijn Peter, Lore en ik de 
enigen die van daar vertrekken, dus 
we laden over en weg zijn we! 

De weg is lang en voert ons door da-
len en over heuvels, langs de citadel 
van Dinant, tot in Vodelee. Ter plekken 
vinden Tom en Marijke ons terug en 
gaan we even het water verkennen.

Het is Bravos proevendag… Dat be-
tekent dat er hopen instructeurs naar 
Vodelee afzakken, om kandidaat AI’s 
of 1* instructeurs hun proeven te la-
ten afnemen. Ideaal dus om eens te 
proeven van een duik met iemand die 
je nog niet kent. De kandidaat AI/1*I’s 
zijn namelijk blijkbaar niet zo dik ge-
zaaid en dan regelt onze voorzitter wel 
eens een ‘date’ met een je onbekende 
instructeur.

Het begint met wat je wil uitsteken. 
Tom wil wel eens naar 40m, uw repor-
ter wil wel eens een proef doen en 
Marijke en Lore willen wel een duikje 
doen. Peter vertrekt en uiteraard weet 
je dan niet hoe hij terugkomt. Marijke 
ondervindt dit aan den lijve: Peter 
komt eerst terug met de vraag of ze 
haar eerste proef voor 3* doen. Dat is 
onverwacht en even slikken! Gelukkig 
blijkt even later dat er een slachtoffer 
nodig is in een redding, wat iets schap-
pelijker lijkt.

De ploegen vertrekken, iedereen gaat 
te water en het feest kan beginnen! Ui-
teraard doet iedereen zijn eigen duik, 
dus uw reporter was er niet overal bij. 
Maar ik kan u melden dat mijn stijg-
proef een succes was, joechei! Daarna 
trokken we verder de put in en kwa-
men we talloze vreemde voorwerpen 
tegen: we stegen in een graansilo, we 
kwamen een tank tegen die geen tank 
was, maar een voertuig om manschap-
pen te vervoeren, in een kloof zagen 
we een zeemeermin en we kwamen 
een aantal vreemde beelden tegen. 
Kortom, Vodelee is een put die het 
verkennen waard is!

Na het duiken genieten we nog even 
samen na van een blauwe Chimay en 
een paar lekkere Lions en vertellen we 
wat we allemaal meegemaakt hebben. 
Marijke vertelt ons hoe haar kandi-
daat-AI haar op een onorthodoxe wij-
ze heeft bovengehaald en jammerlijk 
gebuisd was. Lore had een leuke duik 
met veel visjes en Tom en Peter waren 
succesvol naar 40 meter en terug ge-
gaan.

Samenvatting: het was een beetje ver, 
het was een beetje fris, maar het was 
wel leuk en het is zeker de moeite om 
eens naar Vodelee af te zakken!

Jan B.

Aankomst = Lion’s eten

De put verkennen

Administratie

Lion’s eten en Chimay drinken

Marijke moet een proef afleggen... of toch niet?
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TE HUUR:
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

TE KOOP:
Blauwe plastiek tonnen 60L 
Waterdicht afsluitbaar ideaal voor nat duikgerief voor de prijs van 10 euro integraal voor de clubkas.
te bekijken bij Peter Janssens.
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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



    
  

Beste vrienden,

Tijdens de nieuwjaarsperiode zal ik zoals andere jaren een duikreis ondernemen  naar

TENERIFE

Nog zoals andere jaren zal ik duiken in het duikcentrum CORAL-SUB

Gelegen in het hotelpark TEN-BEL

Het spreekt vanzelf dat iedereen die interesse heeft mij ter plaatse kan vervoegen.
Ook beginnende duikers kunnen er heel mooie duiken maken en heel wat ervaring opdoen.
Ik zal er zijn van half december, tot half januari (juiste datums nog niet gekend).
Ik zal er alle leden van TORPEDO graag begeleiden.

Reis-info:
Er zijn best betaalbare vluchten te vinden bij verschillende vliegmaatschapijen, en dit zeker als je niet de 
vakantieperiode kiest.
Er zijn ook interessante logeer- en hotelmogelijkheden te vinden.
Voor Torpedo-leden die mij als contactpersoon noemen, heb ik een prijsvermindering van 10% kunnen  
bekomen voor de duiken.
Het apart hotel “palia don pedro” dat op 300 meter van het duikcentrum ligt, kan ik U gerust aanbevelen, 
maar er zijn mogelijkheden te over.

Lees ook het reisverslag van Carlos in een vorig Clubblad.

Voor alle inlichtingen kun je steeds bij mij terecht, hj1@scarlet.be
Of bij het duikcentrum ter plaatse: www.coral-sub.com 
 coralsub@terra.es
 http://www.cs-duikentenerife.com/

Weersomstandigheden:
Het weer in die periode te Tenerife is heel aangenaam.  
Je kan er de hele dag genieten van de zon en dat in badpak.  
De zeewatertemperatuur bedraagt er in décember 20 à 22 graden en de duiken zijn er zeer mooi.  
Voor de zichtbaarheid onder water mag je gerust 25 à 30 meter verwachten.
Ook beginners kunnen er zeer goed aan hun trekken komen.

We beloven je alvast prachtige duiken in glashelder water.
Ik heb interessant dia- en video-materiaal. Wie interesse heeft kan deze komen bekijken.

Henri

vakantie/va
kantie
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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.

Tom en Marijke met hun huisje 13 juli 2010

jan Borgers 2*D homologatie  13 augustus 2010
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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.

http://www.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.

Bretagne:
5 duiken in quiberon

juli 2010.
Twee jaar geleden was het zicht hier 
onder water prachtig! We hebben 
bijna drie weken enkel vis en schaal-
dieren gegeten. Zeepaardjes gezien 
(en vastgehouden) tijdens het snor-
kelen en met de plaatselijke duikclub 
mijn eerste bootduik gemaakt op zee. 
De vangst tijdens ons vis/boottochten 

was groot, het plezier nog groter. We 
besloten volgende keer als we hier 
nog eens kwamen ons duikgerief mee 
te nemen. En zo geschiede: koffers vol 
lood, pakken en flessen en we waren 
weer op weg.

Natuurlijk was het de bedoeling om 
er meteen goed in te vliegen. Maar 
dat was buiten die enorme wind ge-
rekend. 8 Beaufort, ik dacht dat ons 
nieuwe tentje weg ging vliegen (alé, 
ons kasteel, juist de slotgracht ontbrak 
nog. Zelfs Joachim kon in het midden 
rechtstaan). 
In La Trinité sur Mer zijn we naar een 
duikcentrum gegaan voor wat inlich-
tingen, maar daar kwamen te weten 
dat door het slechte weer het zicht 
onder water maar 20 cm was. Dus niet 
echt de moeite om een dure duik te 
maken. Dan toch maar een duik plan-
nen vanop de camping. 
We hadden al een duikstek in gedach-
ten en deze tijdens het vissen gaan 
verkennen: op de punt van Quiberon, 
vlakbij Pointe du Conguel. Daar liggen 
twee kleine eilandjes, een paradijs 
voor vogels. Ideaal leek de baai van 
het tweede rotseilandje, niet ver van 
de vuurtoren vandaan.
Eindelijk: na een week wachten was 
de wind gaan liggen. Stralend blauwe 
hemel en de verhuis kon beginnen. 
Vanop de camping moest alles via een 
lange trap naar de kant gebracht wor-
den, inclusief het bootje en de extra 
zuurstoffles. Vandaar ging alles met 
het zodiacske naar de grotere boot. 

Duik 1:
Pointe du Conguel
Na twee uur konden we uitvaren naar 
de duikplaats. Er waren twee ploegen: 
Karolien, Joachim en Roger. Daarna 
zouden Tom en ik duiken. Ploeg 1 
sprong in het water en zwom naar het 
ankertouw. Als iedereen verzameld 
was kopje onder en kompas volgen 
richting baaike. Maar dat was zonder 
de stroming gerekend. We hadden op 
voorhand afgesproken dat wanneer er 

teveel stroming was de duikers zich 
lieten meedrijven en we hen later zou-
den oppikken. We hadden twee sig-
nalen afgesproken: één OSB oplaten 
is hier zijn we, twee OSB’s is kom ons 
halen.

Als snel zagen we de bubbels hele-
maal niet richting baaike gaan maar 
rustig richting vaargeul. Iets voor de 
afgesproken duiktijd lieten ze de OSB 
op, midden in de vaargeul. En daarna 
de tweede. We maakten het anker 
snel los en voeren naar de duikers. De 
stroming aan de oppervlakte was zo 
sterk dat de drie niet bij de boot kon-
den blijven hangen. We gooiden de 
touwen uit zodat ze zich konden vast-

Monty Python’s Flying Circus live 
door Roger en Joachim

Door de onverwachtse vangst van een pijp-
vis werd het toch nog een leuke namiddag.

Typisch zeezicht in Bretagne



        

houden. Als eerste was Roger aan de 
beurt. Maar door de sterke stroming 
en de uitputting kreeg hij zijn materi-
aal niet op eigen houtje uit. Dus ben 
ik in het water gesprongen (ik had en-
kel mijn duikpak aan – dat nog open 
stond, brrr), heb me mee aan het touw 
vastgehouden en hem geholpen met 
lood en fles uit te doen. Tom stond aan 
boord om alles naar binnen te trekken. 
Ik moet zeggen dat ik nooit gedacht 
had dat de Maritieme Training van 
vorig jaar onbewust toch het één en 
ander heeft opgeleverd. Het laatste 
wat ik wou is mijn schoonvader te zien 
afdrijven, dus stak ik mijn arm tussen 
zijn benen door en nam het laddertje 
van de boot vast om hem zo naar bo-
ven te duwen. Zo was ik zeker dat hij 
niet wegkon. Tom heeft hem dan aan 
boord getrokken. 
Daarna was Joachim aan de beurt. 
Hij was al niet echt lekker 
vertrokken (zeeziek) dus bij 
hem waren de krachten ook 
al wat afgenomen. Eventjes 
helpen en hop, hij zat in 
de boot. Daarna nog Ka-
rolien helpen met haar fles 
en we waren weer allemaal 
aan boord. Nog het anker 
naar boven brengen en we 
konden vertrekken. Karo-
lien dacht dat ze echt wel 
kiekenfors had omdat ze 
het anker niet naar boven 
kreeg. Maar ook ik kreeg er 
geen beweging in (en jawel, 
normaal kan ik dat ;-) ). Tom 
heeft het dan maar van ons 
overgenomen en dan bleek 
dat het anker door de stro-
ming helemaal in het zand 
vastgetrokken was en er 
hing nog een hoop zeesla 
aan!

Terwijl we aan het varen 
waren kwam de onvermij-
delijke vraag: wat gaan wij 
doen? De boot een beetje 
verder leggen en hier duiken of toch 
maar niet? Ik moet zeggen: ik zag dat 
niet zitten. Een herhaling van wat er 
zich juist had afgespeeld leek mij niet 
aangewezen. Daarbij stonden er in-
eens golven die een uur ervoor niet 
aanwezig waren. Dus voeren we terug 
richting camping. Tot Tom het lumi-
neuze idee kreeg om op de punt te 
duiken waar hun cazier (volkstaal voor 
krabbenkorf) lag. Het zou er niet diep 
zijn, geen last van stroming en niet ver 

van de camping af. Dat leek me wel 
wat dus gingen we op weg. Ietsje na 
het voor anker gaan lagen we in het 
water. Het was er 6 meter diep, maar 
wel een goed zicht van enkele meters. 
Eerst wat zand met veel schelpen en 
hoe dichter we bij de punt (een uitste-
kend stuk rots in zee, met een waar-
schuwingspaal op voor de vissers) hoe 
meer fauna en flora. Het onderwater-
leven kent er verschillende kleurscha-
keringen door de grote diversiteit aan 
wieren. Ik hou van tussen de planten 
te duiken in Ekeren, dus dit was zeker 
de moeite waard. Het leek op som-
mige plaatsen een echt aquarium met 
honderden visje rondom ons. Ze leken 
geen angst te hebben. We zagen spin-
krabben, zwemkrabben, kleine steen-
bolken, grote garnalen, lipvissen en 
zeepalingen. Na 45 minuten en een 
paar toertjes rond de punt kwamen 

we weer boven, niet heel ver van de 
boot vandaan. Bleek wel dat de plaat-
selijke vissers blijkbaar nog nooit een 
duikersvlag hadden gezien, want er 
werd weinig rekening mee gehouden. 
Onder water hadden we zoiets al ge-
hoord en drukten ons tegen de bo-
dem als we een boot hoorden. Vissen 
met vislijnen of sleeptouwen over de 
bodem sleuren zijn hier de populairste 
vismethoden, vandaar…

De punt
De volgende dag was het alweer schit-
terend weer en vooral: windstil! Het 
enige wat we ons konden bedenken 
was: duiken! Je weet in Bretagne ge-
woon niet wat het weer zal zijn de vol-
gende dag dus je grijpt maar beter je 
kans als ze zich voordoet. Spijtig ge-
noeg voelde Joachim zich nog altijd 
niet zo lekker dus leek het voor hem 
niet verstandig om te duiken. 
Na de herhaling van het gesleur met 
de zodiac en ons materiaal zaten we 
een uur later op de boot. Natuurlijk 
zijn we recht naar de punt gevaren. 
Daar was geen twijfel over. De eerste 
ploeg was Tom met Julien (Tom zijn 
collega en diens vriendin zijn ook een 
aantal dagen bij ons op de camping 
komen logeren) en de tweede ploeg 
waren Karolien, Roger en ik. Weeral 
een prachtige duik waarin Karolien 
de truc met de dansende St-Jacobs-
schelpen toonde. Wat opvalt zijn de 
honderden, duizenenden zeesterren 
in alle kleuren en maten. Overal zitten 
klein witte puntjes, de mini-zeesterren 
op de wieren. En tussen de verschil-
lende anemonen zitten echte pracht-
exemplaren. Schitterend!

Joachim en Karolien hun verblijf kortte 
af dus hebben we afgezien van nog 
verdere duiken en hebben een beetje 
de omgeving verkend. De omgeving 
van Carnac – op het vaste land – is 
zeker de moeite waard om eens te 
bezoeken. Er zijn prachtig sites met 
dolmens, menhirs en tumuli te vin-
den. Overal langs de weg kom je ze 
tegen, bij de meeste kan je gewoon 
rondwandelen. We hebben nog leuke 
stadjes verkend en pannenkoeken ge-
geten in Saint Goustan en Port Louis. 
Hmmm…
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Duik 3:
vanop een strandje
Na tien dagen van komen en gaan van 
verschillende vrienden bleef de fami-
lie Veltens nog een week langer op 
de camping. Tom en ik hebben ons 
verdiept in andere mogelijke duiksi-
tes. Onze derde duik zou een kant-
duik worden, vanaf het strandje aan 
de luchthaven (een smalle strook voor 
sportvliegtuigjes), aan de Boulevard 
de la Teignouse. Je moest de mensen 
zien kijken als we met al ons gerief aan 
over het strandje kwamen gestapt en 
in het water verdwenen! Er was een 
rotsachtige uitstulping aan het strand 
waar we rond zouden zwemmen rich-
ting een andere punt wat verderop 
in het water. Ook deze duik was zeer 
ondiep (4 meter) en niet altijd even 
gemakkelijk om goed te trimmen. 
Maar wat een vreemd schouwspel: ik 
zag een hele grote zwarte naaktslak, 
een zeehaas. En daarna nog één. En 
nog één. En nog één. We bevonden 
ons vlak boven naaktslakkenland! Zo-
ver we konden kijken lagen ze over de 
rotsen verspreid, alle formaten door 
elkaar. We kwamen nog een sepia te-
gen, garnalen en honderden lipvisjes. 
Toch hebben we onze duik niet te lang 
gerokken, want het bleek niet zo’n 
bootvrije plaats als we hadden aange-
nomen. Op zich niet zo erg, want het 
was er niet zo geweldig als de vorige 
duikplaats. Maar wel leuk om eens te 
testen. En weer die gezichten als we 
uit het water kwamen gestapt. Duikers 
zijn ze hier alleszins niet gewoon.

Côte Sauvage
Onze vierde duik ging vanaf de Côte 
Sauvage. Wel op een rustige dag in 
een baaike. De Côte Sauvage is een 
prachtig stuk natuur dat zich over de 
hele westkust van het schiereiland uit-
strekt en zijn naam niet gestolen heeft. 
De wind uit het westen laat de golven 
hoog oplaaien en inbeuken op de 
metershoge rotskust. Daardoor zijn er 
door de eeuwen heen prachtige rots-
formaties ontstaan. Ideaal als je eens 
wat wil uitwaaien en tot jezelf wil ko-
men. Een echte aanrader is de zons-
ondergang. Het water en de rotsen 
zijn dan prachtig belicht, dat is echt 
genieten. 

Dus onze duik aan de Côte Sauvage: 
we hebben Roger overhaald om toch 
nog maar eens mee te gaan. En terecht: 

het was een mooie duik. Wel moeilijker 
bereikbaar dan de andere. Je moet je 
auto achterlaten op de daarvoor spe-
ciaal aangelegde parkings (want de 
Côte Sauvage is een beschermd stuk-
je natuur), de weg oversteken en dan 
over de rotsen naar beneden stappen. 
Een stukje over het strand en dan het 
water in. Als je dacht dat er in de Oos-
terschelde stenen lagen? Hier liggen 
grote rotsblokken die je niet meteen 
ziet. Dus na een heel geklungel lagen 
we eindelijk in het water. Gelukkig za-
gen we de speervissers die we op de 
parking tegenkwamen niet meteen. 
We hadden voor de zekerheid ge-
vraagd of ze niet op ons zouden willen 
richten :-)  Het water leek eindeloos 
ondiep (1-2 meter), dus ik begon het 
al op te geven. Na een tijdje werd het 
toch wat dieper en plotseling zag ik 
een op en top Ekeren-duikplaats in de 
tiende graad. Prachtige kelpwouden 
kronkelden omhoog naar het opper-
vlakte, afgewisseld met zanderige en 
rotsachtige stukken boden. Tom zag 
hier 3 verschillende naaktslakken en 
het zat er vol heremietkreeften, gron-
dels, krabben, baby-sepia’s en ver-
schillende soorten garnalen.

Twee dagen voor ons vertrek zijn we 
toch nog eens gaan duiken op de punt 
voor de camping. Deze keer brak het 
aantal zeepalingen echt het record. 
Mijn haar ging er recht van omhoog 
staan en ik liet me toch ietsje hoger 
drijven. Ze zien er zo vervaarlijk en 
sommigen zelfs onverschrokken uit. 
Het was vooral het enorme aantal dat 
me wat ongerust maakte. 

Deze vakantie hebben we onze zee-
paardjes niet kunnen bewonderen, 
maar ik ben toch heel blij dat we ons 
duikgerief hebben kunnen gebruiken 
en dat ons vermoeden waar bleek te 
zijn: het is hier prachtig onder water. 
Geen Egypte-gehalte, maar als je 
graag duikt in de Oosterschelde zal 
dit je ook zeker kunnen bekoren. De 
gemiddelde temperatuur hier onder 
water is 17 graden, op het land 20 gra-
den. Als je meer zekerheid wil voor be-
ter weer moet je zeker op het schier-
eiland zijn. De wind staat hier soms 
wel erg strak maar hij blaast de wolken 
weg. Je moet je er wel van bewust 
zijn dat flessen vullen niet goedkoop 
is. Op het schiereiland betaalden we 
voor 5 flessen 20 euro (met korting!). 
Een paar dagen later betaalden we 6 
euro (!) per vulling in een duikwinkel 

op een half uur rijden van de camping. 
Zoals overal in Frankrijk moesten ze 
eerst hun vulding nog onder het stof 
vandaan halen en konden we in de 
tussentijd een beetje staren naar de 
spullen in de winkel. Maar ja, door het 
ondiepe water kan je natuurlijk wel 
een aantal keer duiken met dezelfde 
fles, dat maakt het iets draaglijker ;-)

Marijke
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Koken met …

ONZE buddIES!

Risotto van gegrilde pompoen,
paddenstoelen en
sint-jakobsvruchten 

Voor wie pompoen enkel kent van de soep en de
halloween-maskers: gegrilde pompoen is lekker!
Pompoenen zitten vol bètacaroteen (vandaar de oranje 
kleur), vitamine A, vitamine C, fosfor, kalium, calcium en 
vezels die de beweging van het voedsel door de darmen 
stimuleren en zorgen voor de afvoer van afvalstoffen. 
Voor wie zijn calorieën telt: pompoen bevat er opmerkelijk 
weinig, hoewel zijn zetmeel wel voor energie zorgt.

Ingrediënten voor 4 personen
- 1 pompoen van ongeveer 1 kg
- olijfolie
- 3 teentjes look
- 3 sjalotjes
- 150 g risottorijst
- 1,5 dl witte wijn
- 3 dl kippenbouillon
- 150 g champignons
- 8 sint-jacobsvruchten 

Bereiding: 
Schil de pompoen, snij het vruchtvlees in blokjes van 1 cm 
en leg ze op een ovenplaat. Wrijf ze met een penseel in met 
1,5 eetlepels olijfolie en kruid met peper en zout en voeg 2 
hele teentjes look toe.
Zet ongeveer 20 minuten in de oven op 200°C.
Fruit de gesnipperde sjalotjes in olijfolie, voeg er de rijst 
aan toe en roer tot die glazig wordt. Blus met de wijn en 
laat even inkoken.
Voeg de gegrilde pompoen en de look toe. Doe er een pol-
lepel kippenbouillon bij en roer tot al het vocht opgenomen 
is, ga zo door tot de rijst gaar is (ongeveer 20 minuten).
Bak de champignons op een hoog vuur en voeg wat look-
snippers toe.
Bak de sint-jakobsvruchten langs beide kanten aan. Kruid 
op het einde met peper en zout.

Je kan er ook nog een stukje gestoomde witte vis bij eten.

Smakelijk!

Ria
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WA DOE Me NAA?

Datum Locatie Vertrekuur Plaats
DI 07/09 Start nieuw zwembadseizoen 20u45 Zwembad 

ZO 12/09 Scharendijke, 11u: voordracht door de gekende NL-bioloog  

  Peter van Bragt over de Grevelingen (duikstekken en biodiversiteit).  
  Een organisatie van de NELOS Commissie Biologie. 

  Nadien duik op Scharendijke en eventueel 2de duik op terugweg in Ekeren 8u30 PJ 

WO 15/09 Mogelijkheid tot Put van Ekeren-duik, vooraf inschrijven! 20u PvE 

ZO 19/09 Opprebais 8u30 PJ 

WO 22/09 Discussie-avond “Lesgeven: welke uitleg, en hoe,  
  geven we aan onze leden/beginnelingen?” 20u Clublokaal

ZO 26/09 Gorishoek Wrak van den boer (LW 11u50), nadien buitentij op Berghse Diepsluis 8u30 PJ 

DI 28/09 Thema-avond OSB: breng je eigen trimvest en ontspanner en fles  
  en OSB mee om te oefenen 20u45 Zwembad

ZA 02/10 Opprebais 8u30 PJ* 

ZO 10/10 Gorishoek Punt (LW 11u35), nadien buitentij op Berghse Diepsluis 8u30 PJ 

ZO 10/10 Bijscholing Hoger-Redder en Duiker-Redder VRC ism BRAVOS

ZA 16/10 Torpedo-FUIF in zaal Pacem in Wilsele... meer info volgt

ZO 17/10 GEEN Opprebaisduik wegens “verzwarende fuif-omstandigheden”... 

ZO 17/10 BRAVOS-proevendag 2*D en 3*D in de Plate Taille (30m mogelijk)

ZO 24/10 Sas van Goes (LW 10u50) en Wemeldinge Punt (HW 17u12) of Put van Ekeren 8u PJ 

DI 26/10 Thema-avond ALV/octopus: breng je eigen trimvest en ontspanner en fles mee 20u45 Zwembad

ZO 31/10 Sprimont, La Gombe, eten in Sprimont 8u30 PJ 

ZA 06/11 Opprebais 8u30 PJ* 

ZO 14/11 La Rochefontaine (2 duiken, 30 en 40m mogelijk) 8u30 PJ 

ZO 21/11 Opprebais 8u30 PJ 

ZA 27/11 Torpedo-etentje in het Chess Cafe... meer info volgt 

DI 30/11 Thema-avond kompas 20u45 Zwembad 

VR 03/12 Sportraad 20u30 CL 

ZA 04/12 Opprebais 8u30 PJ* 

ZO 12/12 Vodecee en Plate Taille (30m mogelijk) 8u30 PJ 

ZO 19/12 Opprebais 8u30 PJ 

DI 21/12 Thema-avond trimmen: breng je eigen trimvest en ontspanner en fles mee 20u45 Zwembad

ZO 26/12 Chocomelkduik 17u PvE 

DI 28/12 Thema-avond trimmen 20u45 Zwembad 

DI 25/01/11 Thema-avond vintechnieken 20u45 Zwembad
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