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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

Medewerkers:  Peter Janssens, Tom Veltens, Johan Wouters, Inge Kenis, Elewout DeTroyer
 Karolien Van Orshoven, Steven Ramaekers, Luc Dupas, Ria Roger
 Coverfoto: Johan Wouters, zwembad, tijdens onze workshop ‘Lichten uit’
Torpedo Website: www.torpedo.be – Luc Dupas
Verschijnt Driemaandelijks:  Editie maart 2011
Verantwoordelijke uitgever:  Marijke Pasteels 
 Ormendaal 29
 3060 Korbeek-Dijle

Het opnemen en publiceren van stukken betekent niet dat het bestuur, de redactie en/of V.U. het met de daarin voorkomende opvattingen en 

inhoud geheel of gedeeltelijk eens zijn.

OEF,

het is gelukt! 
De theorie 3-ster is binnen. Na weken-
lange zelfopoffering en dito uurtjes 
vrijmaken om alle Nelos-info te ver-
werken: een welverdiende rustpauze. 
Ik ben weer heel wat kennis rijker en 
eerlijk gezegd: het doet me deugd. 
Het is nu twee jaar geleden dat ik dat 
dikke boek heb vastgepakt en er zijn 
hier en daar toch wat hiaten ontstaan 
in mijn geheugen. Weet jij nog hoe 
het zat met die geneeskunde? Kunnen 
jullie herkennen of het nu een O2, N2, 
CO2 of CO-vergiftiging is? En vooral: 
ga je dan de juiste handelingen uit-
voeren? 

Gelukkig is de duiksport geen één-
manssport en zijn er wel genoeg men-
sen op de clubduik die van wanten 
weten. Maar die lessen zetten me toch 
aan het denken. We hebben wel ons 
brevetje dat al jaren in onze duikzak 
zit, maar denken we nog wel aan wat 
we ervoor hebben moeten doen? En 
wat we er allemaal hebben geleerd?

Dus na die theorie staat er weer heel 
wat Torpedo-nieuws op ons te wach-
ten.

Dit nummer staat boordevol info over  
onze club: onze nieuwe compressor 
waar we zo fier op zijn! Dat is pas fan-
tastisch!

De steakdag en doop komen er weer 
aan, check de WaDoeMeNaa en ons 
verslag van de Algemene Vergadering. 
Voor de dopelingen en organisatoren: 
hou jullie mailbox in de gaten want 
binnenkort krijgen jullie meer nieuws 
te horen.

En dan nog een oproep: lees het ver-
slag van de sportraad even door want 
we hebben belangrijke mededelingen 
die ieder van ons aanbelangt.

Aan iedereen die meegaat op onze 
clubreis: bedankt voor de inschrijvin-
gen, het zal een zalig ontspannende 
duikweek worden...

Het wordt weer stilaan warmer, dus ik 
hoop dat we jullie allen mogen ver-
wachten op de komende lente-dui-
ken!

Veel plezier,

Marijke

Beste Torpedootjes,
er is nog tijd t.e.m.  
vrijdag om jullie  

in te schrijven voor onze overheerlijke steakdag!

Tot dan!
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woordje van het SECRETARIAAT

Beste Torpedo-leden,
De lente is weer in het land!

De grote lidmaatschapsvernieuwing is weer achter de rug en  we tellen nu de volle 51 leden (duikers en zwemmers); indien 
er nog medische strookjes moeten worden afgegeven ontvang ik die graag.

Hopelijk kriebelt het bij jullie allemaal en mogen we jullie weer vol enthousiasme verwelkomen op de clubduiken en/of in 
het zwembad.

Verder in het clubblad vinden jullie ook de info 
omtrent de te vernieuwen duikvergunningen 
voor Ekeren; we zullen ook deze zomer elke 
dinsdagavond naar de Put van Ekeren trekken 
voor een plonske.

Verleng je vergunning bij Inge voor 18 mei ! 

Vergeet op 27 maart niet je uurwerk te verzetten 
en dan hoop ik jullie allemaal weer te ontmoe-
ten op één van de clubduiken of activiteiten.

Veel lentekriebels en plezier in de eerste zon-
nestralen!

Inge
 
ps: vergeet  de onvermaarde Torpedo steakdag 
niet op zaterdag 2 april in de Siervis.

 

TORPEDO’S flupkes
+ OPROEP VAN ELEWOUT

Helaas is de opkomst de afgelopen maanden heel laag, waardoor het 
kringetje van potentiële koks beperkt is.
Daarom een warme oproep aan iedereen om op tijd de training af te 
ronden en nadien te komen nakaarten in het clublokaal ipv. in of aan 
het zwembad. Dan ben je hoogstens een kwartiertje later thuis, maar 
‘t is zoveel gezelliger.

 7 dec  microgolf-pannenkoeken

14 dec  tomatensoep met ballekes

21 dec  lasagne van Stef

28 dec  chips van Tom & Marijke

 4 jan  Nieuwjaarsreceptie

11 jan  overschot van de receptie

18 jan  Kristel maakt Tortilla

25 jan  Soep van Inge

 1 feb  Elewout bakt pannenkoeken

 8 feb  zalmtoastjes van Peter

15 feb  Croques

22 feb  Jan VR haalt kebab
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Vrijdag 28  
januari 2011, 
20u00
Aanwezigen: 
Peter Janssens, Johan Wouters,  
Karolien Van Orshoven, Inge Kenis, 
Marijke Pasteels, Luc Dupas, Ele-
wout De Troyer, Xavier Roex, Kristel  
Cormbez, Herman Gijs, Jan Vanrillaer, 
Maurice Lemmens, Jo Galloo, Tom 
Veltens, Roger Veltens, Ria Roger

Aanwezig door volmacht: 
Peter Theuwis, Kaatje Van Melcke-
beke, Gerrit Hendrickx, Jan Borgers, 
Eric Van Hoeymissen, Piet Schoumans, 
Stijn Van Melckebeke, Stef Frobiseur, 
Karine Vanden Bosch, Hannah Laura 
Gijs, Joachim Vandepitte

1: Openingsrede  
door de voorzitter
Iedereen van harte welkom op de jaar-
lijkse algemene vergadering van duik-
school Torpedo. 
Beste wensen voor 2011, veel fijne dui-
ken en plezier in dit nieuwe jaar.

Er is dit jaar weer heel wat gebeurd 
en jullie krijgen van het bestuur en 
het duikonderricht een woordje uit-
leg over de organisaties in 2010. Maar 
jullie mogen en kunnen hier ook jullie 
wensen en noden bekend maken om 
een nog betere werking te realiseren. 
Gelieve de punten voor de allerlei 
door te geven.

Als voorzitter van Torpedo bedank ik 
mijn bestuur dat het grote kader van 
de club is, alsook alle leden die samen 
met ons Torpedo maken. Bedankt!
De vergadering is geopend!

2: Verslag van de  
secretaris
Best duikvrienden,

2011 is van start gegaan…
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 er is verandering op til! Inge 
zal mij dit jaar bijstaan en zal geleidelijk 
aan heel wat taken van het secretariaat 
overnemen. Ik heb er alle vertrouwen 
in dat zij dit heel goed zal doen!
Ten tweede, een woordje van dank zo-
als dat hoort op een AV:
- Luc, voor het rondmailen, inschrij-

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

werken
- Mijn buddies voor hun enthousias-

me voor en na de duik.

Nog één aandachtspuntje:
jullie gegevens worden beheerd op 
www.nelos.be. 
Jullie kunnen daar zelf ook aan. Kan 
ieder van jullie alvast mee in het oog 
houden of er gegevens ontbreken of-
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
Ik heb wat cijfers bij elkaar gesprok-
keld voor 2010:

Theorie:  13
Zwembad: 11
Homologaties: 3 = 1 1*, 1 2*  
en 1 3*

Duiker-Hulpverlener: 1
Hoger-redder-Duiker-redder: 1
AI module 1: 1 
TX: 1
REC PASS FUND: 3
FUND I: 1
Openwaterproeven: 40

Er is een hoge terugval is in openwa-
terproeven en duiken. Iedereen moet 
voor zichzelf uitmaken hoeveel ener-
gie er in welke activiteit gestopt wordt. 
Ik hoop dat dit jaar zo veel mogelijk 
duikers een volgende ster behalen. 
De doorstroming naar hogere brevet-
ten of I-titels is een verruiming voor 
het verdere leven van onze duikschool 
Torpedo. 
Proficiat voor alle geslaagden! 

4: Verslag van de 
feestactiviteiten
Steakdag  - 6 maart 2010
Voor de 2de maal organiseert Torpedo 
zijn steakdag.
In de lokalen van de Siervis werd het 
weer een leuk eetfestijn met dank aan 
Ria en haar ploeg voor de heerlijke 
steaks en dito sauzen.
Inschrijvingen: 48
Opbrengst: 543,49€

Film – 9 april 2010
De Siervis organiseerde op 9 april een fil-
mavond met Danny Van Belle; een leuke 
avond voor de (onder)waterliefhebbers.

Fuif 
Iedereen bedankt voor de hulp en op-
komst ! De fuif heeft 204 EUR opge-
bracht. Volgend jaar zal de organisatie 
van de fuif op een andere manier aan-
gepakt worden, waarover straks meer. 

Clubetentje – 27 november 2010
Voor het clubetentje zakten we af naar 
het Chess Café. 
Een aperitiefje, voorgerecht, wok à vo-
lonté voor 30 €.
De club trakeerde het dessert!
Een gezellige avond om bij te praten.
Ingeschrevenen: 15

Algemene vergaderinG
VERSLAG
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Bezoek van de Sint – 
7 december 2010
Ook dit jaar bracht de Sint een be-
zoekje aan de flinke duikertjes in het 
zwembad!
19 schoentjes werden rijkelijk gevuld.
1 kindje was een beetje verbaasd. Was 
de sint hem vergeten, nee hoor, maar 
zonder schoentje kan de Sint geen 
snoepjes geven...
Gelukkig had de Sint nog een beetje 
reserve snoepzakjes bij de voorzitter 
gelaten....

Chocomelkduik te Ekeren – 
26 december 2010
Geen koude of ijs kan de die-hards af-
remmen.
Met 8 duikers en 7 gezelligheidsbees-
ten werd afgezakt naar Ekeren voor de 
chocomelkduik.
Deze 15 torpedo kindjes veroberden 
zo maar even 70 pannenkoeken en 4L 
chocomelk alsook 1 fles rum (wat toch 
wel zeer beschaafd was).
Het was weer zeer gezellig bij het war-
me vuur in Ekeren!

5: Verslag van de 
materiaalmeester

6: Verslag van de 
clubbladverant-
woordelijke
Beste Torpedootjes,

Ik wil jullie bedanken voor alle leuke 
reacties die ik gekregen heb op het 
clubblad. Het is zeer motiverend en 
wil toch wel zeggen dat jullie er belang 
aan hechten dat er een degelijk club-

blad verschijnt. MAAR de resultaten 
kunnen er natuurlijk niet zijn zonder 
de medewerking van al die goede re-
dacteurs. Van mijn kant uit: een dikke 
mercie aan iedereen die zijn steentje 
heeft bijgedragen met tekstjes schrij-
ven, foto’s maken, een stripje doorstu-
ren of leuk ‘duik’nieuws verzamelen uit 
de online-kranten.

Ik ben dit jaar met veel enthousiasme 
gestart aan een nieuwe uitdaging: ons 
clubblad iets meer drive geven. Na wat 
frutselen op mijn computer had ik wel 
iets in elkaar gepuzzeld dat kon door-
gaan als een nieuwe layout. De eerste 
reacties bij het bestuur waren positief 
en dat zette zich voort onder de leden. 
Daarmee kwam de vraag: mag dit niet 
opnieuw geprint worden? Luc en ik 
hebben wat prijzen bekeken bij ver-
schillende kopiecenters (drukkerijen 
zijn helemaal uitgesloten) en komen 
toch op een behoorlijk bedrag uit (500 
euro voor 1 nummer voor 50 leden is 
wat overdreven). Zelfs in zwart-wit lig-
gen de kosten vrij hoog. Daarbij was er 
in de vorige jaren beslist om het maga-
zine online te plaatsen om de kosten 
te drukken. Als we terug gaan printen 
zijn de inkomsten van onze adverten-

ties niet meer voldoende. Om het ren-
dabel te maken zouden we het lidgeld 
moeten verhogen. En dat is iets waar 
we zeker tegen zijn. Dus de beslissing 
is gevallen: het magazine blijft online. 
De hamvraag blijft natuurlijk: hoeveel 
leden bereiken we hiermee? Je kan 
niet meer - snel, snel - op het wc een 
verhaaltje meepikken, tenzij je het 
blad even zelf print of je een computer 
op je wc hebt. Het is een vraag die me 

bezighoudt en waar ik zal trachten een 
antwoord op te vinden.

7: Verslag van de 
PR-verantwoordelij-
ke/webmaster
Alles wat moet gecommuniceerd wor-
den, gebeurt via de website en de 
emails.

8: Verslag van de 
schatbewaarder 
en aanduiding van 
twee commissaris-
sen, die kunnen 
overgaan tot het 
nazicht van de re-
keningen tijdens de 
pauze
zie aparte bijlage
Maurice Lemmens en Roger Veltens 
worden aangeduid als commissaris.

9: Volmacht budget-
taire zaken voor het 
jaar 2011
Zoals ieder jaar vraagt het bestuur aan 
de AV een volmacht voor alle budget-
taire zaken van Torpedo voor het jaar 
2011. Dit wordt met handgeklap be-
vestigd door de aanwezigen.

10:  Verslag van de 
verantwoordelijke 
boetiek: 
Er is niet veel beweging geweest in 
de boetiek afgelopen jaar; eigenlijk 
de jaren ervoor ook niet zoveel. Zelf 
heb ik, Peter, de boetiek niet al te veel 
toegevoegde waarde kunnen bijbren-
gen. Soms ging ik eens naar Tiny om 
wat extra spullen te gaan bijhalen, 
maar meestal werden de nodige ma-
terialen gewoon rechtstreeks door ie-
mand meegebracht van bij Nelos als 
het nodig was. Zo hadden we meteen 
ook altijd de laatste versies. Qua kledij 
is er niet teveel veranderd, we hebben 
nog steeds verschillende T-shirten lig-
gen, enkele mutskes en zelfs een paar 
van die gebreide truien. Vandaag is er 
opnieuw een soldenstand gemaakt 
om deze spullen te kunnen verkopen 
aan zeer voordelige voorwaarden. Er 
zijn in mijn periode van boetiekverant-
woordelijke nog heel knappe truien 
verkocht, alleen zijn deze via Karolien 
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allemaal rechtstreeks verkocht na be-
stelling. Dit blijkt een zeer goede me-
thode te zijn om zeker te zijn dat alles 
is verkocht en volgens iedereen zijn 
wensen. Karolien wil dit komend jaar 
nog eens zulke actie doen met een 
fleece of T-shirt, dat wordt later nog 
beslist. Vooral het knappe clubblad 
goed blijven lezen waarin deze actie 
wordt aangekondigd.
Omwille van een weekend, lang ge-
leden al gepland met vrouw en zoon, 
kan ik er spijtig genoeg niet bij zijn 
vanavond. Zoals jullie weten stop ik als 
bestuurslid. Zoals jullie misschien heb-
ben gemerkt, kan ik niet veel aanwezig 
zijn op de activiteiten van Torpedo. 
Dit omwille van mijn werk en omdat 
ik ook een andere hobby heb ontdekt 
waarin ik letterlijk veel energie steek. 
Daarom wil ik mijn plaats doorgeven 
aan een enthousiaste Torpediaan die 
waarschijnlijk meer dan mij op de acti-
viteiten aanwezig kan zijn. Nee hoor, ik 
stop helemaal niet met duiken, alleen 
ga ik voorlopig minder duiken.
Tot later!

11: Verkiezing van 
bestuursleden; Pe-
ter Theuwis neemt 
ontslag uit het be-
stuur van Torpedo 
en zijn plaats is 
open voor nieuwe 
kandidaten!
Peter Theuwis, hij kan er deze avond 
niet bij zijn, wij kennen hem van de 
boetiek en de organisatie van talrijke 
activiteiten. 
Hij heeft echter besloten om een punt 
achter zijn bestuursfunctie te zetten. 
Met spijt laten we deze IT’er vertrek-
ken, maar we zien hem beslist nog 
eens aan de waterkant. Thieu, nen 
dikke mercie!
 
Hij is er al meerdere jaren, al dan niet 
achter de schermen. Je kan hem nu al 
wekelijks bezichtigen achter den toog: 
niet de buitengooier, maar wel Ele-
wout De Troyer.

Elewout De Troyer wordt met handge-
klap verkozen.

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

12: Voorstelling 
nieuw bestuur
Voorzitter en duikschoolleider – 
Peter Janssens
Secretaris – Karolien Van Orshoven & 
Inge Kenis
Penningmeester – Johan Wouters
Feestbestuur – Marijke Pasteels
Boetiek – Elewout De Troyer
Clublokaal – Elewout De Troyer 
Clubblad – Marijke Pasteels
Public relation – Luc Dupas
Buiten bestuur: 
Materiaalmeester – Xavier Roex

13: Verslag van de 
commissarissen
Gelezen en Goedgekeurd.
Kwijting van het bestuur van het afge-
lopen werkjaar.

14: Bespreking van 
het lidgeld
Het lidgeld blijft hetzelfde als 2011:
Duikend lid 95Euro, Erelid 55Euro, 
Zwemmend lid 65Euro, 2de lid 75Euro
De leden kunnen een deel van hun 
lidgeld recuperen via het ziekenfonds. 
Meer info vind je hierover op de web-
site en kan je  ook navragen bij je ei-
gen ziekenfonds.

15: Sportraad : 
functie & opkomst:
Functie:
Duikscholing opvolgen en bijsturen, 
zowel op vlak van theorie, zwembad 
als buitenduiken.
Alle ideeën, opmerkingen en zelfs 
positieve suggesties zijn meer dan 
welkom. De opkomst is eerder gering, 
maar je kan zelf ook aanwezig zijn. 
Verder ben ik voor iedereen een aan-
spreekpunt: bijna 7/7 bereikbaar.

Wat: 
Duikonderricht:  
•	 Lessen:	extra	info	op	kaartjes
•	 Examen:	individuele	opleiding	/	2	à	

3 weken
•	 Lesgevers:	feedback	en	opleiding
Organisatie:
•	Wadoemena:	clubduiken	/	trips

Wie:
Doelpubliek vanaf 3*D (lesgevers), 
maar iedereen is welkom als men iets 
wil bijdragen aan de werking van het 
duikonderricht.

Wanneer:
Elke eerste vrijdag van de 3de/6de/9de 
en 12de maand om 20u30

Waar: 
Clublokaal
Opmerking: Er worden regelmatig 
workshops gegeven in het zwembad. 
Er wordt de suggestie gedaan om een 
keertje scooters te huren.

16: Voorstelling 
Clubreis zomer/
najaar 2011
Zie www.torpedo.be/clubreis2011/.

17: Vooruitzichten 
van de activiteiten 
voor 2011
Theorie 3*D: 18/01/2011 – 15/03/2011
Thema avonden in het zwembad: 
zie ook WDMN
Sportraad: 4 maart (clublokaal)
Steakdag: 2 april (clublokaal Siervis)
Doop: 8 mei Zilvermeer
OWT: 31 mei, tijdens de laatste zwem-
badtraining: organisatoren zijn Stijn, 
Jan V, Sanne en Marijke
Sportraad: 3 juni (clublokaal)
Noordzeeduiken: zie ook WDMN
Begin zwembadseizoen: 6 september
Sportraad: 2 september (clublokaal)
Fuif Leuvense Duikclubs
Clubreis: 12/11 – 20/11 (Curaçao)
Sportraad: 2 december (clublokaal)
Kaas & wijn: 3 december in De Siervis 
+ foto-avond clubreis
Chocomelkduik: 23 december 18u

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!

Roger zou eventueel wel een film-
avond willen organiseren in KAV De 
Siervis Leuven. Hij vraagt aan de an-
dere leden om suggesties te doen. Vb. 
Danny Van Belle, Jos Snoeckx (Congo-
stroom)
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19: Bedankingen, gevolgd door 
het einde van de vergader-
ing met aanbieding van een 
drankje. 

Er rest mij enkel nog iedereen te bedanken voor hun aan-
wezigheid en geleverde inspanningen voor onze duikschool 
Torpedo! Dank u!
De vergadering wordt afgesloten met ‘nen tournée géné-
rale’

Verslag 2010:

1) Samenvatting 2010

Highlights:

Inkomsten: 14010.30 Uitgaven: 10831.33 Delta: 3178.97 1) 3372 Euro positief:

 - Minder duiken & homologaties dan in 2009

 - Subsidie van 2009 gestort in 2010 (-771)

 - Materiaal kosten van 2009 gefactureerd in 2010 (-1029)

Huur Zwembad 0.00 Zwembad 1332.00 -1932 2) Zwembad ~zelfde als 2009. Clublokaal even duur, maar ook 

zomermaanden in 2010.

Huur Clublokaal 600.00

Flup 467.00 Flup 305.20 161.80 3) De flupkes draaien positief, maar als je er bij neemt dat dat 

eigenlijk ook voor de betaling van het clublokaal is, dan draaien 

we negatief.

Duikgelden 607.50 -607.50 x) Traditioneel laag in een niet clubreis jaar. 2009 was ~1500Euro. 

Goed 900Euro meer dan dit jaar.

Clubblad 100.00 Clubblad 0.00 100.00

Lidgelden 5912.00 Lidgeld Opprebais & Bravos 165.00 3734.75 x) ~1000Euro minder homologatie gelden betaald door de club. En 

iets meer lidgeld inkomsten.

Homolog Nelos 431.07 Nelos Homologaties & Lidgelden 2443.32

Allerlei 145.00 Allerlei 632.92 -487.92 x) Ekeren vergunning, Onkosten vergaderingen, statuten 

neerleggen, OWT 

Feestbest 4042.23 Feest organisaties 2786.85 1255.38 x) Steakdag (+534), Fuif (+822), Wok, Sint (-100)

Reis 0.00 Clubreis 0.00 0.00

Verhuur

Materiaal

652.03 materiaal 682.57 -30.54 x) ~break even.

Kosten: Flessenkeuring (-228), lucht (-178), vervoer (-200)

Verzekering 224.32 x) BA, kar, barndverzekering materiaal kot

Taks 0.00

Boetiek 38.00 Boetiek 150.00 -112.00 x) Medische fisches, docu mappen 1*D

Secretar 24.00

Subsidies 1391.99 x) De subsidies van 2010 zijn iets afgenomen tov 2009: 591Euro 

versus 771Euro het jaar ervoor. Wel zijn beide bedragen dit jaar 

gestort.

Biblio 0.00

Schenkingen en legaten 0.00

Goederen & diensten 0.00

Bezoldegingen 0.00

Scholing 145.00 x) Bijscholing redders en Dynamo project (bestuurdersopleiding)

Intrest 130.98 Kost bank 32.65 98.33

Transferten 700.00 Transferten 700.00

2) Trend

2010

Meerdere jaren

3) Aanduiding van twee commissarissen

Die tijdens de pauze de rekening kunnen napluizen.

Pauze

4) Verslag commissarissen

5) Lidgeld 2012

Idem als 2011

Duiken lid 95Euro, Erelid 55Euro, Zwemmend lid 65Euro, 2de lid 75Euro

Wat statistiek:

  - 203 transacties (2009 waren dat er 380)

  - Gemiddeld bedrag: IN 119 Euro, UIT 114 Euro (versus IN 129 Euro, UIT 311 Euro in 2009)

Stand van de rekening:

Eind 2009: 11739Euro

Eind 2010: 15111Euro
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Het gerucht ging al enkele weken 
rond, en op de Algemene Vergade-
ring werd het bevestigd : in november 
2011 trekken we naar Curaçao!!! Ik zal 
er helaas niet bij kunnen zijn (’t verlof 
en de centen zijn op wegens de aan-
koop van een appartement in Meche-
len), maar ik heb in november 2006 al 
het plezier mogen hebben van daar 11 
dagen te duiken én er mijn eerste zee-
paardje te zien.  Het was toen op ini-
tiatief van Nadia en Jokke dat er naar 
dit Caraïbische eiland gereisd werd. 
Net als bij de clubreis was ik verlost 
van praktische beslommeringen zoals 
prijsvergelijking, boeking, hotelreser-
vatie enz. Ik moesten enkel zorgen 
voor duikspullen, zonnecrème en een 
reispas.

Voorzienig als ik ben, ligt mijn reispas 
steeds klaar, ik moet hoogstens even 
de vervaldatum controleren. Dat zou 
wel geen probleem zijn, aangezien ik 
enkele jaren geleden nog een nieuwe 
had aangevraagd om naar China te 
reizen. Voor de zekerheid heb ik dat 
toch snel even gecontroleerd: “gel-
dig tot augustus 2007, da’s dus meer 
dan 6 maand na de reis; mijn reispas 
is in orde!“ Duikmateriaal, zonnebril 
en wat zomerse kledij was ook geen 
probleem; restte me enkel nog de 

aankoop van zonnecrème en enkele 
boeken voor op het vliegtuig.

Het vertrek was op maandagochtend 
in Amsterdam, dus zouden we zondag 
oprijden en daar overnachten. Zondag-
middag bij het inpakken de reispas uit 
de kast genomen en klaargelegd. Snel 
controleerde ik nog eens de vervalda-
tum: “augustus 2007, dus ik moet voor 
een volgende reis een nieuwe aanvra-
gen... Maar die geboortedatum? Die 
klopt precies niet… En de foto die ik 
met m’n linker duim bedekt houd, da’s 
niet de mijne… Da’s de foto van Veer-
le*, dus ik heb de verkeerde reispas 
vast. Nog een geluk dat ik dat nakeek, 
want ik zou daar zwaar belachelijk ge-
weest zijn op Schiphol…”

Ik ging dus snel terug naar mijn bu-
reau om mijn eigen reispas te nemen, 
en uiteraad ook hier de vervaldatum 
gecontroleerd: oktober 2006…Inder-
daad, zoals de attente lezer intussen al 
doorheeft was mijn reispas vervallen, 
want ook bij die eerste controle had ik 
Veerles reispas vast…En ook toen met 
mijn linker duim op de foto…

Het werd plots warm en koud tegelijk, 
de reis waar ik al maanden naar uitkeek 
ging niet door! Gelukkig had ik een an-

nulatieverzekering. Of misschien was 
een reispas helemaal niet nodig, de 
Nederlandse Antillen vallen tenslotte 
onder het gezag van de Nederlandse 
Koningin, dus mijn identiteitskaart vol-
staat misschien. Er zat niets anders op 
dan eens rond te bellen.
Na enkele telefoongesprekken met 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
de Nederlandse ambassade in Brus-
sel en de Koninklijke Marechaussee 
van Schiphol was het duidelijk: zon-
der internationaal paspoort raak je 
niet in Curaçao. Vervolgens weer naar 
Buitenlandse Zaken gebeld, deze keer 
om te informeren hoe snel ik aan die 
reispas kon raken. “De gewone pro-
cedure duurt een week (5 werkdagen); 
de spoedprocedure duurt 1 werkdag; 
beiden aan te vragen in het gemeen-
tehuis. De spoedprocedure kost wel 
veel meer natuurlijk. En dan is er nog 
een urgente procedure die duurt en-
kele uren (YES!!! YES!!! YES!!!), maar 
dat is enkel voor dringende humanitai-
re redenen; wat bij u dus niet het geval 
is mijnheer…(#*@§!!!)”

Die vlucht maandag kon ik dus wel 
vergeten, hoog tijd om de annulatie-
verzekering in te schakelen. Toch nut-
tig zo’n verzekering; zij betalen je reis 
terug als:

Voorbereiding
 

voor de clubr
eis
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•	 die	niet	kan	doorgaan	door	een	me-
dische reden

•	 die	niet	kan	doorgaan	omdat	je	voor	
de rechtbank moet verschijnen (dus 
bv. als je ex je leven wat wil verzu-
ren)

•	 die	niet	kan	doorgaan	door	een	on-
geval op weg naar de luchthaven

•	…

Maar als jij je papieren niet in orde 
maakt; heb je brute pech en komen 
ze niet tussen… Ik kon nog proberen 
de grijze zone op te zoeken en zoge-
zegd m’n reispas verliezen in Schiphol, 
dan aangifte van verlies/diefstal doen 
en hopen dat dit toch verzekerd was. 
Maar dan moest ik me wel naar Schip-
hol verplaatsen om daar op maandag-
ochtend aangifte te doen. En dan was 
ik nooit op tijd terug om een nieuwe 
reispas aan te vragen in het gemeen-
tehuis. ’t Was dan ook nog zeer ondui-
delijk of ik wel vergoed zou worden in 
deze situatie…

De andere optie was interessanter en 
zekerder: maandagochtend een reis-
pas aanvragen, vervolgens Schiphol 
bellen en vragen om me één van die 
vrije plaatsen van de vlucht op woens-
dag te bezorgen. Dus stond ik om 9u00 
bij de fotograaf, om 9u05 was ik in het 
gemeentehuis waar ze de koerier te-
genhielden, zodat die zou wachten tot 
mijn aanvraag volledig ingevuld was. 
Kostprijs van de reispas: €75, bijko-
mende kost van de spoedprocedure 
€175; da’s nen dure koerier :-( (vooral 
als je dan weet dat de reispas uitein-

delijk pas dinsdagnamiddag werd af-
geleverd, ondanks de belofte dat het 
zéker in de voormiddag zou zijn).
Om 9u30 hing ik dan aan de lijn met 
de vliegtuigmaatschappij. De vriende-
lijke dame daar zei dat ze een speci-
ale dienst hadden voor reizigers die 
hun vlucht gemist hadden; maar dan 
moest ik voor haar neus staan aan de 
balie in Schiphol… Ze begreep ge-
lukkig dat het onmogelijk was om als 
gestrande reiziger voor haar neus te 
staan en tegelijk ook een nieuw pas-
poort te gaan aanvragen, dus ik kreeg 
wel dezelfde behandeling. Er was nog 
plaats voor woendag en dat kostte me 
waarschijnlijk gewoon de prijs van de 
vlucht. De vlucht heen en terug, met 

luchthaventaksen wel te verstaan. 
“Maar mevrouw, ik héb een ticket te-
rug en ik héb die taksen al betaald 
maar nog niet geconsumeerd…Ik hoef 
dus enkel een ticket Amsterdam-Cura-
çao”  “Mijnheer, ik zal eens informeren 
hoeveel het exact kost en ik bel u over 
een half uurtje weer”. Een half uur la-
ter kreeg ik het verlossende telefoon-
tje “Mijnheer, dat kost u de helft van 
het H/T-ticket, aangezien de taksen al 
betaald zijn, dus komt dat op € 180.”

’t Heeft me dus heel wat extra geld 
gekost, maar ik verloor slechts 2 da-
gen op een reis van 14 dagen (en an-
ders verloor ik de ganse reis van ruim 
€ 1.500). Of hoe een redelijk dure reis 
plots een heel dure reis kan worden 
door een stommiteit. Die 29 duiken 
op 11 dagen hebben uiteraard veel 
goedgemaakt, maar da’s voor een an-
dere keer. Nu moet ik dringend in m’n 
agenda zetten dat ik begin mei een 
nieuwe reispas moet aanvragen om-
dat de andere in november vervalt én 
omdat ik de optie moet openhouden 
om nen duiker te vervangen die vergat 
tijdig z’n reispas aan te vragen :-)

Elewout

P.S.: Wat hebben we vandaag geleerd? 
Controleer tijdig je reispas, zowel de 
vervaldatum als de foto; want zonder 
reispas raak je Curaçao niet binnen. 
En neem nadien de juiste reispas mee 
naar de luchthaven…

* Veerle: m’n ex-vrouw waarmee ik toen aan 
het scheiden was
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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.



        

EKEREN:
VERGUNNING VErplicht!

Vergunning voor Ekeren
Deze zomer, dat wil zeggen vanaf juni tot eind augustus gaan we elke dinsdagavond, 
zoals we ondertussen al enkele jaren doen, terug duiken in Ekeren.
In Ekeren heb je een vergunning nodig!
Ik ga voor onze club ze allemaal samen bestellen bij AVOS, de Antwerpse vereninging 
die daarvoor verantwoordelijk is.
Ik geef de bestelling door op 30 april. Dat wil zeggen dat jullie tot dan tijd hebben 
om bij mij een vergunning te bestellen.
Hoe gaat dit in zijn werk?

Er zijn 2 verschillende vergunningen:
1 jaar geldig en die kost je 7,5EUR.
3 jaar geldig en die kost je 20EUR.

Je beslist welke je wil, je stort het gepaste bedrag op de rekening van Torpedo en je 
vult je gegevens in op onderstaand strookje en dat geef je of email je mij door.

Geef je bestelling door vóór 18 april 2011 !
Ik bestel nadien geen extra vergunningen en bestel ook maar een vergunning voor jou 
als je het geld hebt gestort en je gegevens hebt doorgegeven!  
Nog een kleine opmerking, de mensen die een vergunning hebben voor 3 jaar, vergeet 
niet te kijken of je vergunning deze zomer nog geldig is en bestel zo nodig een 
nieuwe!!

Veel duikplezier!

Inge
------------------------------------------------------------------------------------------
Strookje Vergunning Ekeren:
NAAM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
VOORNAAM: …………………………………………………………………………………
GEBOORTEDATUM: ……………………………………………
Vergunning voor 1 jaar en betaal 7,5EUR / voor 3 jaar en betaal 20EUR
Ik was al / nog niet in het bezit van een vergunning van Ekeren.
(doorstreep wat niet past)
Rekeningnummer: 751-2050501-58 Torpedo vzw, Geldenaaksebaan 332, 3001 
Heverlee
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FOTOVERSLAG:
Thema-avond LICHTEN uit
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KOUDE IMRESSIES:
DE CHOCOMELKDUIK
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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

BVBA Profinad
Kerkomsesteenweg 314

3370 Boutersem
Tel: 016 733556 / Fax: 016 735117

profinad@portima.be
CBFA 102711A-cB
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KOUDE IMRESSIES:
DE CHOCOMELKDUIK
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Sinds vrijdag 4 maart bij Xavier Roex en Kaatje Van Melckebeke thuis.
Pasteelsblokweg 28 - 3010 Kessel-Lo (6-tal minuutjes van het zwembad)

FLESSEN AFZETTEN EN VULLEN

IEDERE DINSDAG VAN 19.30 TOT 20.15 UUR 
(ten laatste 20.30 en vrijdag weer oppikken)

FLESSEN OPHALEN EN MATERIAALVERHUUR

Tijdens zwembadseizoen:

IEDERE VRIJDAG VAN 20 TOT 22 UUR
VAN 20 TOT 21.40 UUR WORDEN ER OOK FLESSEN GEVULD

•	 Het	materiaal	dient	steeds	afgehaald	en	terugbezorgd	te	worden	(door	de	ontlener)	binnen	de	afgesproken	tijd
•	 Indien	het	materiaal	niet	tijdig	is	terug	gebracht,	wordt	de	huurprijs	verdubbeld	(x	2)

HUURPRIjZEN

WEEKEND 1ste WEEK per bijkomende week

Ontspanner 3 euro 6 euro + 3 euro

Octopus 2 euro 3 euro + 2 euro

Jacket 3 euro 6 euro + 3 euro

Fles 12l 5 euro (leeg: 3 euro) 8 euro + 3 euro

Fles 15l 6 euro (leeg: 3 euro) 9 euro + 3 euro

VULPRIjZEN
12L: €2
15L: €3

Er dient steeds cash afgerekend te worden. 
Er zal ook gewerkt worden met vulkaarten van 10 vullingen aan de prijs 
van 20/30 €.
Deze kaarten worden bewaard bij Xavier en Kaatje zodat je ze niet kan 
vergeten.

TE HUUR:
DUIKMATERIAAL TORPEDO 
BIJ XAVIER!
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ONZE COMRESSOR...
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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



  

Koken met …

ONZE buddIES!

Bakken met buddies! 
Wat te doen met oud brood ? Sommigen geven het 

aan hun paard / konijn / varken / vissen, anderen 

gooien het gewoon in de vuilbak; en ik serveer het aan 

mijn mededuikers als broodpudding ofte bodding.

Broodpudding

Ingrediënten:
- 400g (oud) brood    
- 4 zakjes vanillesuiker   
- ± 1L melk     
- 4 ruime eetlepels puddingpoeder  
- 4 eieren
- rozijnen

+ voldoende grote mengkom
+ vork
+ soepkommetje
+ ovenschotel

Bereiding: 
Breek het brood in stukjes van maximaal een vingerkootje 
groot en doe de stukjes in de mengkom (waar anders?). 
Voeg er ongeveer 400ml melk aan toe. Meng in het soep-
kommetje 250ml melk met het puddingpoeder en de vanil-
lesuiker. Voeg dit toe aan het brood en meng het geheel 
met een vork. Doe de eieren in het soepkommetje, prik 
de dooiers stuk met het vork en meng eiwit en eierdooier. 
Voeg de geklutste eieren toe aan de rest en meng het be-
slag goed.
Afhankelijk van hoe droog het brood was, zal het beslag nu 
smeuïg of brokkelig zijn; voeg melk toe indien het beslag 
te droog is. Voeg de rozijnen toe, meng ze onder het be-
slag en laat het beslag 10’ rusten (zodat de rozijnen kunnen 
zwellen).
Doe het beslag in een beboterde ovenschaal, leg er een 
klontje bakboter bovenop en plaats de schaal in de voor-
verwarmde oven op 200°. De baktijd varieert volgens de 
dikte van het deeg: 3cm dik  35’  ; 4cm dik  45’. Schakel 
de oven uit en laat hem dicht, zodat het gebak en de oven 
samen afkoelen.

Te serveren  warm, lauw of koud; met of zonder suiker.

Vrije inspiraties zoals stukjes speculoos, corn-flakes, be-
schuit, koekjes, kaneel of stukjes appel behoren zeker tot 
de mogelijkheden*. Het is echter verboden het originele 
recept in het kookboek van de Boerinnenbond te volgen… 
;-)

Elewout

* Test je bakkunst wel enkele keren op je schoonmoeder alvorens   
   het aan je buddies te serveren…

Zonnig zuiders: Rozemarijn 
Met rozemarijn breng je de zuiders zon in je keuken en 

in je leven. Dit Provençaalse kruid heeft de reputatie 

futloze mensen weer wat energie te geven!

Uitproberen dus!!

Geroosterde aardappelen met ui 
en rozemarijn

Ingrediënten:
- 6 aardappelen
- 4 vleestomaten
- 6 uien
- 2 teentjes knoflook
- 6 takjes verse rozemarijn
- peper en zout
- 6 lepels olijfolie

Bereiding: 
Snij de geschilde aardappelen en de tomaten in vier.
Pel uien en knoflook, halveer de uien en snij de lookteentjes 
in plakjes.
Schik aardappelen en uien in een ovenschaal, schik er de to-
maten en knoflookplakjes tussen. Doe de rozemarijnnaald-
jes van de takjes en verdeel ze over de gevulde schotel. 
Kruid met peper en zout en sprenkel de olie eroverheen.
Plaats in een voorverwarmde oven (180°C) gedurende  
1 uur. Verhoog dan de temperatuur gedurende 5 minuten 
tot 220°C zodat je gerecht een mooi bruin tintje krijgt.

Smakelijk!

Ria
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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.

Detlef Vanhove Zwembad 1*D 8 februari

jan Borgers Theorie 3*D  15 maart

Marijke Pasteels Theorie 3*D  15 maart

Thomas Reher Homologatie 1*D 21 maart
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Velen onder ons gaan graag naar
de Rode Zee voor een paar
duikjes in helder, warm water.

Maar velen onder ons worden ook ziek in dat klimaat. Een of andere 
verlichte geest heeft er zelfs een term voor bedacht: ‘De vloek van 
de Farao’. Nochtans hóef je echt niet ziek te worden. Met een paar 
simpele regeltjes blijf je zo gezond als een... euh... vis.

Zelf ben ik nog nooit ziek geweest in Egypte. Maar je moet wel een 
beetje streng zijn voor jezelf.

* Drink heel veel (gebotteld) water. Drie liter per dag moet wel OK 
zijn.

* Kruidenthee en af en toe een frisdrank kan ook geen kwaad.
* Drink nooit kraantjeswater, laat geen ijsblokjes in je drankje doen.
* Eet geen ijsjes, geen rauwe groenten, geen eieren en enkel vers 

gepeld fruit.
* Wees zuinig met alcohol, zwarte thee en koffie. Dat zijn allemaal 

vochtafdrijvers.
* Doe wat zij doen: eet lokaal voedsel, dat is het best afgestemd op 

het klimaat.
* Eet licht; zo overbelast je je spijsvertering niet. En we kunnen ge-

rust een weekje zonder die biefstuk.
* Blijf niet te lang in de zon: je droogt uit.
* Gaat het toch fout: Enterol, Immodium en/of een breed-spectrum-

antibioticum.

Meer heb je eigenlijk niet nodig om ten volle van je weekje (voor de 
gelukzakken: maandje) aan de Rode Zee te genieten.

Volgende keer: ‘Hoe ga ik om met een dronken Rus, zonder zelf om 
het leven te komen?’

En, nog belangrijker: ‘Wat doe ik met zijn vrouw?’

Steven

GEZONDE TIPS

van STEVEN !
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OP STAP
nAAR NEMO
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TORPEDO SPORTRAAD 
d.d. 05/03/10

Aanwezig: 
Peter Janssens, Karolien Van Orsho-
ven, Johan Wouters, Joachim Vande-
pitte, Peter Theuwis, Marijke Pasteels, 
Jan Vanrillaer en Luc Dupas

Verontschuldigd: 
Piet Schoumans, Jeroen Verbeke,  
Kristel Crombez

1. Goedkeuring 
verslag Sportraad 
03/12/2010

Het verslag was reeds eerder goedge-
keurd, en gepubliceerd in het laatste 
clubblad (mits correctie datum in de 
titel).

2. Evaluatie voorbije 
clubduiken  
algemeen /  
Opprebaisduiken
De clubduik van 09/01 in NEMO33 
kende met 23 Torpedianen en 1 ex-
terne een grote opkomst. De vorige 
NEMO33-clubduik was geleden van 
29/06/2004 in het 35jaar-feestjaar. Er 
kan overwogen worden om jaarlijks, 
of 2-jaarlijks, in de wintermaanden een 
NEMO33-clubduik op de WDMN te 
plaatsen.
Voor de rest was de opkomst voor de 
clubduiken de laatste maanden, jam-
mer genoeg “as usual”, matig en wat 
opviel was dat er nooit enig probleem 
is geweest met omkadering en er kan-
sen zat waren om proeven te kunnen 
doen... alleen de kandidaten voor de 
proeven ontbraken meestal...
Voor Opprebais blijven de regelingen 
zoals ze zijn: tijdig inschrijven (ten laat-
ste woensdagmiddag) zodat LD “Pa” 
kan briefen over het aantal Torpedia-
nen. 

3. Noordzeeduiken 
2011:

De geplande data zijn zaterdag 11 juni, 
zaterdag 30 juli, zaterdag 27 augustus 
en zaterdag 17 september. Dit jaar zijn 
voor alle data slechts 6 plaatsen gere-
serveerd, de eerste en laatste NZ-duik 
is momenteel met “eigen volk” op-
gevuld geraakt, de twee andere niet. 
Binnenkort (voor eind maart) zullen de 
betalingen moeten gebeuren en dat 
betekent dan pas de ‘echte’ reserva-
tie. Wordt vervolgd (en zie ook onze 
online WaDoeMeNaa). 

4. Duikonderricht:

Er is een nieuwe versie van de 
Infomap beschikbaar via de NELOS 
wiki-site, en een kopie ervan is ook 
aanklikbaar op onze eigen Torpedo 
Sportraad-page. Er zijn opnieuw 
een resem aanpassingen en aanvul-
lingen gebeurd waarvan een aantal 
voor ons belangrijk zijn: v.b. vanaf nu 
mogen de proeven duikleiding ook 
afgelegd worden tijdens nachtduiken 
hetgeen zeker voor maand augustus 
in Ekeren extra mogelijkheden biedt, 
de lijst met verplicht duikmateriaal is 
uitgebreid in de zin dat reeds vanaf 
de 6de duik duikmes, kompas en OSB 
verplicht zijn, voor theorie-1*D is de 
nodige kennis decompressietechnie-
ken vereenvoudigd tot een basisken-
nis van het gebruik van een duik-
computer, je kan pas 2*D worden na 
tenminste 15 duiken, voor (kand.-)1*D 
blijven de eerste 2 duiken verplicht 
met een instructeur, en dan de vol-
gende duiken t.e.m. de homologatie 
(typisch 5de duik) met minstens een 
AI, en vervolgens t.e.m. de 15de duik 
met minstens een 4*D, en nadien met 
minstens een 3*D. Alle nodige info en 

details zijn te vinden in de Infomap. 

Voor zowel de zwembadlessen/trai-
ningen als voor de openwater dui-
ken blijkt het ondertussen voldoende 
ingeburgerd te zijn dat als men spe-
ciale 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, of dat men een bepaalde proef 
wil doen, men dat gewoon tijdig aan 
Peter J. of aan de verantwoordelijke 
voor de duikorganisatie (liefst reeds 
bij de inschrijving voor de duik) dient 
te melden zodat daar rekening mee 
kan worden gehouden bij de verde-
ling van de groepen en activiteiten. 
Het is belangrijk te weten dat die 
speciale wensen uiteraard in twee 
richtingen mogelijk zijn, d.w.z. dat 
men ook mag en moet aangeven 
dat men bepaalde dingen of oefe-
ningen die zwembadsessie(s) of die 
duik(en) liever NIET doet en daar zal 
dan evenzeer rekening mee worden 
gehouden ! 
Aansluitend hierbij is het nodig dat 
mensen die graag voor verdere 
sterren/brevetten willen gaan, en 
daar effectief ook de nodige in-
spanningen voor willen leveren, dit 
duidelijk melden bij Peter J. zodat dit 
opgevolgd en waar nodig en mogelijk 
bijgestuurd en ondersteund kan wor-
den en dat hier ook bij de buitendui-
ken rekening kan gehouden worden 
ivm de proeven. Maar ook hier werkt 
dat evenzeer in twee richtingen en 
is het nuttig om weten wie voor een 
bepaalde duur (kan ook gewoon “tot 
nader order” zijn natuurlijk)  geen 
plannen/ambities heeft voor hogere 
brevetten, en ook die wensen wor-
den gerespecteerd.

De specifieke workshops tijdens 
de zwembadsessies kenden veel 
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bijval en zullen in de toekomst zeker 
verder worden georganiseerd maar 
aan een iets lager tempo, t.t.z. om de 
anderhalve tot twee maanden i.p.v. 
maandelijks. 
Aansluitend hierbij trekt Peter er nog 
eens de aandacht op dat als men 
op flessen ademt (of ademde) de 
opstijgingen, ook in het zwembad, 
aan max. 10m/min dienen te gebeu-
ren, hetgeen betekent dat opstijgen 
van 3m in het diep vlot 20sec dient te 
duren !

Voor de openwater-proeven was er 
jaren geleden de regel ingevoerd 
dat de kandidaat vooraf zelf in de 
Infomap het protocol opzoekt en 
grondig naleest van de proef die 
men wenst af te leggen zodat men 
alvast mentaal goed voorbereid aan 
de proef begint maar deze regel/
gewoonte is jammer genoeg wat 
verwaterd maar zal terug in ere 
worden hersteld ! Er zal ook in het 
zwembad de mogelijkheid worden 
voorzien om bepaalde openwater-
proeven te overlopen en voor zover 
praktisch mogelijk te oefenen, en zo 
zal binnenkort een specifieke sessie 
komen voor de proeven voor 3*D. 
Uiteraard kan men ook bij de open-
water duiken altijd aan de buddy (en 
eventueel vooraf ook aan de persoon 
die de ploegen indeelt zodat daar 
bij de toekenning van een buddy 
rekening mee kan worden gehouden) 
voorstellen/vragen om een bepaalde 
proef of onderdeel van een proef, of 
uiteraard ook andere openwater-skills, 
te oefenen. 
I.v.m. de proeven is het nuttig even 
terug de NELOS-regel onder de 
aandacht te brengen dat als men 3 
maanden niet gedoken heeft men 
eerst terug 5 “induikduiken” moet 

maken vooraleer men proeven mag 
afleggen ! Ook wordt nog eens de 
nadruk gelegd dat proeven alleen 
maar kunnen afgelegd worden als 
men effectief mee komt duiken, en 
vooral ook veel mee komt duiken 
zodat de proeven van de verschil-
lende kandidaten kunnen gespreid 
worden... men kan echt niet verwach-
ten dat men driekwart van het jaar 
niet naar de clubduiken komt en dan 
v.b. in de zomermaanden in Ekeren of 
elders men opeens iedere keer een 
proef kan afleggen...

Gezien het beperkt kader (I, AI, 
4*D) en de niet te onderschatten 
belasting, v.b. de 15 doopduiken van 
(kandidaat-)1*D’s, de proeven voor de 
hogere brevetten, enz. is het erg be-
langrijk om de instroom van nieuwe 
beginnelingen goed te beheersen 
opdat iedereen die effectief wenst 
door te stromen, en hiervoor uiter-
aard ook zelf de nodige inspanningen 
levert, de nodige ondersteuning 
kan krijgen. Ook hier is cfr. supra het 
erg belangrijk dat kandidaten voor 
verdere brevetten hun echte plannen 
en ambities te kennen geven zodat 
een verder leer- en proeventraject kan 
overlegd en gepland en gerealiseerd 
worden. En zeker kandidaten richting 
kader verdienen in het belang van 
de club alle nodige steun zodat we 
kunnen hopen op een uitbreiding van 
het kader !

Hoe dan ook wat de buitenduiken 
betreft blijft het nuttig om voor alle 
clubduiken tijdig in te schrijven zo-
dat we zo snel mogelijk zicht hebben 
op wie en welke brevetten meegaan 
en ook welke proeven men eventueel 
wenst af te leggen. In voorkomend 
geval dat er op de lijst onvoldoende 

kader zou staan mag je je daar NIET 
door laten weerhouden om in te 
schrijven. Moest het ooit voorvallen 
dat er effectief te weinig kader dreigt 
te zijn, dan zullen we alle nodige 
moeite doen om in onze duikvrien-
denkring de nodige “hogere” sterren 
op te trommelen om mee te gaan 
duiken zodat alles goed en veilig kan 
verlopen.

5. Nieuwe 
WaDoeMeNaa:

De planning voor de volgende 3 
maanden wordt opgesteld en zal asap 
online worden gezet: http://www.tor-
pedo.be/wadoemena.htm

De volgende sportraad 

zal doorgaan op de 1ste 

vrijdagavond van juni,

03/06/2011 om 20u30 in 

het clublokaal.

OOK IN HET ZWEMBAD GECONTROLEERD OPSTIJGEN DWZ: 
RUSTIG OPSTIJGEN AAN MAX 10m/min = ONGEVEER 20 SEC 
TOT AAN DE OPPERVLAKTE!

(nvdr. -> net even opgefrist: ook in het zwembad kan je last 
krijgen van een barotrauma, met alle nare gevolgen vandien...
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WA DOE Me NAA?

Datum Locatie Vertrekuur Plaats

ZO 27/03 Opgelet: overgang naar zomeruur ! Verzet om 2u de klok naar 3u.

ZO 27/03 La Roche Fontaine (2d mogelijk, tot -40m) 8u30 PJ  

ZA 02/04 Opprebais 8u30 PJ*  

ZA 02/04 Torpedo-Steakavond in De Siervis. 

WO 06/04 Theorie-avond BND (Basis Nitrox-Duiker) 20u CL  

ZO 10/04 Stavenisse Vissteiger (HW 8u10) en Berghse Diepsluis 8u30 PJ  

ZO 17/04 Opprebais 8u30 PJ  

ZO 24/04 Berghse Diepsluis en Sas van Goes (LW 15u00) 8u30 PJ  

ZO 01/05 Gemaal van Strijenham (LW 9u25) en Anna-Jacobapolder (HW 15u45) 8u30 PJ  

DI 03/05 Zwembadexamen 3*D

ZA 07/05 GEEN Opprebais wegens DOOP

ZO 08/05 Doop... meer info volgt!

DI 10/05 Oefen/demosessie in het zwembad ivm openwaterproeven 3*D

ZO 15/05 Opprebais 8u30 PJ  

ZO 22/05 Wemeldinge Punt (LW 13u50) en Ekeren 10u30 PJ  

DI 24/05 Thema-avond reeltechnieken 20u45 Zwembad

ZO 29/05 Berghse Diepsluis en Wemeldinge Punt (HW 14u15) 8u PJ  

DI 31/05 Laatste zwembadtraining van het seizoen, met OWT 

  (org. Marijke, Lore, Sanne, Stijn en Jan VR)!  20u45 Zwembad

VR 03/06 Sportraad 20u30 CL

ZA 04/06 Opprebais 8u30 PJ*  

DI 07/06 Begin van het dinsdagavond-Ekeren-seizoen

ZA 11/06 Noordzeeduik  

ZO 12/06 Zoetersbout en Dreischor Zuidlangeweg 8u30 PJ  
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