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Jeuk, jeuk, 
jeuk...
... jeuk, jeuk, jeuk, jeuk, pff, goesting 
om heel mijn gezicht open te krab-
ben.
Dan vragen ze op het werk: “wat hebt 
gij voor?”. Bij het bizar klinkende ant-
woord: “ik ben een kwal tegenge-
komen” kijken ze toch wel even raar. 
Alsof ik op exotische bestemmingen 
ben geweest of zo. 
Maar niets is minder waar...  (alhoewel) 
‘t Was mijn eerste ervaring met de 
Noordzee...
Blijkbaar zijn we op het nippertje uit-
gevaren, waarschijnlijk gewoon voor 
de moeite, omdat we daar om kwart 
voor vijf stonden te verwaaien. Golven 
en bijna 5 beaufort maakten dat er een 
aantal zich niet zo goed voelden. In de 
toestand ‘ik doe alles maar beter op 
het gemak’: Piet; in de toestand: ‘ik 
blijf toch maar liever zitten waar ik zit 
en zeg niet te veel’: Luc; in de toes-
tend: ‘chance da’k niks gegeten heb 
en over de reling kan hangen’: mezelf. 
Tom kwam dan nog regelmatig beves-
tigen dat ik er nogal ‘groen’ uitzag. 
Grmbl*h. 

Alles ging goed, totdat we ons moes-
ten omkleden en het rap, rap, rap, snel 
en sneller moest gaan. Ik kon mij ge-
woon niet aankleden, ik werd steeds 

onderbroken door van die misselijk-
makende bewegingen in mijn buik. En 
iedereen maar roepen dat het beter 
gaat onder water. Jaja, ik weet dat wel, 
maar ge moet er geraken hé?
Na veel gedoe sta ik dan eindelijk op 
het liftje, maar... ik durf niet springen! 
Jezus, wat een golven! Een fractie van 
een seconde denk ik: ik draai mij om 
en ‘t is gedaan. Maar ja, buddy Karo-
lien dobbert daar al aan de koord dus 
ik spring en rap naar bendeden. Oef, 
‘t is gelukt.

Beneden aangekomen zijn er een 
hoop kwallen aan het rondzwemmen 
op het wrak. Maar ik heb daar geen 
oog voor, er is veel meer te zien en er 
staat eigenlijk behoorlijk wat stroming. 
Dus de kwallen duw ik een beetje weg 
met mijn gehandschoende handen. 
‘t Is mooi daarbeneden, maar ik zat re-
delijk snel aan 100 bar (door de stress 
van het springen nogal veel verbruikt). 
Dus OSB oplaten en hop, terug in de 
boot. Ah zo gelukkig was ik toen we 
naar onze volgende plaats vaarden en 
de hemel opentrok! De wind ging lig-
gen, de golven verdwenen, het werd 
een schitterende dag. Zwaaien met 
het handje naar de zeeziekte, het was 
allemaal voorbij.

Terug thuisgekomen, na een stevige 
douche en lekker slapen, sta ik zon-
dagmorgen op met een knalrood ge-
zwollen vel (juist een rode snor ;-) ).

Het blijkt een enorme reactie op zo’n 
kwal te zijn die ik met mijn hand-
schoen had weggeduwd. Ze heeft 
waarschijnlijk gif achtergelaten en ik 
heb dat waarschijnlijk tijdens het kla-
ren aan mijn gezicht geveegd. Pech 
dat ik goed allergisch ben. Ik voelde 
me zwak, vooral misselijk en ben dan 
nog eens goed ziek geworden. Ge-
volg: 3 dagen thuis (ik heb één dag op 
het werk doorgebracht = geen goed 
plan), cortisonezalf, plaatselijke antibi-
otica en nog wat pillekes.

Enfin, ‘t is nog niet 100% genezen, het 
ziet nog altijd een beetje rood. Ik weet 
niet hoe lang dat nog gaat duren. Dus 
u weze gewaarschuwd: pas op voor de 
blauwe haarkwal, ze netelt!

Het gaat me alleszins niet weerhou-
den om nog eens naar de Noordzee 
te gaan. Doordat het nog zo’n schit-
terende dag was geworden ben ik he-
lemaal voor (als het nog heel de dag 
slecht weer was geweest, denk ik niet 
dat je mij nog zou terugzien).

Alleszins: wie zin heeft in avontuur, 
goed zicht, een lappendeken anemo-
nen en zeeanjelieren, veel vis en een 
fantastische ervaring: t’ is een aanra-
der!
 Marijke

Clubreis info:
Eén van deze weken ont-vangen de deelnemers nog een uitgebreide mail over hun geboekte reis. Na bevestiging krijgen jullie de eindafrekening toegestuurd. Kwestie van goed op de hoogte 

te zijn ;-)
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TORPEDO’S flupkes

Ook in Ekeren genieten we graag van een lekker hapje, breng Elewout 
even op de hoogte als je iets wil meebrengen (een paar dagen op voor-
hand). Elewout zorgt voor de heerlijke frisse pint (of cola) achteraf!

1 maart: bodding 6 Eur

8 maart: Tom maakt sandwiches 4,5 Eur

22 maart: tomatensoep met ballekes 4 Eur

29 maart: nog bodding 7 Eur

5 apr:  vol-au-vent van Ria 14 Eur

12 april:  spek & eieren 5,2 Eur

19 apr:  quiche van Kristel 4 Eur

26 apr: Jan VR haalt kebab 2,6 Eur

3 mei: Kristel verrast ons 6 Eur

10 mei: Marijke en Tom bakken croques 9,5 Eur

17 mei:  pudding 2 Eur

24 mei:  koffiekoeken 2,1 Eur

31 mei:  bodding 7,5 Eur

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

Eén adres: marijkepasteels@gmail.com
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Op 8 mei
was het weer
zover:
in totaal waren we met 28 torpedianen 
en aanverwanten afgezakt naar het Zil-
vermeer in Mol, om van onze dopelin-
gen echte Torpedianen te maken!

De doop was nog maar net begonnen 
of de hele groep werd opgeschrikt 
door een schreeuw om hulp. 
De Grote Poseidon (a.k.a onze voorzit-
ter), die net met zijn zeehond aan het 
wandelen was, had in de buurt van de 
onderwaterstad een drenkeling ge-
vonden. Hij had enkele sterke armen 
nodig om hem te helpen. De drenke-
ling werd door onze dopelingen aan 
de kant gebracht en gereanimeerd.

De drenkeling (Michel VanOpdenBo-
sche van GleenPies) blijkt uiteindelijk 
de enige overlevende te zijn van de 
recente Tsunami. Hij was met zijn team 
de oceanen aan het redden na de 
rampen van de afgelopen tijd. Tijdens 
een duik op een van de koraalriffen in 
de buurt is hij door de Tsunami mee-
gesleurd.

Maar hij had natuurlijk een nieuw team 
nodig om zijn taak verder te zetten: hij 
vroeg de dopelingen om hem te hel-
pen bij het redden van de oceaan.

De eerste ramp werd al meteen duide-
lijk: de olievlek die door de Deepwater 
Horizon veroorzaakt werd voor de kust 
van Amerika moest dringend opge-
kuist worden.
Door gebruik te maken van vlotters 
(gelijkend op een OSB) worden alle 
vieze olievlekken bijeengedreven en 
opgeruimd voor ze nog meer schade 

konden aanrichten.

Als snel werd duidelijk dat de wereld 
weer geteisterd werd door een nieuwe 
ramp. Tijdens de uitbarsting van de 
Eyjafjallajökull vulkaan (wat eigenlijk 
niets meer betekent dan Eilandberg-
engletsjer in het IJslands) is een ge-
deelte van de vulkanische as neerge-
slagen op de enige plaats ter wereld 
waar de zeldzame Kempense schild-
pad zijn eieren begraaft. De eieren zijn 
nu bedolven onder een mix van zand 
en toxisch vulkanisch as. Indien de 
eieren gewoon zouden opgegraven 
worden zouden de schildpadjes het 
niet overleven. De schalen van de ei-
eren zijn zo breekbaar geworden dat 
elk contact met de lucht de eieren zou 
vernietigen. Gleenpies heeft echter 
een middel ontwikkeld dat de eieren 
kan redden. Het enige probleem is dat 
het niet eenvoudig is om de eieren 
te kunnen bedekken met dit middel. 
Maar Gleenpies zou Gleenpies niet 
zijn als ze ook daar niets op gevonden 
zouden hebben.
De helden gaan ervoor en alle eitjes 
worden gered!

Ojee, ojee, ook aan de andere kant 
van de wereld hebben ze een nood-
kreet geslagen. De kernramp en de 
lozingen van radioactief water heeft le-
lijk huisgehouden in het vissenbestand 
van Fukushima. Aan onze vrienden 
wordt dan ook vriendelijk gevraagd 
om de getroffen vissen naar de kant te 
brengen om ze daar te laten verzorgen 
door een team van experts. Het opha-
len in echter niet zonder risico.
Het water is besmet en dus moeten de 
vrijwilligers elkaar eerst insmeren met 
een speciale pasta die de radioactivi-
teit moet neutraliseren. Geen nood : 
de pasta is milieuvriendelijk en 100% 
loodvrij! Om de opname van radioac-
tief Jodium te voorkomen krijgen ze 

Torpedo Redt  

de Oceanen!
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van Poseidon ook nog een lepel vloeibare Jodium.
Zodra iedereen ingesmeerd is en een lepel van de fles gekre-
gen heeft mogen ze het water in om de visjes te gaan red-
den.
Er is echter een bijkomend probleem: een verschrikkelijke, ge-
muteerde haai (Carcharhinus Rogelius) zwemt rond in de buurt 
van de getroffen vissen. De redders moeten zorgen dat ze uit 
de buurt van de haai blijven. Een beet van die haai doet na-
melijk redelijk veel pijn en zou daarenboven ook hun duikpak 
kunnen beschadigen.

De olievlek is weg, de schildpadden gered en de vissen veilig! 
Het is hen gelukt!

Vanaf nu zijn ze dan ook full member van Torpedo! Ze krijgen 
nog een volwaardige Torpedo-reddingsboei als aandenken. 
Na een heerlijk aperitiefje trekken we met ze’n allen richting 
cafetaria van Atlantis om een welverdiende maatlijd te genie-
ten.

Nog een aantal Torpedianen wagen zich aan een tweede duik, 
de anderen nemen waardig afscheid van een leuke, zonnig 
dag.

Merci aan iedereen die deze doop heeft gerealiseerd, onze do-
pelingen en alle omstaanders!

Jan VR & Marijke

-- Breaking News --
Gleenpies meldt zonet dat hun reddingsactie van de zeeschildpadden een succes geworden is.Mede door de hulp van vrijwilligers van Diepzee-duikersclub Torpedo Heverlee zijn de schildpadei-eren die bedolven waren onder de vulkanische as toch nog uitgekomen.

-- Breaking News --
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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



    

Na enkele 
weken voor-
bereiding: 
brainstorm via mail, vergaderen en 
oefenen in het zwembad waren we er 
klaar voor. Nog wat spulletjes verza-
melen en een dubbelcheck of ieder-
een alles bijhad, er genoeg flessen 
aanwezig waren en iedereen wist wat 
hij moest doen.

Er waren drie vrouwen aanwezig, dus 
zij mochten kapitein worden van hun 
eigen ploeg. En de mannen uitkiezen. 
‘t Is ook weer eens wat anders...

Deze keer was het geen OWT ‘om ter 
snelste’ of de meest uitputtende. Het 
was vooral een OWT voor ‘om het 
meeste’.

Met drie groepjes waren er drie op-
drachten waartussen ze moesten cir-
culeren. Bij Jan Vanrillaer konden ze 

op de bodem van het zwembad een 
aantal flessen vinden. Aan de flessen 
hingen kaartjes met ‘formaties’. Ieder-
een kent ze wel: de stuntmannen in 
de lucht: ze springen uit het vliegtuig 
en tonen enkele mooie formaties in 
de lucht vooraleer ze hun valscherm 
opentrekken. Hier in het zwembad 
moest er iets gelijkaardigs gebeuren : 
hoe meer formaties goed uitgevoerd, 
hoe meer punten je kreeg.

ojee... 

de oweetee
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Bij de rekkeroefening kreeg iemand in het ondiep een rekker 
om zijn middel gebonden, die vast zat aan de kant, en die moest 
zo ver mogelijk naar het diep zwemmen. Tegelijkertijd startte er 
iemand aan de andere kant van het zwembad om de rekkerman 
(of -vrouw) tegemoet te komen met een lepel in de mond met 
een knikker daarop. In het midden, op de ex-rode lijn, moest de 
rekkerman de knikker overnemen en naar het ondiep brengen. 
Enige kunst in zelfbeheersing was noodzakelijk. 

De laatste oefening was er eentje om je apneu te oefenen. Je 
kreeg handschoenen aan en een driehoekig plaatje mee. Na 
een parcourtje door de hoepels kon je op de witte lijn een  doos 
vinden met schroeven en bouten. Als je er ééntje had uitgehaald 
zwom je over een matras en dook je in apneu naar het eind-
punt om daar de driehoek door middel van de schroef en bout 
aan een reeds aanwezig driehoek vast te maken. 8 driehoeken 
vormden samen een cirkel. Hoe meer driehoeken je aan elkaar 
vastkreeg, hoe meer punten.

Na deze oefeningen werd het zwembad overladen met allerhan-
de items, gaande van badeendjes, washandjes, cd’s, duikspullen 
tot een barbie, je kon het nog zo gek niet bedenken.
Elke ploeg moest zo veel mogelijk spullen bekijken en rappor-
teren aan de kant. Een soort ‘memorie’-spel dus. Op het einde - 
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als alles geraden was - kon je nog extra punten verzamelen door 
zoveel mogelijk spullen naar de kant te brengen.

Na een goede douche werden buiten de winnaars bekend ge-
maakt: de ploeg van Kristel, Tom, Jeroen en Thomas. Op de 
tweede plaats kwam de ploeg van Kaat, Peter J., Piet en Jan B. 
Als laatse hadden we de ploeg van Ann, met Xavier, Elewout, 
Kristof en Wim.

En last but not least: de organisatie van volgend jaar was deze 
keer niet gebaseerd op de winnaars of verliezers, maar op een 
specifiek item dat ze opgedoken zouden hebben. Het ging om 
het dolfijn-waterpistool dat op de bodem van het zwembad lag. 
Het was ons aandenken voor de winnaars. Dus de ploeg die dit 
naar boven bracht mag de OWT van volgend jaar organiseren. 
En dit werd de ploeg van An Ignoul. Proficiat! ;-)
De tweede en derde ploeg kreeg nog een leuk badbeestje als 
aandenken.

Merci iedereen & tot volgend jaar!

Uw organiserend team: Jan VR, Stijn, Sanne, Marijke en Bojana
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TE HUUR:
DUIKMATERIAAL TORPEDO 
BIJ XAVIER!
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 wordt gewerkt 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.

Beste mededuiker,

Het open water seizoen is van start gegaan !! Er zal meer buiten gedoken worden, dus passen we onze openingsuren aan.

Vanaf nu tot eind augustus kan je bij ons terecht voor verhuur materiaal op :
Maandag van 20u tot 22u
Woensdag van 20u tot 22u
Vrijdag van 20u tot 22u

Voor het vullen van je eigen of gehuurde fles kan je bij ons terecht op :
Maandag van 20u tot 21u40
Woensdag van 20u tot 21u40
Vrijdag van 20u tot 21u40

Om 21u40 wordt de laatste fles van de dag gevuld ! Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

Veel duikplezier !

Tot aan de waterkant (en in onze garage ;-) )
Groetjes, 

Uw materiaalmeester
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Koken met …

ONZE buddIES!

Nu we aan de nieuwe patatjes toe zijn...
een zomers aardappelrecept! 

Aardappelen met bier en spek

Ingrediënten:
- 200 g gerookt spek in blokjes
- 1 ui
- 6 nieuwe aardappelen
- 20 cl pils
- 200 g stevige kaas in blokjes

Bereiding: 
Schil de aardappelen en laat ze koken tot ze bijtgaar zijn. 
Stoof de ui samen met de spekblokjes.
Snij de aardappelen in schijfjes van 0,5 cm dik.
Neem een beboterde ovenschotel en meng daarin de aardappelschijfjes, ui en spekblokjes door elkaar.
Giet de pils erover en leg bovenop de mengeling de blokjes kaas.
Laat 40 minuten bakken op 180 graden.
Serveer met een frisse groene sla.

Smakelijk!

Ria
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Een mededeling voor de zichzelf kennisverrijkende duiker. 

Er zijn drie naslagwerkjes Uitlenen kan gratis / week.
 OSB; Kompas; Vlotbaarheidscontrole
in onze boetiekkast in het clublokaal. Meer informatie kan je verkrijgen bij Peter Janssens.

Karolien en Joachim met hun  
nieuw stekje én hun trouw 21 mei 2011

(tips voor een goed huwelijk zijn nog altijd welkom!)

1500 duikuren & 7 minuten op Luc’s duikcomputer 
na de dinsdagavond-Ekerenduik 28 juni 2011

Jim en ... met Stan  29 juni 2011

ps. je buddy verdient ook wel een star en stripe? Laat het mij weten via mail en iedereen hoort erover!

Koen Vanherck 1*D zwembad 3 mei 2011

Jan Borgers 3*D zwembad 3 mei 2011

Marijke Pasteels 3*D zwembad 3 mei 2011

Jan Vanrillaer 3*D zwembad 3 mei 2011

Jeroen Verbeke AI  15 juni 2011

Kaat Van Melckebeke 2*  22 juni 2011
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puntalfa.be

-- NEWSPAPER --
Duikster zwemt helemaal naakt met beloega’s
In het noordwesten van Rusland 
zwemt een duikster helemaal naakt 
met beloega’s of witte dolfijnen om 
ze te temmen.
Natalia Avseenko duikt zonder kleren in het 
vrieswater omdat marinebiologen denken dat 
de dieren niet graag aangeraakt worden met 
kunststoffen zoals wetsuits. Wetenschap-
pers denken dat er gemakkelijker contact 
kan gelegd worden met de dieren zonder 
kledij als barrière, meldt de Daily Mail.

Yoga
De 36-jarige Avseenko kan door yogatrai-
ning haar adem ongelooflijk lang inhouden, 
en maar liefst tien minuten en 40 seconden 
onder water blijven. Ze zwemt in water van 
min 1,5 graden Celcius, een temperatuur die 
ongetrainde mensen al na vijf minuten fataal 
kan zijn.

Barbaars
Het experiment vindt plaats in de regio Mur-
mansk Oblast, aan de kust van de Witte Zee 
nabij de Poolcirkelafdeling van het Utrish 
Dolfinarium. Een deel van de zee is afge-
sloten zodat er geen dolfijnen en walvissen 
in of uit kunnen. De zoogdieren worden ver-
volgens getemd om ze te kunnen uitvoeren 
naar dolfinaria in heel de wereld, een prak-
tijk die veel dierenbeschermers barbaars 
vinden. Er leven zo’n 100.000 exemplaren in 
het wild. (sam)

16/06/2011
http://www.hln.be/hln/nl/2661/Bedreigde-Dieren/article/detail/1279393/2011/06/16/Duikster-zwemt-helemaal-
naakt-met-beloega-s.dhtml

Ervaren sportman uit Zele dook zonder fles
Duiker sterft in diepste zwembad ter wereld
Didier Hulders (30) uit Zele maakte dinsdagavond net die éne duik te veel. Hij dook alleen en zonder fles 33 meter naar 
beneden in Nemo 33, ‘s werelds diepste zwembad. Even later werd zijn levenloze lichaam op de bodem teruggevon-
den.

Meer info: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=J83C542Q
of via zoekterm ‘Nemo’ op www.nieuwsblad.be
1/07/2011
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Aanwezig: 
Peter Janssens, Jan Vanrillaer, Jeroen 
Verbeke, Marijke Pasteels en Luc  
Dupas
Verontschuldigd: 
Kristel Crombez, Piet Schoumans,  
Johan Wouters

1. Goedkeuring 
verslag Sportraad 
04/03/2011.
Het verslag was reeds eerder goedge-
keurd, en gepubliceerd in het laatste 
clubblad (mits opnieuw correctie da-
tum in de titel).

2. Evaluatie voorbije 
clubduiken alge-
meen
De opkomst blijft nog altijd, ook de 
laatste maanden, jammer genoeg 
“as usual” matig... behalve als er vol-
doende “nevenactiviteiten” en eten/
drinken is voorzien zoals v.b. op onze 
doop onlangs in het Zilvermeer. Posi-
tief evenwel is dat er opnieuw nooit 
enig probleem is geweest met omka-
dering en er dus kansen zat waren om 
proeven te kunnen doen... alleen de 
kandidaten voor de proeven ontbra-
ken meestal...
Een aantal mensen zitten blijkbaar met 
lange wachttijden om de nodige “die-
pe” duiken (25 duiken in de zone30 
voor kandidaat-3*D en 40 duiken in 
de zone30 plus 20 duiken in de zone40 
voor kandidaat-AI) te vergaren zodat 
ze aan hun “diepe” proeven kunnen 
beginnen. Nochtans zijn zeker voor wat 
de zone30 betreft de meeste van onze 
clubduiken (m.u.v. Ekeren natuurlijk) 
daarvoor geschikt en het wordt aan-
bevolen om bij de inschrijvingen voor 
de clubduiken expliciet te melden dat 
je graag een diepere duik maakt zodat 
we daar in de mate van het mogelijke 
extra rekening mee kunnen houden en 
zelfs eventueel een andere duikstek 
kunnen inplannen. Daarnaast is er ook 

altijd de mogelijkheid om buiten onze 
eigen clubduiken aan te sluiten bij een 
clubduik van een bevriende duikclub 
in de regio als die ergens gaan duiken 
waar diepere duiken mogelijk zijn, en 
er kunnen ook altijd op aanvraag v.b. 
op donderdagavond buiten-clubdui-
ken worden georganiseerd in Don-
gelberg (van Pasen tot eind oktober is 
Dongelberg ook open op donderdag-
avond van 19u30 tot 22u). Het is ge-
woon kwestie van het te laten weten 
en we doen een rondvraag om te zien 
wat/waar mogelijk is en/of wie eventu-
eel nog interesse heeft !

3. Opprebais /  
Ekerenseizoen 2011 
/ Noordzeeduiken 
2011:
- Voor Opprebais blijven de regelin-

gen zoals ze zijn: tijdig inschrijven 
(ten laatste woensdagmiddag) zodat 
LD “Pa” kan briefen over het aantal 
Torpedianen.

- De eerste Noordzee-clubduik is 
reeds achter de rug, volgende ge-
plande data zijn zaterdag 30 juli, 
zaterdag 27 augustus en zaterdag 
17 september. Voor de “kersverse” 
NZ-duik(st)ers was het blijkbaar niet 
100% duidelijk dat indien er (diepte)
beperkingen zijn i.f.v. brevet en/of 
gasmengsel in de flessen dit gewoon 
direct bij aankomst aan de schipper 
kan en moet worden gemeld zodat 
hij daar bij de finale keuze van de 
wrakken rekening mee kan houden. 
I.v.m. eventuele dieptebeperkingen 
werd gesuggereerd dat een bijko-
mende DAN-verzekering hier “no-
dig” zou kunnen zijn maar het aller-
belangrijkste i.v.m. veiligheid is en 
blijft preventie t.t.z. voorkomen dat 
er problemen komen en wat duiken 
en dieptes betreft betekent dit dat 
je klaar moet zijn voor dergelijke 
duiken en dat los je uiteraard niet op 
met gelijk welke verzekering. Zo’n 

bijkomende verzekering is weliswaar 
best handig om in voorkomend ge-
val van toch een probleem geen last 
te hebben van bepaalde “kleine let-
tertjes” in onze ARENA-verzekering 
maar is op zich geen “verzekering 
tegen problemen”.

- Ook het Ekeren-zomerseizoen is 
gestart. Binnenkort (na 21 juni) be-
ginnen de dagen weer te korten en 
zullen naar het einde van het Eke-
ren-seizoen de duiken “nachtdui-
ken” worden en dan moet iedereen 
zorgen in orde te zijn met het voor 
de NELOS verplichte extra materiaal 
voor nachtduiken (kompas, lamp). 
Wat de timing ter plekke betreft 
moet iedereen proberen tijdig (ten 
laatste tegen 20u) ter plaatse te zijn 
zodat een vlotte ploegindeling en 
korte briefing mogelijk is en ieder-
een zo snel mogelijk in het water 
kan liggen. Er wordt op gemikt dat 
iedereen dan uiterlijk tegen 22u te-
rug uit het water is zodat er niemand 
te lang moet zitten wachten op de 
laatste ploeg(en)! Wie graag iets 
langer duikt moet zich dan maar tij-
dig klaarmaken en “klaar zijn” tegen 
dat de ploegindeling en briefing is 
gegeven en dan direct het water 
in...   

4. Duikonderricht:
- Wat zwembadproeven/theorie-exa-

mens en brevetten betreft gebeurt 
het regelmatig dat mensen hiervoor 
klaar zijn maar nog niet de nodige 
aantal duiken en/of nodige aantal 
diepere duiken of bootduiken enz. 
vergaard hebben om de bijhorende 
openwaterproeven en –duikleidin-
gen te kunnen doen, met als gevolg 
dat dit aardig lang kan uitlopen 
in de tijd en gezien de max. 3 jaar 
geldigheid van proeven/examens 
een aantal dingen gewoon op-
nieuw moeten worden gedaan. Dat 
is uiteindelijk verloren moeite en 
inspanningen ook vanuit het kader. 
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Daarom zal vanaf nu gevraagd wor-
den om éérst de nodige aantallen 
openwaterduiken te vergaren (want 
deze blijven “eeuwig geldig”) zodat 
dan verder alle nodige proeven en 
examens op relatief korte termijn 
kunnen worden afgehandeld en 
er goed zicht is op een redelijke 
termijn voor het bekomen van een 
volgende ster. Er wordt ook aanbe-
volen om de proeven duikleiding 
best zover mogelijk naar achter 
te schuiven omdat dit toelaat om 
ondertussen  maximaal ervaring op 
te doen en dit kan alleen maar de 
kwaliteit van die duikleidingen ten 
goede komen.

- Ook volgend zwembadseizoen wor-
den opnieuw workshops ingepland, 
de frequentie wordt ongeveer 1 
workshop om de 6 weken, sugges-
ties/vragen i.v.m. bepaalde (nieuwe) 
topics of herhalingen van eerdere 
topics zijn welkom.

- LD heeft reeds voor woensdag 
15/02/2012 een bezoek aan de cais-
son van het UZA ingepland. Vooraf 
inschrijven is nodig, en vol=vol...

- LD maakt de nodige afspraken voor 
het inplannen van een nettentrai-
ning in het zwembad ergens in de 
periode maart/april 2012 (maar 
uiteraard niet tijdens de paasva-
kantie 02/04-15/04/2012). Wordt 
vervolgd...

- EHBO-set voor in het zwembad: er 
is permanente toegang tot de O2-
set maar de gewone EHBO-koffer 
bevindt zich in het redderslokaal en 
dat is op slot tijdens de uren van 
onze zwembadsessie. Peter J. zal 
zorgen voor een kleine EHBO-set 
voor “basis-wondzorg” om mee te 
nemen naar de zwembadtrainingen.

Voor de openwaterduiken zit er 
sowieso reeds een EHBO-set in 
zowel de Torpedo O2-koffer als de 
O2-koffer van LD.

- I.v.m. de O2-koffers wordt nog eens 
een oproep gedaan dat iedereen 
die “in de vingers heeft” voor het 
geval dat het gebruik ervan ooit 
eens echt nodig is! Tijdens het 
zwembadseizoen wordt onze O2-
koffer al eens gebruikt tijdens een 
refresher-les CPR/EHBO, maar ook 
bij de openwater clubduiken is er in 
principe ruim de mogelijkheid om 
tussen/na de duiken de O2-koffers 
eens rustig te bekijken en alles te 

overlopen (v.b. wachttijd tussen 2 
duiken in Zeeland, wachten op de 
volgende ploeg in Opprebais, enz.). 
Er is overigens ook online (http://
www.torpedo.be/oxy.html, aanklik-
baar via onze WaDoeMeNaa) een 
uitgebreide beschrijving incl. foto’s 
beschikbaar zodat je ook via daar 
regelmatig een “opfrisser” kan 
doen en je alvast mentaal voorbe-
reiden. DOEN!

5. Nieuwe 
WaDoeMeNaa:

LD had bij de initieel geplande maar 
uitgestelde Sportraad van 03/06 reeds 
een planning voor de volgende 3 
maanden opgesteld en online op de 
WDMN gezet. Deze planning wordt 
nog even overlopen en “officieel” ge-
maakt, zie http://www.torpedo.be/wa-
doemena.htm
In de planning zijn ook twee Greve-
lingen-duikdagen (31/07 en 11/09) 
voorzien die het mogelijk maken om 
dan tussen de duiken in ter plaatse 
een BBQ te organiseren (v.b. de club 
neemt de BBQ zelf mee en zorgt ook 
voor de drank, en iedereen neemt dan 
zelf het eten mee voor op de BBQ). 

6. Varia:
- Er was ook de vraag of de huidige 

vulprijzen op de Torpedo-compres-
sor (2, resp. 3EUR voor een 12liter 
resp. 15liter) rekening zouden kun-
nen houden met hoeveel druk er 
nog op de aangeboden fles zit. 
Deze vraag wordt doorgeschoven 
naar de eerstvolgende Torpedo-be-
stuursvergadering om daar bespro-
ken te worden: op de BV van 24/06 
is dan beslist de huidige regeling te 
behouden o.w.v. praktische en prag-
matische redenen en mogelijke dis-
cussies over de “juiste” resterende 
flesdruk te vermijden enz., en te-
vens omdat de gehanteerde vulprijs 
reeds erg concurrentieel is t.o.v. 
deze in de reguliere duikwinkels, 
en bovendien omdat de algemene 
Torpedo-prijzenpolitiek (goedkoop 
lidgeld, hogere homologaties door 
de club betaald, duikgelden door 
de club betaald, drankje na een 
clubduik, enz.) reeds erg genereus is 
voor onze duikers. Tot nader order 

blijft de vulprijs dus: 2EUR voor een 
10- of 12liter, 3EUR voor een 15liter 
(en dus 4EUR voor een D10 of D12, 
enz.).

- N.a.v. recente artikels in de Hip-
pocampus is de vraag gesteld of 
we voor onze gewone clubduiken 
in Zeeland in orde zijn met de Ne-
derlandse ARBO-regelgeving. De 
ARB(eids)O(mstandigheden)-regel-
geving is niet alleen van toepassing 
bij elke  werkgever/werknemer-rela-
tie onafhankelijk van het feit of er al 
dan niet contractuele en/of financiële 
afspraken zijn maar bij uitbreiding in 
elke situatie waarbij er iemand zegt 
wat er moet gebeuren of gedaan 
worden en iemand anders die dit 
uitvoert, t.t.z. bij iedere situatie in NL 
waarbij er een “gezagsverhouding” 
is en er activiteiten ontplooid wor-
den... en volgens de ARBO-regel-
geving . Dit betekent concreet dat 
v.b. bij een georganiseerde clubduik 
waarbij er iemand (of het bestuur, 
of de sportraad) de duikstek en ti-
ming en ploegindeling enz. bepaalt 
deze ARBO-regelgeving moet wor-
den gerespecteerd. Maar het ARBO 
komt evenzeer om de hoek kijken 
ingeval er in NL, al dan niet binnen 
het kader van een clubduik, proeven 
worden afgenomen (I of AI en een 
of meerdere kandidaten) of duik-
instructie wordt gegeven (v.b. de 
eerste doop/opleidingsduiken in de 
aanloop tot 1*D), en zelfs een 3*D of 
hoger met een gebrevetteerde NE-
LOS 1*D gaat duiken want onze 1*D 
is een EN-14153-1 “supervised di-
ver” en die “supervised” impliceert 
dus ook een “gezagsverhouding”.

Het voornaamste element in die AR-
BO-regelgeving is dat er bij iedere 
dergelijke activiteit een RI&E (Risico-
Inventarisatie en –Evaluatie) dient 
te gebeuren en als je gaat duiken 
betekent dit concreet dat je alle no-
dige info, incl. de mogelijke risico’s, 
over de duikstek en de timing (v.b. 
getijden, LW of HW, mogelijke stro-
ming, plaats en hoe van in/uit het 
water gaan, juiste coördinaten ten 
behoeve van de hulpdiensten, info 
i.v.m. de hulpdiensten, beschikbare 
EHBO-hulpmiddelen incl. een O2-
set, enz.) moet hebben en op een 
formele manier incl. alle nodige 
noodinstructies te plaatse moet 
voorhanden zijn.  En ingeval van 
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specifieke duikinstructie (instructeur 
die proeven afneemt en/of de eer-
ste doopduiken) zijn er nog een erg 
beperkt aantal bijkomende regels 
en voorwaarden m.b.t. de specifieke 
werk/noodinstructies en materiaal 
en nodige hoeveelheid ademlucht 
voor die proeven enz., en dat wordt 
dan concreet ingevuld door v.b. het 
Veiligheidsreglement en de gede-
tailleerde protocollen zoals die in 
onze NELOS-Infomap beschreven 
staan, enz. 

 Zie de info bij “Nederland en de 
wet” op http://www.torpedo.be/
duikstekken.htm

 Praktisch gezien dus: Infomap mee-
nemen naar de clubduiken/duikstek-
ken ingeval er tijdens die duik(en) 
“duikinstructie” wordt gegeven, 
O2-set meenemen, gsm meenemen 
voor eventueel de hulpdiensten 
te kunnen verwittigen, een “check 
de stek” t.t.z. noodassistentieplan 
meenemen (http://www.torpedo.
be/Duikstek_112.pdf bevat reeds de 
nodig essentiële informatie), even-
tueel ook een infoblad en/of boekje 
met meer specifieke info over een 
duikstek (onderwaterplan, info over 
getijden en mogelijks te verwachten 
stromingen, eventuele nabijheid van 
vaargeul of haveningangen, enz.).

 Deze ARBO-regelgeving bestaat 
overigens al jaren en is al jarenlang 
van toepassing en in de praktijk zijn 
we al jarenlang bij onze Torpedo-
clubduiken hiermee in regel !  

De volgende sportraad 

zal doorgaan op de  

1ste vrijdagavond van 

september, 02/09/2011 

om 20u30 in het  

clublokaal.

Iedereen welkom!

DE sportraad is:
altijd FUN !

Sportraad maart: Jan praktiseert in 
het opzetten van een plastieken hand-
schoen. Bizar: hij lijkt al geoefend te 
hebben, bij Johan ging het minder vlot 
;-)
Er is ook een bezwarend filmpje maar 
door de beschamende bulderlachen 
van een aantal aanwezigen zullen we 
die maar achterwege laten...
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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.

DONDERDAG13.30U. - 20.00U.

VRIJDAG 10.00U. - 18.00U.

ZATERDAG 10.00U. - 18.00U.

ANDERE DAGEN OP AFSPRAAK.



WA DOE Me NAA?

Datum Locatie Vertrekuur Plaats

ZO 10/07 Gorishoek Punt (HW 11u40) en Berghse Diepsluis 8u30 PJ  

ZO 17/07 Opprebais 8u30 PJ  

ZO 24/07 Stavenisse Vissteiger (HW 10u15) en Anna-Jacobapolder 8u30 PJ  

ZA 30/07 Noordzeeduik  

ZO 31/07 Den Osse Nieuwe Kerkeweg + mogelijkheid BBQ 8u30 PJ  

ZA 06/08 Opprebais 8u30 PJ*  

ZO 14/08 Putti’s Place (LW 11u00) en driftduik Wemeldinge Tetjes naar Punt 8u PJ  

ZO 21/08 Opprebais 8u30 PJ  

ZA 27/08 Noordzeeduik  

ZO 28/08 Berghse Diepsluis en Wemeldinge Punt (HW 16u10) 9u30 PJ  

DI 30/08 Laatste dinsdagavond-Ekeren-duik

VR 02/09 Sportraad 20u30 CL

ZA 03/09 Opprebais 8u30 PJ*  

DI 06/09 Start van het nieuwe zwembadseizoen

ZO 11/09 BRAVOS Zeeland-bootduikdag

ZO 11/09 Dreischor + mogelijkheid BBQ 8u30 PJ  

ZA 17/09 Noordzeeduik  

ZO 18/09 Opprebais 8u30 PJ  

ZO 25/09 Anna-Jacobapolder en Stavenisse Vissteiger (HW 14u45) 8u30 PJ  

ZA 01/10 Opprebais 8u30 PJ*  

ZO 16/10 Opprebais 8u30 PJ  

ZA 05/11 Opprebais 8u30 PJ*  

ZA 12/11 Vertrek clubreis Curaçao, meer info volgt.

ZO 20/11 Terugkomst clubreis Curaçao, meer info volgt.

ZO 20/11 Opprebais 8u30 PJ  

VR 02/12 Sportraad 20u30 CL

ZA 03/12 Opprebais 8u30 PJ*  

ZA 03/12 Kaas & Wijn-avond in De Siervis. Meer info volgt.

ZO 18/12 Opprebais 8u30 PJ  

VR 23/12 Chocomelkduik 18u PvE  

WO 15/02 Bezoek aan de caisson van het UZA, incl. “droge duik” / deelnemers 18u30 BJ  
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