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Brrr,
‘t Is weeral winter geworden. 5 dagen 
na Curaçao terug in Dongelberg. Mijn 
dubbel 7 voelde ongemakkelijk, veel 
teveel gewicht op mijn rug en dan 
nog al die trappen... Ik dacht dat het 
wel beter zou gaan in het water, maar 
niets was minder waar. Het enige wat 
ik dacht was: ‘Nee, dit gaat echt niet 
gaan...’ Dan toch maar even doorbij-
ten, het was tenslotte voor het goede 
doel ;-)  (proef voor 3*). Om maar even 
te zeggen dat het verschil van tempe-
ratuur wel 20°C was, in Dongelberg 
was het er 7°C, dan weet je wel ge-
noeg... 

Ondertussen zijn we weer een dikke 
maand verder en het water is nog 
kouder geworden. Maar dat heeft een 
heel aantal Torpedianen niet weerhou-
den om naar Ekeren af te zakken op 23 
december. Met zo’n 19 waren we om 
heerlijke chocomelk en pannenkoeken 

te drinken en eten. Gelukkig laat de 
winter wat op zich wachten zodat de 
kou nog goed te verdragen was.

Nu we het toch hebben over leuke 
events: onze kaas- en wijnavond mo-
gen we zeker niet overslaan. Met 53 
aanwezigen kon het niet anders dan 
dat het gezellige boel ging worden. 
Johan zorgde voor de fotovertoning 
met foto’s van Jan VR, Jan B, Tom, Ro-
ger, Luc D, Veerle en hemzelf. Jos V 
zorgde voor een heuse film over onze 
Curaçaovakantie, met als hoogtepunt 
zijn trip met Marleen naar de punt van 
de Christoffelberg. Fantastisch ge-
daan!

Dat brengt me naar het volgende 
zwembadseizoen: er staan weer heer-
lijke evenementen op het programma.  
Diegenen die nauwlettend de Wadoe-
menaa in het oog houden weten het 

al: op woensdag 15 februari bezoeken 
we het caisson van het UZA. Zeker een 
aanrader voor iedereen die zoiets eens 
wil meemaken. Ook de nettentraining 
in maart mag je niet voorbij laten gaan. 
Jaren geleden werd deze al eens ge-
geven in ons zwembad en de deelne-
mers van toen hebben er nog steeds 
de mond van vol. Een training die je 
meegemaakt moet hebben! Je leert 
er alles over hoe je  kalm en doordacht 
jezelf kan vrijmaken uit een obstakel. 
Maar... de plaatsen zijn beperkt, dus 
tijdig inschrijven is de boodschap!

Tot slot: voor de die-hards in de winter-
periode: tot aan de waterkant ;-), voor 
de anderen: een hele gezellige winter 
en weeral een spenterend nieuw jaar 
gewenst!

Duik ze!
Marijke

Ps. volgende deadline voor jullie ver-
halen valt op 4 maart 2012. Ik kijk er-
naar uit!

Iedereen 
welkom op onze 

receptie op 
3 januari om 21u
in ons clublokaal!
Let op: het zwembad 

is dan gesloten.



Berichtje van het 

 secretariaat

Beste Leden,

Eindejaar is weer in zicht en dan zijn de lidgeld centjes op……..

Volgend jaar opnieuw duiken bij TORPEDO breng dan vandaag nog je lidgeld 2012 in orde !!!

Te betalen op rekening 751 2050501 58 (IBAN BE95 7512 0505 0158 / BIC AXABBE22)
van Torpedo vzw, Geldenaaksebaan 332, 3001 Heverlee.

Hernieuwingen van het lidmaatschap dienen vóór 1 januari 2012 te gebeuren.

Hernieuwing van het gewone lidmaatschap voor 1 jaar (jan dec) = 95 EUR
(voor wie reeds lid is of was van Torpedo en nog niet in orde is met het lidmaatschap 2012)
Hernieuwing van het gewone lidmaatschap voor najaar 2011 plus 2012 (sep.2011 dec.2012) = 135 EUR
(voor wie reeds eerder lid was van Torpedo maar nog niet in orde is/was met het lidmaatschap 2011)

Hernieuwing van het zwemmers lidmaatschap voor 1 jaar (jan dec) = 69 EUR (idem als in
2011)
Hernieuwing van het NELOS lidmaatschap voor ereleden voor 1 jaar (jan dec) = 55 EUR
Tweede lid voor 1 jaar (jan dec) = 75 EUR
(voor wie voor 2012 reeds volledig in orde is met de verzekering en de medische keuring via
het lidmaatschap van een andere BEFOS club).
1ste aansluiting bij de club:

beginnen tussen 01/09 en 31/12/2011, voor periode sept dec 2011 + jan dec 2012 = 150 EUR inclusief infomap
NELOS.

beginnen tussen 01/01 en 31/08, voor de periode jan dec 2012 = 120 EUR incl. infomap NELOS

Opmerkingen:

Vergeet ook niet jaarlijks jemedisch strookje én je duikboekje door de arts te laten
invullen/afstempelen.De medische strookjes van het jaarlijkse medische onderzoek
moeten binnen zijn bij onze secretaris voor de Algemene Vergadering in januari!
Vanaf de leeftijd van 45 jaar is tevens een ECG onder belasting verplicht, en dit ECG mag
niet ouder zijn dan 5 jaar (dus regelmatig laten herhalen).
Ereleden betalen geen Torpedo lidgeld. Als ze echter willen deelnemen aan de
zwembadtrainingen en openwaterduiken moeten ze uiteraard geldig verzekerd zijn!
Zwemmende leden kunnen aan de zwembadtraining (zwemmen, apnea, maar geen
oefeningen met persluchtflessen) en aan alle andere niet duikactiviteiten deelnemen.

Groetjes en tot blubs,

Secretariaat TORPEDO



Beste leden,

Bij deze wordt u vriendelijk uitgenodigd op de jaarlijkse statutaire algemene vergadering, die 
zal doorgaan in ons clublokaal.
De vergadering zal doorgaan op vrijdag 27 januari 2012, om 20.00 uur stipt.

Een belangrijk punt op de dagorde is de verkiezing van leden van het bestuur. 
Tot mijn grote spijt moeten we jullie melden dat zowel Karolien Van Orshoven als Johan Wout-
ers ontslag nemen uit het bestuur. Dit heeft tot gevolg dat er twee plaatsen vrijkomen in het 
bestuur. Wij zoeken dus Torpedianen (min 1 jaar lid) die ons willen vervolledigen. Je mag je 
kandidatuur schriftelijk doorgeven aan Peter Janssens, onze voorzitter.  Wij hopen verschil-
lende kandidaturen te mogen ontvangen!  Dit ten laatste een week voor de Algemene Vergader-
ing, dwz. op 21 januari. 
Daarnaast zijn er de statutair verplichte tweejaarlijkse verkiezingen. Luc Dupas is statutair 
verplicht ontslagnemend, maar stelt zich terug kandidaat.

Je aanwezigheid tijdens deze vergadering is erg belangrijk, wij organiseren deze vergadering 
voor al onze leden! Om stemgerechtigd te zijn moet je lidmaatschap voor 2012 in orde zijn en 
ben je reeds 1 volledig jaar (eerste) lid van Torpedo. 
Indien je niet op de vergadering kan aanwezig zijn, vragen wij je om je te laten vertegenwoor-
digen door een schriftelijke volmacht te geven aan een aangesloten stemgerechtigd lid.
Uiteraard is iedereen, ook de (nog) niet-stemgerechtigden, zeer welkom ! 

Daarnaast vragen we je ook om zeker je medisch attest (nodig voor het Nelos lidmaatschap en 
verzekering) mee te brengen en ook je duikboekje zodat dat afgestempeld kan worden!!

Hopelijk tot dan!

Secretariaat Torpedo,

Inge

Uitnodiging Algemene Vergadering 
Vrijdag 27 Januari 2012 
20u Clublokaal

Duikschool TORPEDO, vzw



1: Openingsrede door de voorzitter; 
2: Verslag van de secretaris; 
3: Verslag van de verantwoordelijke duikonderricht; 
4: Verslag van de feestactiviteiten; 
5: Verslag van de materiaalmeester; 
6: Verslag van de clubbladverantwoordelijke; 
7: Verslag van de PR-verantwoordelijke/webmaster; 
8: Verslag van de schatbewaarder en aanduiding van twee commissarissen, die kunnen overgaan tot het 

nazicht van de rekeningen tijdens de pauze;
9: Volmacht budgetaire zaken voor het jaar 2012;
10:	 Verslag	van	de	verantwoordelijke	van	de	flupkas;	
11:  Verslag van de verantwoordelijke boetiek
12:  Verkiezing van bestuursleden; Karolien Van Orshoven en Johan Wouters nemen ontslag uit het bestuur 

van Torpedo en hun plaatsen zijn open voor nieuwe kandidaten! Bovendien is Luc Dupas statutair ver-
plicht ontslagnemend, maar hij stelt zich terug kandidaat.

PAUZE met aanbieding van een drankje, verdeling van de taken binnen het bestuur;

13:  Voorstelling nieuw bestuur.
14: Verslag van de commissarissen;
15: Bespreking van het lidgeld;
16: Sportraad : functie & opkomst

Andere info
17: Vooruitzichten van de activiteiten voor 2012 : zie ook jaarkalender;

Bezoek Caison 15 februari
Sportraad 02 maart (clublokaal) 
Nettentraining 27 maart 

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 regelmatig verloop van de vergadering te waarborgen, het 
spreekt vanzelf dat wij graag Uw stem horen;

19: Bedankingen, gevolgd door het einde van de vergadering met aanbieding van een drankje.

JAARLIJKSE STATUTAIRE 
ALGEMENE VERGADERING
Vrijdag 27 januari 2012, 20u00

AGENDA

Duikschool TORPEDO, vzw



Aanwezig: Peter Janssens, Johan 
Wouters en Luc Dupas
Verontschuldigd: Kristel Crombez, 
Marijke Pasteels, Piet Schoumans, Jan 
Vanrillaer, Karolien Van Orshoven

1. Goedkeuring 
verslag Sportraad 
02/09/2011
Het verslag was reeds eerder goedge-
keurd, en gepubliceerd in het laatste 
clubblad.

2. Evaluatie voorbije 
clubduiken 
algemeen
De opkomst bleef ook net voor de 
clubreis jammer genoeg “as usual” 
matig en behoorlijk a-typisch voor 
een clubduikjaar waar dan meestal 
een aantal minder-duik(st)ers heel wat 
clubduiken proberen mee te doen 
“om er terug in te komen”. Er wordt 
gedacht aan een herhaling van de eer-
dere bevraging bij de leden ivm de al-
gemene leden/clubwerking en ivm de 
(niet-)deelname aan de clubduiken in 
het bijzonder.

3. Opprebais / 
Noordzeeduiken 
2011 / 2012 ? : 
- Voor Opprebais blijven de regelin-

gen zoals ze zijn: tijdig inschrijven 
(ten laatste op woensdagmiddag) 
opdat LD “Pa” dan kan briefen over 
het aantal Torpedo-inschrijvingen 
en “Pa” de nog vrije plaatsen dan 
nog kan proberen op te vullen met 
derden. Gezien de bijna continue 
beperkte opkomst/interesse van 
Torpedianen voor de Opprebais-
clubduiken zal het mogelijks in de 
toekomst frequent(er) gebeuren 
dat we “onze” 2 voormiddagen zul-
len moeten delen met andere clubs 
waardoor we beperkt worden in het 
aantal toegelaten duikers !

- 3 van de 4 geplande Noordzee-club-
duiken voor 2011 zijn wegens slecht 
weer last minute afgeblazen. Voor 
2012 heeft LD opnieuw 4 data vast-

gelegd voor de Jonathan, zie web-
site/WDMN voor meer info en deze 
data (zo 10/06, za 14/07, za 11/08 en 
zo 23/09). Graag asap inschrijven 
voor deze duiken ! 

4. Duikonderricht:
- De theorielessen voor 2*D bij de 

duikschool Odyssee zijn vlot verlo-
pen.

- Ook in het nieuwe zwembadsei-
zoen worden opnieuw workshops 
ingepland (a rato van ongeveer 1 
workshop om de 6 weken), sugges-
ties/vragen i.v.m. bepaalde (nieuwe) 
topics of herhalingen van eerdere 
topics zijn welkom: v.b. OSB-tech-
nieken, gebruik ALV (Alternatieve 
LuchtVoorziening voor luchtde-
ling), navigatie/kompas, trimmen, 
vintechnieken, gebruik van een reel, 
duiken in het donker, OW-hockey, 
apnea-technieken, droogpak-tech-
nieken, demo/uitleg OW-proeven, 
enz. Er zal ook opnieuw een “droge 
sessie” komen ivm demo/uitleg 
gebruik van duikcomputers.

- Uittesten van (nieuwe) materialen 
zoals nieuwe trimvesten/wings, 
nieuwe (droog)pakken, enz. tijdens 
de zwembadsessies blijven steeds 
mogelijk maar er wordt gevraagd 
hierbij extra aandacht te beste-
den aan het niet hinderen van de 
andere zwembadgebruikers die met 
de gewone trainingen/oefeningen 
bezig zijn !

- Oefenen van diverse skills in open-
water, zoals correct uittrimmen, ge-
controleerd en horizontaal stijgen 
(ook “in het blauw”), gebruik van 
OSB, gebruik (als gever en ontvan-
ger) van ALV, enz. blijven erg nuttig 
en nodig en er wordt aangeraden 
dit regelmatig te oefenen bij de 
openwaterduiken.

- Voldoende clubduiken met 25-30m 
mogelijkheden voor diepere duiken 
en proeven voor kandidaat-3*D’s ? 
Dit is een vraag die regelmatig aan 
bod komt bij de Torpedianen en 
waar reeds sinds een aantal jaren 
bij de samenstelling van de WDMN 
heel specifiek rekening mee wordt 

gehouden. Vb. zowel in 2011 als in 
2010 en 2009 stonden er (zonder de 
Opprebais-duiken en de clubreis 
mee te tellen) in de WDMN telkens 
een 30-tal clubduiken waar je vlot 
naar 25-30m kon duiken en proe-
ven doen. Ook voor de volgende 
WDMN’s/jaren is het de bedoeling 
dit zo te blijven doen zodat wie 
daar interesse voor heeft en er zelf 
voldoende prioriteit aan toekent 
heel vlot op een zeer redelijke ter-
mijn aan de nodige diepere duiken 
en bijhorende proeven kan gera-
ken.

- 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...

- De nettentraining in het zwembad is 
ingepland op dinsdag 27/03/2012. 
Vooraf inschrijven is nodig, max. 20 
personen kunnen deelnemen.

- Op zondag 08/01/2012 start de 
nieuwe lessenreeks DHV (Duiker-
HulpVerlener) en dat is een erg inte-
ressante en nuttige cursus en zeker 
een aanrader voor iedereen die nog 
geen Duiker-Redder (DR) of Hoger 
Redder (HR) heeft gevolgd !

 De mensen die reeds eerder DHV 
zijn geworden kunnen op zondag 
04/03 de praktijkles CPR/O2 gaan 
volgen en dat telt dan gelijk als een 
herscholing DHV. 

 In de marge wordt opgemerkt dat 
er geen handig/algemeen overzicht 
is van wie DHV en/of DR en/of HR 
is en dat het nuttig zou zijn deze 
info toe te voegen aan de online le-
denlijst. LD zal het nodige doen om 
deze info deels via het secretariaat 
deels via rechtstreekse bevraging 
bij de leden te bekomen en online 
te zetten.

5. Nieuwe 
WaDoeMeNaa:
Wordt opgesteld en zal door LD on-
line worden gezet.

6. Varia:
Geen varia deze keer.

TORPEDO SPORTRAAD 
04/12/11

De volgende sportraad zal doorgaan op de 1ste vrijdagavond van maart,
02/03/2012 om 20u30 in het clublokaal.



Een jaar voorbereiding heeft het gekost. Van 
het allereerste idee ‘Waar gaan we naartoe’, 
totdat we eindelijk op die vlieger stapten. Pe-
ter T. was enkele jaren geleden met een aantal 
clubleden naar Curaçao op reis gegaan. Het 
lag zo in de smaak dat hij vorig jaar voorstelde 
om er een clubreis van te maken. Na wat wik-
ken en wegen besloot het bestuur dat dit een 
fantastisch idee was. 

Dat was het startsein om alles te beginnen 
regelen. Peter T. contacteerde ABC-travel 
aangezien zij gespecialiseerd zijn... in de ABC-
eilanden natuurlijk. Nadat alles vast lag en de 
flyertjes gemaakt waren, kwam er een onheil-
spellend bericht... het resort dat we hadden 
uitgekozen ging voor onbepaalde duur ver-
bouwingen uitvoeren. Die ‘onbepaalde duur’ 
leek nogal vreemd, maar nu, na de terugkeer 
snap ik het wel. Heet land, veel volk in de 
plaatselijke minimarkets annex café... Echt veel 
beweging in de bouw heb ik daar niet gezien.

Dus moesten we een nieuw resort vinden, de 
onderhandelingen begonnen weer van voor af 
aan. Ondertussen waren de inschrijvingen zo 
goed als rond, we konden op een ploeg van 
30 mensen rekenen, niet slecht voor zo’n verre 
bestemming. Heel het jaar door hebben Peter, 
Luc en ik gemaild, vragen gesteld en lijstjes 
bijgehouden. Vooral Peter heeft er een einde-
loze communicatie met ABC opzitten.

En plots was het zover... we konden de vlieger 
op. In twee ploegen weliswaar. De eerste 
ploeg vertrok zaterdagmorgen. De tweede 
ploeg (de mensen die 3 dagen langer bleven) 
zaterdagmiddag, na nog een vertraging van 
3u, want ons vliegtuig was nog niet vliegklaar... 
we kregen dan maar een ander. 

We landden ‘s avonds laat en na een vlucht 
van 9u overviel de hitte ons op de luchthaven. 
Als we bij het resort aankwamen bleek de eer-
ste ploeg al lekker geïnstalleerd te zijn en ge-
noten te hebben van een welverdiende BBQ. 
Peter T. en Stefaan A. waren het terras van de 
bar nog niet af geweest. Het was er aan te zien 
;-) De vakantie was eindelijk begonnen...

Marijke

CURACAO op zijn be
st!

De eerste ochtend: een vroege vogel had een leguaan ontdekt. Johan haalt 
halsbrekende toeren uit op de rand van de klif om het beest toch maar mooi 
op de foto te krijgen.

Het moment...

... van de torpedo
otjes

      Peter T.:
   11 november: Na ’s morgens in Roe-

selare een interessante afspraak gehad 
te hebben gevolgd door een kleine lunch, 

was het eindelijk tijd voor vakantie! Yes, hier 
had ik lang naartoe geleefd! Namiddag nog 

heel eventjes naar een verjaardagsfeestje en 
dan rap naar huis, want Jeroen komt me oppik-

ken. Thuisgekomen staat Stef al voor mijn deur, 
ik had me blijkbaar vergist en zouden we vertrek-

ken rond 15u. Stef heeft dan maar eventjes naar de 
cyclocross gekeken en in tussentijd waren Jeroen en 

Jan ook toegekomen. Snel de laatste dingen bij elkaar 
zoeken en we zijn vertrokken met de auto naar Amster-

dam. Vakantie!!!
Na een lange rit in het drukke verkeer te Rotterdam, zijn 
we aangekomen in het hotel. Mooi hotelletje waar we 
met 4 personen op 1 ruime kamer kunnen liggen. Het 
was een leuk onthaal door een trouwend koppel dat 
in het hotel feest vierde. We zijn met onze bende iets 
gaan eten en daarna met Johan, Ilse, Jan en Heidi 

een laatste keer een belgisch bier gaan drinken. 
Hopelijk slapen we goed zodat we fris zijn voor 
de lange vlucht.

Herman en Astrid: 
Grootste Curacaoliefde 
bij Jo en Maurice!!!

Peter J.:
Het moet weer lukken. Na tien uur vliegen 
op Curacao aangekomen, ontvang ik ons 
busje. Wat blijkt: de 2 voorste banden zijn 
volledig versleten... (nvdr: uren gespen-
deerd aan het regelen van nieuwe voorban-
den... daarna konden de plassen op straat 
niet meer vermeden worden...)
 
Stef en Karine vragen aan mij om een 
rustig inloopduikje te doen, geen pro-
bleem. Na 1 uur duiken en op reser-
ve ga ik aan de oppervlakte kijken. 
Ik zie onze baai niet en beslis om 
naar links de kant te volgen. 
Na 30 minuuten stel ik vast 
dat dit de verkeerde kant 
is. Resultaat, 1uur duiken 
en 1uur palmen aan de 
oppervlakte. 
Rustig duikje !?



Hét moment van Tom: tijdens de 
doopduik van Herman een geweldige 
schildpad gezien.  Na de schildpad 
kwam ik in een gigantische school 
vissen terecht. Nog nooit gezien. Ze 
schoten mij voorbij met duizenden te-
gelijkertijd. Het duurde zeker tien tel-
len lang, tijd genoeg om mijn camera 
te nemen en een foto te maken.

Tussen alle huisjes in: ons verzamelpunt voor de aperitiefjes...
Ter ere van de 100ste duik van Stef en daarna om het clubgevoel wat 
te versterken.... (en wie stond daar op het muurtje geschilderd?)

Heidi:
Zondag 13/11/11: landhuizentocht met Blue 
Angel, Ilse en Heidi. Prachtige uitzichten, 
leuke gekleurde huizen en natuurlijk de Wa-
libiiiiiweg! Wel jammer van de vele gesloten 
deuren.

Jo en Maurice:
14 november: eerste ontmoeting met de knappe buurman.

Roger: 
De ontmoeting met een schildpad 
tijdens onze eerste nachtduik.
Maar het minder plezierige was dat 
de batterij van mijn camera plat was, 
en dat ik voor de rest van de reis 
geen schildpad meer gezien heb.

Herman en Astrid: 
Drie aliens duiken op uit het water in 
Porto St Marie: let op het bijzondere 
hoofddeksel een dezer. Zeer bijzonder! 



Herman en Astrid: 
Astrid (maakt foto) en Herman wor-
den ingewijd in een totaal (voor 
hun) nieuw spel. Je kunt het be-
oefenen in de lucht, onder water, 
op de grond en dit op alle plekken 
van de aarde, GEOCACHING. Op 
deze foto, Jos steeds bijzonder 
enthousiast, verschaft uitleg over 
deze speciale hobby !

Ilse:
Dit is België op topdagen. ‘s Morgens mezelf en de kinde-
ren opjagen om hen op tijd, gegeten en aangekleed, aan de 
schoolpoort af te zetten.  Rushen naar het werk. Snel even naar 
de winkel. Helpen met het huiswerk. Vlug, vlug eten klaarma-
ken. Kinderen in bad en bed droppen. Afwasmachine vullen. 
Strijkplank uithalen en tien kilo wasgoed erdoor jagen ...
Op zo’n momenten denk ik even aan de heerlijke rust van 
Curaçao. Op een ligbed, glaasje witte wijn in de ene hand, 
leesboek in de andere, genietend van de prachtige zonson-
dergang.

Johan de vissenvanger (2011-11-17 avondduik): De geep-
vissen (keeltail needlefish) verwachten duidelijk geen aanval 
van boven het wateroppervlak als ze naar een lichtje aan het 
kijken zijn. (met dank aan Jan V voor de foto)

Jo en Maurice:
17 november: Tijdens het bezoek aan 
het Nationaal Christoffelpark moes-
ten we ons voorbeeldig gedragen.

Jan V:
‘Iedereen zorgt voor 
zijn eigen flessen’, dat 
was de boodschap aan 
het duikcentrum. We 
voeren de daad bij het 
woord.

Prachtig uitzicht 
op ons resort



Curaçao, clubreis, 
enkele hoogtepunten:

Op woensdag was het dan zover: mijne goeie (zeg maar 
beste...) maat sinds 26 jaar, Herman, ging in de Blue Lagun 
Baai zijn doopduik doen! 
We hadden voor hem wat materiaal rondgescharreld, met 
als resultaat dat ondergetekende maar eens zonder pak is 
gaan duiken, bij water van 27° kan dat natuurlijk geen pro-
bleem zijn!
Een ontspanner van Maurice, een jacket van Jo en hier en 
daar wat vinnen en den Herman was aangekleed. Nu nog 
wat serieuze ‘entourage’ voorzien en we waren weg: als 
eerste en natuurlijk onmisbaar, vermits hij de baai al goed 
kende.
:) :) :)
Peter Janssens, Tom voor de foto’s en Karine en ik erbij, 
dat moest genoeg zijn om hem een ontspannende duik te 
bezorgen.
Ja en dat ging vrij goed, hij was lekker relax, we moesten 
hem wel op het hart drukken om zijn mond toe te houden 
en de ontspanner in zijn mond te houden, omdat het al 
eens kan gebeuren dat je mond openvalt bij het aanschou-
wen van de onderwaternatuur, zeker in Curaçao.
Na een tijdje begon Karine weer wild te doen, niet omdat 
ze zoals gewoonlijk koud kreeg, maar wel omdat ze in een 
struik het achterste van een schildpad had ontdekt. Wij al-
lemaal op dat beest afgestormd en het toch nog vrij lang 
gevolgd, prachtig! 
Herman in alle staten natuurlijk. Hij was nog maar net beko-
men van dit moois toen er een enorme school vissen voor-
bijkwam, het heeft echt een paar minuten geduurd voor ze 
voorbij was, schitterend!
We zijn toch zo’n 45’ weggeweest en Herman had zelfs nog 
even veel lucht als ik, dus dat kon al tellen voor zijn eerste.

Tweede hoogtepunt van de reis was de duik met Peter 
Theuwis op het ‘Alice in Wonderland’ reef.
Staat geklasseerd als  mijn 2de mooiste ‘ever’, zo mooi, zo’n 
helder water, en als toemaatje terug een schildpad en een 
koppel scorpionfishes, kompleet onzichtbaar, alleen ont-
dekt omdat er ééntje wat bewoog. Bedankt, Thieu!

Derde hoogtepunt was dan weer iets totaal anders: Her-
mans vrouw, Christel, was niet zo te vinden om te snorkelen, 
ook al omdat ze de juiste techniek niet had. Daar gingen 
we ons eens tegen leggen: na een paar uurtjes les was ze er 
volledig mee weg en wist ze zelfs niet meer van ophouden! 
Tof! En weer iets dat ze hopelijk de rest van haar leven in 
het buitenland kan gebruiken.

Vierde hoogtepunt was het voederen van de leguanen die 
iedere dag lagen te zonnen aan de baai. Die beesten waren 
mij op het einde zo gewoon dat ze uit mijn hand kwamen 
eten. Jammer dat ze niet in de valies pasten, alhoewel ik 
vermoed dat ik er thuis niet mee zal binnen mogen ;).

Hierbij wil ik ook nog Jo en Maurice bedanken waarmee we 
ons schitterend hebben geamuseerd. Door het feit dat we 
een bungalow deelden en altijd samen gingen eten zaten 
we toch regelmatig bij elkaar, en dat is fantastisch meege-
vallen!
En natuurlijk bedankt aan de organisatie, die, zoals we dat 
van Torpedo gewoon zijn, weer vlekkeloos was.
Bedankt, iedereen!

Stef & Karine, ‘salonduikers’

PS: Speciaal voor Jo en Maurice (en voor alle Blues 
Brothers-liefhebbers) volgende link:
http://www.youtube.com/watch?v=giW74WTdtak

Vlnr.: Thomas, Peter B, Jeroen, Johan, Gerrit, Maurice, Stef F.,
Luc, Veerle, Katja, Marleen, Tine, Ilse, Peter J., Stef A., Karine, Jan B., Jo, Herman G., Roger, Stef H.,
Jos, Peter T., Jan V., Heidi, Marijke en Tom.
Herman en Christel namen de foto.



Ambachtenlaan 52 - 3001 LEUVEN-HEVERLEE
(016) 40 04 99

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



CURACAo Door  

de camera van joha
n

1 Lactophrys triqueter; Parel koffervis; Smooth trunkfish
2 Periclimenes yucatanicus; Harlekijnanemoongarnaal; Spotted 

cleaner shrimp
3 (links) Stegastes diencaeus; Langvin juffer (juveniel stadium); 

Longfin damselfish- (rechts) Microspathodon chrysurus; Juweel 
juffer (juveniel stadium); Yellowtail damselfish

4 Monacanthus tuckeri; Slanke vijlvis (juveniel stadium); Trek-
kervis; Slender filefish (in een Eunicea sp; Knobbelgorgoon; 
Knobby sea rod)

5 Cephalopholis cruentatus;  
Bloedrode juweelbaars; Graysby

6 Hippocampus reidi; Langsnuit zeepaard; Longsnout seahorse
7 Diodon hystrix; Gestippelde egelvis; Porcupinefish
8 Periclimenes pedersoni; Pedersons anemoongarnaal; Peder-

son cleaner shrimp (op een Condylactis gigantea; Caribische 
reuzenanemoon ; Giant anemone)

9 Dactylopterus volitans; Vliegende poon; Flying gurnard
10 Eretmochelys imbricata; Karetschildpad; Hawksbill sea turtle
11 Stenorhynchus seticornis; Pijlkop(spin)krab; Yellowline arrow 

crab (naast een Lima scabra; Rode vijlmossel; Rough fileclam)



 

 















De belangrijkste locatie die we willen bezoeken tijdens onze 
reis naar Panama in 2011, is het Bocas Del Toro archipel. 
Deze eilandengroep is gelegen in het Caraïbisch gebied in 
het westen van Panama aan de grens met Costa Rica.
 
Zoals jullie wel weten ben ik een grote liefhebber van pijl-
gifkikkers. Uiteraard vind je die gifkikkertjes overal op het 
Panamese vasteland, maar de Bocas eilanden herbergen 
een enorme soortenrijkdom. Een bezoek aan één of meer-
dere eilanden is dan ook een absolute must!
 
Naast de Dendrobates auratus en de Colostethus talaman-
cae tref je hier de Oophaga pumilio aan in een uitgebreid 
assortiment aan kleurvarianten. Elke variëteit komt slechts 
in een klein gebied voor. Om deze kleurverschillen te kun-
nen bewonderen in de natuur moet je dan ook op ontdek-
king gaan op de verschillende eilanden.
 
Het voornaamste eiland is Isla Colon, dat je met het vlieg-
tuig vanuit Panama City kan bereiken. Vermits wij het hele 
westelijke deel van het land willen bezoeken huren we in 
de hoofdstad een 4x4 en trekken zo naar het westen. Onze 
meest westelijke bestemming is Almirante, waar we de wa-
gen op de ferry plaatsen. Na een twee uur durende tocht 
bereiken we Bocas Del Toro, eens de derde grootste stad 
van Panama en de enige stad op Colon.
 
Colon is genoemd naar Columbus die hier in 1502 tijdens 
zijn vierde en laatste reis aanmeerde. Dit eiland is de ideale 
uitvalbasis voor een ontdekkingstocht in de natuur.

We logeren op Playa Bluff, een unieke Bed and Breakfast, 
gelegen in het regenwoud met uitzicht op het strand. De 
zaak is eigendom van een Nederlands koppel dat hier jaren 
terug is komen wonen. Vooraleer naar Bocas del Toro te 
verhuizen runden ze in Nederland een terrariumzaak met, je 
raadt het al, voornamelijk gifkikkertjes. Dit is dus een ideale 
uitgangsbasis om op zoek te gaan naar deze kleine juweel-
tjes.

We gaan al snel op ontdekking in de buurt. Het duurt niet 
lang vooraleer we de eerste Dendrobates auratus opmer-
ken. Met hun groen-zwarte tekening kunnen ze zich goed 
verschuilen, maar eens je weet waarnaar je moet kijken zie je 
de kikkertjes overal tussen de bladeren op de grond rond-
huppelen. Ze zijn hier wel een stuk groter dan de exempla-
ren die ik thuis heb: zo’n 5 à 6 cm schat ik ze wel.
 
De Oophaga pumilio is een stuk kleiner, ongeveer 2 à 3 
cm. We horen ze fluiten, maar het is moeilijk om ze te ont-
dekken. Eindelijk zien we een eerste exemplaar in de blad-
oksels van een Bromelia die op een meter hoog op een 
boomstam groeit. De variëteit die we hier aantreffen is de 
Oophaga pumilio Isla Colon.
Het lichaam van het kikkertje is groen-geel tot geel. Deze 
kleur loopt door op de voorpootjes en gaat dan over in wit 
met een blauwachtige schijn. Dezelfde wittint zien we ook 
op de achterpootjes. Het hele lichaam, met uitzondering 
van de buikzijde, is bedekt met donkerbruine vlekjes. De 
hier beschreven kleurschakeringen betreffen kikkertjes die 

Oophaga pumilio

en snorkelen

op Coral Kay

Red frog beach

Pumilio Isla Colon



ik ontdekte ongeveer 500 meter landinwaarts ter hoogte 
van Playa Bluff, gelegen aan de Noord-Oostzijde van Isla 
Colon. De vegetatie bestaat hier uit hoge woudreuzen, 
begroeid met allerlei soorten bromelia’s, afgewisseld met 
lagere struiken en boompjes. De bodem is bedekt met 
bladafval, is zeer vochtig van de overvloedige regen, en het 
zonlicht kan hier maar op enkele plaatsen door het blader-
dak priemen.
Als je een paar kilometer verder terug op zoek zou gaan 
naar deze diertjes zou je merken dat de kleurbeschrijving 
nog slechts gedeeltelijk overeenstemt. Het groen-gele 
kleed is steeds aanwezig, maar de kleur van de pootjes en 
vorm en kleur van het vlekkenpatroon verschillen enorm. 
Deze duidelijke verschillen op korte afstand van mekaar 
hebben we verschillende keren opgemerkt.
 
Een tocht naar enkele andere eilanden van het archipel is 
een absolute must. We huren dan ook een boot die ons een 
ganse dag zal rondvaren, op zoek naar dolfijnen, vissen en 
natuurlijk naar pumilio’s.
 
Nadat we voldoende brandstof hebben ingeslagen varen 
we zuidoostwaarts langs Isla Cristobal. We banen onze weg 
tussen de mangrovewortels en belanden in Dolpin Bay, 
waar we, zoals de naam reeds laat vermoeden, op zoek 
gaan naar dolfijnen. Al snel zien we hun gladde blinkende 
ruggen opduiken uit het gladde water. Het is een prach-
tig zicht als deze dieren speels voor onze boot zwemmen. 
Ze zijn steeds met 2 of 3 tesamen en storen zich niet aan 
de vele bootjes die tussen de dieren rondtuffen. Met een 
beetje geluk kan je deze dieren hier het ganse jaar aantref-
fen, als je er maar voor zorgt in de voormiddag ter plaatse 
te zijn.

Zelf stoor ik me na een tijdje wel aan de vele bootjes en 
we besluiten dan ook verder te varen naar Coral Kay, op de 
zuidpunt van Isla Bastimentos. Coral Kay is een verzame-
ling van enkele paalwoningen, allen verbonden met houten 
steigers.
Dit is een ideale plaats om te lunchen en te snorkelen op 
het huisrif. Het water is hier maximaal 3 tot 4 meter diep, 
maar de meeste en kleurrijkste vissen vind je rond de paal-
woningen. Je moet maar voor één ding oppassen als je hier 
rondzwemt: de palen zijn begroeid met kleine schelpjes die 
behoorlijk pijnlijk zijn als je ze per ongeluk aanraakt.
Je treft hier hele scholen papegaaivissen aan, naast kleur-
rijke grondels, kleine doktersvissen en blauwe juffertjes.
Zeer mooi om te observeren zijn de roggen die hier over de 
bodem van de baai flaneren. Het koraal is niet spectaculair 
te noemen, maar waarschijnlijk moet je daarvoor toch wel 
wat dieper gaan. Hier en daar zie je ook een mooie zeester, 
net een groot vijfarmig speldenkussen.
 
Na deze verfrissende duik en een lekkere lunch bestaande 
uit kip met patacones (gebakken bananen) en een slaatje 
vervolgen we onze tocht.
We varen terug naar het westen langs de kust, bedekt met 
mangrove. We varen door de zeeëngte tussen Isla Basti-
mentos en Isla Solarte en bereiken een steiger op Basti-
mentos vanwaar we naar Red Frog Beach gaan.
We doorkruisen het eiland langs een brede weg: uiteraard 
vinden we hier geen kikkers. Aan het strand vragen we wat 
rond: er zouden blijkbaar kikkertjes zitten op het eind van 
de baai, zo’n 2 kilometer verder en dan landinwaarts op de 
flanken van een heuvel.
We kunnen een tijdje een pad volgen tussen de bomen aan 
de rand van het strand. We zien hier veel leven: anolissen 
zitten tegen mekaar te pronken met hun uitgerekte keel, 
vlinders fladderen overal rond, mooie libellen pronken met 
hun vleugels wijd open, hier en daar schiet een Jezus Christ 
lizard voor onze voeten weg, maar kikkertjes horen of zien 
we niet. Als het paadje doodloopt op het strand zijn we ver-
plicht onze weg te vervolgen onder de brandende zon. Het 
is een vermoeiende tocht door het losse zand die ons na 
bijna een uur stappen aan de voet van de heuvel brengt.
Eigenlijk zijn we al pompaf en nu gaat het nog bergop-
waarts! Al snel verandert de bodem in een drassige mod-
derlaag. Dat maakt de tocht nog moeilijker, maar ook meer 
hoopgevend op het vinden van kikkertjes. Na een paar hon-
derd meter zijn we reeds volledig opgeslokt in het groen 
van het woud. De achtergrondgeluiden veranderen en we 
horen het typische gefluit van de pumilio’s.
 

Dolfijnen

Coral Kay

Papegaaivis



Na nog wat geschuif en gestuntel door de modder merk ik 
een mooi exemplaar op tussen het bladafval op de grond. 
1, 2, 3 foto’s lukken, maar dan is het diertje verdwenen. Na 
wat gezoek op deze plaats vinden we een ander exemplaar 
dat we voor de zekerheid maar even vangen en laten po-
seren.
De Oophaga pumilio Bastimentos is een gelijkaardig kik-
kertje als zijn familie op Colon, maar de kleuren zijn gans 
anders. Het exemplaar dat ik voor de lens krijg is rood over 
de rug en de bovenzijde van de pootjes (vandaar de naam 
Red Frog beach), aan de onderzijde is het diertje helder wit. 
Het ganse lichaam, met uitzondering van de buik is bedekt 
met kleine donkerbruine vlekjes. We laten het diertje vrij en 
vervolgen onze tocht bergopwaarts.
 
De weg wordt steeds slechter en gladder. We zakken nu 
al tot onze enkels weg in de modder. Na een kwartiertje 
besluiten we om terug te keren op onze passen want on-
dertussen is het bijna 4 uur in de namiddag en we hebben 

nog een hele terugtocht voor de boeg.
De afdaling is nog moeizamer dan de klim en we moeten al 
onze aandacht op de bodem gericht houden. Het zal zeker 
wel aan het veranderde gezichtpunt gelegen hebben, als 
ik plots een ander exemplaar pumilio ontdek. We zijn hier 
hoogstens 300 meter verwijderd van de eerste vindplaats 
en de kleuren zijn weer totaal verschillend.
Het patroon is gelijklopend met het vorige exemplaar, maar 
de rugkleur is lichtgeel. Weer een prachtige vondst!
Na een lange terugtocht bereiken we de aanlegsteiger en 
de boot en varen we terug naar ons vertekpunt.
 
Als we geluk hebben met het licht kunnen we nog net even 
halt houden op Isla Solarte. Het eiland ligt ten Zuiden van 
Bastimentos en op onze terugweg naar Isla Colon. Het 
grootste deel van het eiland zou privé bezit zijn. We moe-
ten dus wat op onze tellen passen, want we zijn hier eigen-
lijk indringers. Wanneer we een strandje zien waar we aan 
land zouden kunnen gaan blijft er ons niet veel tijd meer 
over vooraleer het donker wordt en onze schipper begint 
duidelijk ongeduldig te worden. Maar we hebben geluk: al 
snel vinden we, afgaand op ons gehoor een oranje-rood 
kikkertje. Het is de typische variëteit van Isla Solarte. Naast 
deze soort huppelen hier zeker ook pumilio’s rond met don-
kere stippen op het rode kleed. Er is al snel te weinig licht 
om nog verder te zoeken en we besluiten dan maar om 

door te varen naar Bocas del Toro. We komen er nog net 
voor het donker aan.
 
Als we onze 4 x 4 opzoeken zijn we echt gelukkig. Wie had 
ooit gedacht dat we al deze prachtige dieren in het wild 
zouden kunnen waarnemen. Inderdaad, er wordt dikwijls 
geschreven dat de kikkers voor je voeten wegspringen van 
het ogenblik dat je voet aan land zet op één van de eilan-
den. Niets is minder waar: je moet in elk geval weten hoe en 
waar je naar deze juweeltjes gaat zoeken!
Als je wat moeite wil doen en met een beetje geluk en 
doorzettingsvermogen moet succes in elk geval gegaran-
deerd zijn!
 
Roger Veltens

Pumilio Solarte

Pumilio Bastimentos

Pumilio Bastimentos



De Sint

In het zwembad

Op een dag kregen de Torpedianen een mysterieuze brief 
van de schrijfpiet... Wat wouden ze toch oh zo graag eens 
naar het zwembad komen om de torpedootjes aan het werk 
te zien.. 

En zo geschiedde... de hulpsint en pieten hadden een plan 
bedacht om de toredootjes te verassen. Na heel wat rondge-
email lagen de spullen klaar: de Sintkleren, schmink voor de 
pieten, een grote jutte zak met snoepjes. 

6 december: Karolien, Peter, Joachim, Inge en Marijke staan 
al vroeg aan het zwembad om het één en ander te bekon-
kelfoezen. 

We palmen één van de grote kleedhokjes in. Karolien en 
ik beslissen nog rap wie welke pietenkleren ging aandoen 
en hupsakee, we zijn omgekleed. (nvdr: en om het verschil 
te zien... er zijn dus zwarte mieten met witte en met zwarte 
voeten... ;-) ) Terwijl Peter met zijn kleed en baard worstelt 
proberen wij ons te schminken met zwarte verf. En niets mag 
vergeten worden! BIj een snelle check-up van Joachim con-
cludeert hij dat Karolien er toch wat zwarter uitziet dan ik. 
Dus moet er bij mij nog wat schmink bij. En daarna nog eens 
bij mij want door de tranen van het lachen is de helft er weer 
afgegaan. Na nog wat minuten wachten besluiten we dat 
het tijd is om naar het zwembad te gaan. We sluipen het 
bad in en lopen langs de kant. Kristel slaagt even alarm en 
iedereen komt boven. 



Maar de Sint zou de Sint niet zijn als hij het daarbij zou laten. Nee, nee, hij had een heus Sintenboek bij zich waarin het wel 
en wee van de Torpedootjes in stond. Zo mocht iedereen eens naar voren komen om bij de Sint te knielen. Van de kandi-
daat 4*AI had de Sint ook graag een liedje gehoord, dus zongen Joachim, Tom en Elewout uit volle borst. Katja mocht niet 
knielen en wou in de plaats wel op de Sint zijn schoot, maar owee, zijn pak mocht niet nat worden. Niet getreurd, er werd 
al snel een handdoek aangereikt. Al die brave kindjes kregen natuurlijk ook een zakje snoep.

Dank u Sint en zwarte pieten!



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



Piet duikt verloren op zijn 600ste...

WIST JE DATJES

10 december 2011. Het moet je maar overkomen... De champagne stond al klaar in de koelkast van ons Centerparcs-huisje 
in Port Zélande (Grevelingen). Het was een schitterende dag, geen vrieskou, geen regen, het kon niet meer stuk. Piet nam 
Jan VR en Inge onder zijn hoede en weg waren ze. Via de pier aan de achterkant (want de trapjes waren nog afgezet, daar 
mocht je tijdelijk niet duiken) doken ze in het water. Nadat Inge al een paar keer teken had gedaan dat ze het koud had 
besloot Piet om na 45 minuten toch maar om een kijkje te gaan nemen. En wat dacht je? Zaten ze aan de overkant van de 
haven! Over de dijk gekropen bleek dat ze helemaal rond de haven moesten lopen om terug aan de auto’s te geraken. Piet 
en Jan dachten de auto dan wat dichter te kunnen zetten, want het was een wandeltrip van wel 15 minuten. Dit lukte... tot 
aan de paaltjes 100 meter verder. De rest (Joachim, Karolien, Tom en ik ) besloten dan maar om zich op te warmen aan een 
lekkere chocomelk (met gratis slagroom) in De Kabbelaar. Hmmm, heerlijke dag, toch?

De champagne hebben we wijselijk de volgende dag opgedronken ;-)

De blauwe lijn op het plannetje is 1050m lang. En de Piet heeft die dan ook 3 keer gedaan.

NVDR: Sorry Piet, het artikeltje is iets groter geworden dan besproken ;-) (met illustratiemateriaal van Jan)
@ Peter T.: zie je wel, kan iedereen overkomen... ;-)





    

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 20.30 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	wordt	teruggebracht,	wordt	de	huurprijs	verdubbeld	(x	2)
•	 Indien	er	bij	het	terugbrengen	van	het	gehuurde	duikmateriaal	schade	wordt	vastgesteld	betaalt	de	huurder	 

de reparatiekosten. Men beheert het materiaal van de club als een goede huisvader.

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.



Chocomelkduik 

EKEREN 23-12-11





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.

Sanne Torfs 2* theorie  29 november 2011

Thomas Reher 2* theorie  29 november 2011

Hannah-Laura Gijs 2* theorie  29 november 2011

Koen Vanherck 2* theorie  29 november 2011
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sport in eigen streek
DIEPZEEDUIKSCHOOL TORPEDO

Torpedo is sinds 1969 een duikclub/school in het Leuvense. 
Duikliefhebbers kunnen bij hen terecht (vanaf 15 jaar) om 
professioneel begeleid en veilig te leren duiken en inter-
nationaal erkende duikbrevetten te behalen. ‘We hebben 
wekelijkse zwembadlessen-trainingen en ieder weekend 
organiseren we clubduiken in openwater in leuke Bel-
gische (o.a. ondergelopen steengroeven) en Nederlandse 
duikstekken(de onovertroffen onderwaterpracht van de 

duikplaatsen in Zeeland die bij de allermooiste onderwa-
terstekken van Europa kunnen gerekend worden). Om de 
2 jaar organiseren we een grotere buitenlandse duikreis 
en dit jaar stond Curacao op het programma’, aldus pr-
verantwoordelijke Luc Dupas. 

Meer info op http://www.torpedo.be

BLAUWPUT OMNISPORT VZW

Blauwput Onmisport vzw vindt zijn roots in het turnen. In 
1893 werd de toenmalige turnkring Sint-Jozef opgericht 
in de parochie Blauwput te Kessel-Lo. Later veranderde de 
naam in Turnkring Blauwput. Vandaag is de club uitgegroeid 
tot een sportvereniging met maar liefst 1700 leden waar je 
23 sporten kan beoefenen, onderverdeeld in 11 afdelingen. 
(dans, body-style, badminton, tafeltennis, nordic walking, 
zwemmen, zaalvoetbal, volleybal, rugschool, gymnastiek en 

yoga). Alle sporten kunnen recreatief beoefend worden en in 
een aantal sporten kan je ook deelnemen aan competities. 
Deze club probeert zo veel mogelijke jongeren en volwasse-
nen aan het sporten te krijgen. Onlangs nog organiseerde de 
afdeling waaruit het allemaal gestart is, de gymnastiek, hun 
jaarlijkse turnshow. Meer dan 900 toeschouwers konden ko-
men genieten van een spetterende show. 
Info op www.blauwputomnisport.be

ROLSCHAATSCLUB HEVERLEE

Alle basis van skaten en skeeleren is hetzelfde, maar van 
zodra het een beetje op wieltjes loopt kies je voor snelheid 
en wedstrijden(competitie-afdeling) of slaag je andere we-
gen in: de recreatie-afdeling. Het palmares van de club 
oogt schitterend. De glorieperiode van Annie en Josette 
Lambrechts vond grotendeels plaats voor 1984. Annie 
werd maar liefst 22 keer Europees kampioen en 19 keer 
wereldkampioen! De club telt meerdere Europese kam-

pioenen, maar na de 19 wereldtitels van Annie Lambrechts 
was het lang wachten op een nieuwe wereldkampioen in 
de club. In 2007 was het zover: Bart Swings werd wereld-
kampioen bij de juniors heren! En hierbij stopt het niet, 
want Bart werd ook in 2008 en 2009 wereldkampioen.

Info op www.rscheverlee.be
 KNMS

Marineduikers 
ingezet op Curaçao
Duiken redactie brengt volgende 
week een bezoek aan de Konink-
lijke Marine die 3 weken trainen 
op Curaçao. Plaatsvervangend 
commandant Defensie Duikgroep 
(DDG) Will Meurer vertelt meer over 
de oefening.

Waarom traint de Marine nu op Aruba 
en Curaçao?
Het uitvoeren van duikopdrachten in een 
tropische omgeving vergt niet alleen veel 
van de duikers en de duikleiders, maar 
trekt ook een aanzienlijke wissel op de 
duikapparatuur. Dit maakt Curaçao een 
ideale locatie met logistieke en ondersteu-
ning van Marine Basis Parera en het schip 
Hr Ms Pelikaan.
Afgelopen week deden jullie onderzoek 
naar vermiste torpedo’s.
Het zoeken en duiken is prima verlopen. 
Het gebied waar de torpedo’s waarschijn-
lijk zouden liggen, is geheel afgezocht met 
de Sonar van de Remus onderwaterrobot. 
De relatief ondiepe delen - tot 15 meter - 
zijn initieel door het zogenoemde Towed 
Free duiken afgezocht.
Towed Free duiken?
Duikers worden dan op een waterdiepte 
van ongeveer 12 meter door een boot 
door het water getrokken. Zo kan in een 
korte periode een groot gebied worden af-
gezocht
De aankomende 2 weken staat amfi-
bisch optreden op het schema.
In het scenario moet er een amfibische 
operatie worden uitgevoerd. Voordat de 
landingsvaartuigen aan land kunnen, moet 
het gebied worden onderzocht op explo-
sieven. Het scenario is vergelijkbaar met 
de eerste plannen met betrekking tot de 
invasie van Irak en deels met de ontwik-
kelingen in Libië. Er is een kans dat onze 
duikers naast de inzet aan boord van een 
mijnenjager, ook shore based zullen wor-
den ingezet. De klimatologische omstan-
digheden in Libië zijn vergelijkbaar met 
Curaçao.
Er is sprake van een joint optreden. Wat 
houdt dat in?
Het duiken wordt joint uitgevoerd met de 
grondgebonden EOD (explosieven Oprui-
mings Dienst) en de Noorse Marine teams 
die op uitzending naar Afghanistan gaan.

Met dank aan Katja!



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.



WA DOE Me NAA?

Datum Locatie Vertrekuur Plaats

VR 23/12 Chocomelkduik 18u00 PvE  

DI 27/12 Workshop vintechnieken 20u55 zwembad 
  Breng je eigen trimvest/fles/ontspanner mee

ZO 01/01 Nieuwjaarsduik in Opprebais 8u30 PJ  

DI 03/01 Torpedo-Nieuwjaarsreceptie  21u CL

ZA 07/01 Opprebais 8u30 PJ*  

ZO 08/01  Start van de nieuwe NELOS-lessenreeks Duiker-Hulpverlener (DHV)  

ZO 15/01 Opprebais 8u30 PJ  

ZO 22/01 Dongelberg 8u30 PJ  

VR 27/01 Jaarlijkse Algemene Vergadering 20u CL

ZO 29/01 Maffle 12u PJ  

ZA 04/02 Opprebais 8u30 PJ*  

ZO 12/12 La Rochefontaine 8u30 PJ  

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

ZO 19/02 Opprebais 8u30 PJ  

ZO 26/02 Bosmolenplas en Thorn 8u30 PJ  

VR 02/03 Sportraad 20u30 CL

ZA 03/03 Opprebais 8u30 PJ*  

ZO 04/03  Praktijkles CPR/O2 voor Duiker-Hulpverlener (DHV).  
  Telt ook voor bijscholing van DHV’ers.

ZO 11/03 Plate Taille 8u30 PJ  

ZO 18/03 Opprebais 8u30 PJ  

ZO 25/03 Scharendijke Haven 8u30 PJ  

DI 27/03 Nettentraining in het zwembad / filmpje / deelnemers 20u45 zwembad 

ZA 07/04 Opprebais 8u30 PJ*  

ZO 15/04 Opprebais 8u30 PJ 

TORPEDO’S flupkes
6 sep Smoutebollen v/d kermis 8

13 sep Smoutebollen v/d kermis 6,1

20 sep Elewout bakt croques 3,5

27 sep Jeroen maakt croques 3,6

4 okt Tom en Marijke maken hapjes 7

11 okt Thomas heeft pannenkoeken 7,5

18 okt Scampi’s van Karine 6

25 okt Marijke maakt “niet veel soeps” ;-)  2,5

8 nov Kristel bakt quiche 2

22 nov examen theorie 2* 2

29 nov Een late verjaardag: poffertjes 6,5

1 en 15 november was er geen training


