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Best gezellig...
... zo’n klein clubje zoals we nu aan 
het worden zijn. We starten 2012 met 
43 leden, maar de brevetten worden 
alsmaar hoger. Als we binnenkort weer 
nieuwe leden mogen verwelkomen: 
we zijn er klaar voor, je zal het zien!

Toch jammer dat de opkomst in het 
zwembad nogal povertjes blijft. Na-
tuurlijk, je mag niet vergeten: het per-
centage leden dat naar de zwembad-
trainingen komt loopt wel gelijk op 
met het aantal leden in het algemeen. 
Dus dat blijft redelijk stabiel. Er is wel 
een grote ‘maar’ verbonden aan het 
zwembad. We kunnen ons wekelijks 
trainingsuurtje wel eens kwijtgeraken!
De meesten onder jullie weten het 
niet, maar het zwembad rekent quota 
aan voor het aantal leden in het zwem-
bad. Als we die quota niet meer halen, 
m.a.w. er zijn te weinig leden die naar 
het zwembad komen, kan er ons ge-
zegd worden dat we ons uurtje moe-
ten delen met andere clubs.

Voorlopig lijkt het nog niet aan de 
orde, maar iedereen beseft dat een 
opkomst van 8-10 leden wel een beet-
je laag is om het hele zwembad af te 
huren. Ook al kunnen we die ruimte 
goed gebruiken.

Er zijn nu eenmaal zoveel sportclubs 
in het Leuvense dat iedereen wel staat 
te springen voor een plaatsje in het 
zwembad...

Dus hierbij een oproep aan al onze le-
den: probeer regelmatig eens naar het 
zwembad te komen! Samen trainen is 
nu eenmaal goed om sfeer op te bou-
wen met je buddy’s en het is vooral ge-
zond. Een duiker moet tenslotte toch 
over een beetje conditie beschikken, 
niet?

En daarna een drankje en een gezel-
lige babbel in het clublokaal, dat kan 
toch niet beter? ;-)

Natuurlijk is het niet voor iedereen evi-
dent om er elke week te staan, maar af 
en toe mag toch wel? 

Alleszins voor iedereen een heerlijk 
duikjaar gewenst! De weergoden zijn 
ons zeker goed gezind, kou zal je aan 
de dijk niet snel krijgen. Onder water 
misschien toch nog een beetje, maar 
dat kan niet opwegen tegen de aan-
blik van het ontluikend schoon leven.

Veel duikplezier en hopelijk (voor ie-
dereen bedoeld): tot binnenkort!

groetjes,
Marijke

Ps. volgende deadline voor jullie ver-
halen valt op 4 juni 2012. Ik kijk ernaar 
uit!

De wekelijkse 
training gaat iedere 
dinsdag door van  
21u tot 22.30u in  
het zwembad van 

Kessel-Lo
(20.45 ter plaatse!)



AD VALVAS

TORPEDO’S flupkes
6 dec overschot Kaas & wijn 7,0 €
13 dec overschot kaas & wijn 5,9 €
20 dec Kaat bakt appelflappen 15,0 €
27 dec Thomas bakt speculoos 7,0 €
3 jan Nieuwjaarsreceptie
10 jan Overschot receptie 4,0 €
17 jan tomatensoep met ballekes 3,0 €
24 jan niks
31 jan Elewout warmt pannenkoeken 3,36 €
7 feb Jan maakt hamburger+cervela 4,0 €
14 feb  Examen 1*I geen zwembadles
22 feb Jan terug met hamburger 1,0 €
29 feb Jan met drumsticks en cervela 3,0 €
7 maart geen volk voor clublokaal

Van AXA weer naar
KBC
Beste leden,

Vanaf heden is onze Axa rekening niet meer toegankelijk. Ons 
oud rekeningnummer bij KBC wordt terug in voegen gebracht. 
Dus voor degene die nog het oude in gebruik hadden: voor één 
keer: doe zo voort ;-)

Dit zijn de gegevens:
734-3442078-42 
(IBAN BE77 7343 4420 7842 / BIC KREDBEBB)

Dit nummer kan je op onze website (helemaal onderaan) terug-
vinden. 

Het bestuur.

materiaal aan
het zwembad
Voor en na de zwembadtraining draagt iederen 
zijn steentje bij met het verhuizen van het mate-
riaal naar de auto en de kast. Maar het materiaal 
mag niet alleen gelaten mag worden! Gelieve 
steeds te wachten tot iemand je kan aflossen.
In het verleden zijn er zo al eens flessen verdwe-
nen en dat kost natuurlijk veel geld.
Als je heel snel door moet laat dat dan even we-
ten aan iemand van het bestuur.

Bedankt!
De materiaalmeester.

denk al aan de
zomer... en aan
je ekeren-
vergunning!

In de zomer ruilen we het zwembad voor een wekelijkse 
duik in de Put van Ekeren. Goed voor je ervaring en de 
zomerstemming er in te houden. Maar niet vergeten om 
je vergunning te controleren of je eerste vergunning aan 
te vragen. Zonder vergunning kan je er niet duiken...
Je hebt nog een paar dagen tijd om bij Inge ééntje aan 
te vragen: secretariaat@torpedo.be
Dit de nieuwe AVOS-prijzen per 01/2012:
- 10 EUR voor een vergunning van 1 jaar, 
- 25 EUR voor een vergunning van 3 jaar.

Het secretariaat.

Subsidiedossier!!!!
Zoals elk jaar dienen we bij het stad Leuven een subsidiedossier in. 
Daarbij hoort ook onze jaarlijkse enquête. Dit jaar iets gemoderni-
seerd: Jan VR heeft voor jullie een online-versie gemaakt.
Deze zou ingevuld moeten worden door AL ONZE LEDEN!
Bedankt aan iedereen om dit zo snel mogelijk in te vullen.
http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=100839

Het bestuur.



Algemene vergad
ering

27/01/12
Aanwezig: 
Peter Brandt, Crombez Kristel, De Troyer Elewout, Dupas  
Luc, Gijs Hannah Laura, Janssens Peter, Kenis Inge,  
Lemmens Maurice, Pasteels Marijke, Reher Thomas, Roex 
Xavier, Roger Ria, Vandepitte Joachim, Van Melckebeke 
Stijn, Van Orshoven Karolien, Vanrillaer Jan, Veltens Roger, 
Veltens Tom, Verbeke Jeroen, Wouters Johan 

Verontschuldigd: 
Van Melckebeke Kaat, Vanden Bosche Karine, Theetaert 
Katrien, Schoumans Peter, Muermans Katja, Forbiseur  
Stephane, Dupas Tine 

1. Openingsrede door
de voorzitter
Iedereen van harte welkom op onze jaarlijkse algemene ver-
gadering van duikschool Torpedo. Het is niet evident om je 
na een werkweek naar een saaie vergadering te bewegen. 
Op deze verplichte bijeenkomst geven wij een verslag van 
de diverse taken binnen onze duikschool. De opkomst van 
de duikers op de duikdagen was zoals de beurskoers nogal 
op en af. Maar de diverse activiteiten en dit jaar, onze club-
reis naar Curaçao, was de opkomst en interesse zeer groot. 
Op alle brevetniveaus worden er inspanningen geleverd 
om zowel theorie, praktijk en openwaterduiken te doen om 
een volgende ster te behalen. Ook vandaag willen wij uw 
stem horen om samen onze club en zijn gevoel op te bou-
wen. Voor 2012 een goede gezondheid, veel duikplezier, 
uw Voorzitter. 

De vergadering is geopend!

2. Verslag van de secretaris
In 2011 werd het secretariaat verzorgd door Karolien Van 
Orshoven en ad-iterim Inge Kenis.
Vandaag neemt Karolien dan ook officieel afscheid uit het 
bestuur, met de nodige bedankingen en een uitgestoken 
helpende hand.
Het subsidiedossier bracht de club ongeveer 600€ sponso-
ring van Stad Leuven. Het aantal leden daalde gestaag naar 
een 50-tal.
Inge bedankt echter vooral haar medebestuursleden en 
clubgenoten om de figuurlijke stamp die ze kreeg om na al 
de zwangerschappen en kleine kids terug te gaan duiken.
Het was nodig om een zetje te krijgen en het was met veel 
zenuwen de eerste keer in  Ekeren, maar ondertussen is de 
goesting weer helemaal terug.

Een extra woordje van dank zoals dat hoort op een AV:
- Luc, voor het rondmailen, inschrijvingen bijhouden e.d.
- Johan, voor het gemakkelijk samenwerken
- Mijn buddies voor hun enthousiasme voor en na de duik.

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

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

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

3. Verslag van de verant-
woordelijke duikonderricht
Dit jaar zijn er voor alle brevetten 1-2-3* -AI, in totaal 9 ho-
mologaties gebeurd. Proficiat aan allen die deze stap be-
haald hebben.
Vorig jaar hebben we elke maand een topic gehad in het 
zwembad. Deze lessen waren steeds een topper. Veel in-
teresse en opkomst van leden in het zwembad. Bij de OW-
duiken kregen verschillende duikers een onverwachte taak 
of oefening mee om uit te voeren tijdens de duik, zoals een 
duikleiding of een OSB oplaten. Er zijn in het zwembad ook 
enkele “train the trainer” lessen geweest om het niveau van 
de lesgevers bij te schaven of op elkaar af te stemmen. Ook 
op het gebeid van veiligheid werden er grote inspanningen 
geleverd zoals de opleidingen BND-DHV-Hoger Redder en 
bijscholing HR. Ook hier proficiat aan allen. Ik ben ervan 
overtuigd dat er doorstroming is en inzet voor verbetering 
en veiligheid. 
 Peter

4. Verslag van de
feestactiviteiten
2011 was voor mij een bewogen duikjaar: buiten mijn eigen 
doelstellingen binnen het duiken zelf kwamen er nog heel 
wat taken op mij af die ik moest proberen te combineren 
met onze verbouwingen. Niet altijd evident en de eerste 
helft van het jaar is me dan ook heel zwaar gevallen. Maar 
alles is op zijn pootjes terecht gekomen. Persoonlijk vind ik 
dat ik kan terugblikken op een geslaagd Torpedo-jaar. Ik 
hoop dan ook van harte dat de leden er ook zo over denken 
en dat degene die aanwezig waren op de activiteiten zich 
hebben geamuseerd. Want daar is waar we in het bestuur 
voor staan: we willen bovenal een club zijn waar iedereen 
het naar zijn zin heeft.

We begonnen ons jaar na de Algemene vergadering en de 
nieuwjaarsdrink traditioneel met onze steakdag. Die hing 
eerst nog aan een zijden draadje aangezien er bij de afslui-

kernramp



ting van de inschrijvingen bijna niemand op de lijst stond. 
Uiteindelijk kregen we toch nog 40 mensen over de vloer, 
maar het viel op die mensen vooral uit het bestuur met fa-
milie bestonden en een handvol leden. Voor een club met 
50 leden is dit wel bijzonder weinig. We hopen uiteinde-
lijk altijd op een redelijke winst zodat we hier onze andere 
uitgaven (onderhoud materiaal, aankoop nieuw materiaal, 
huur clublokaal, …) mee kunnen financieren. En dit is ook 
een perfecte gelegenheid om met iedereen eens leuk bij te 
babbelen. Heeft niet iedereen daar eens zin in?

Na onze steakdag zetten we op 8 mei koers richting Zil-
vermeer in Mol. Daar mochten we onze kersverse (en iets 
minder kersverse) leden wat laten afzien. Sanne, Thomas, 
Kristof, Stef en Jeroen waren de geknipte personen om Mi-
chel VanOpDenBossche van Gleenpies te helpen de wereld 
van de ondergang te redden. Olievlekken, vulkaanuitbar-
stingen en een kernramp, niets is hen teveel. Ze redden de 
zeeschildpadden, overwinnen de verschrikkelijke haai en 
maken de zeeën weer veilig. Achteraf worden ze gelauwerd 
door de Grote Poseidon himzelf en krijgen nog een red-
dingsboei als aandenken aan deze heroïsche dag. Bij een 
lekkere aperitief en stevige maaltijd praat iedereen nog na 
over de gebeurtenissen. Deze keer geen klagen over de ca-
tering van Atlantis, alles verloopt vlot en het eten is lekker.

Kort daarna, op 31 mei worden de wateren van ons zwem-
bad onveilig gemaakt. Jan VR, Stijn, Sanne, Bojana en Ma-
rijke knutselen de OWT in elkaar en laten iedereen nog eens 
afzien. Bij de spelletjes apneu/puzzelen; formaties maken; 
bungeerekker/knikker in lepel/voorwerpen uit het water ha-
len wordt duidelijk dat de ploeg van Kristel, Tom, Thomas 
en Jeroen de sterksten zijn. De ploeg die bij het laatse spel 
het waterpistool uit het water haalde zijn de gelukkigen om 
de volgende OWT te organiseren. Dit was de ploeg van 
Ann met Xavier, Elewout, Koen en Wim. 

Na een leuk Ekerenseizoen is het weer tijd om het zwembad 
in te plonsen. Plostseling komt de clubreis wel heel dichtbij. 
En er moet misschien nog ergens een fuif tussengelast wor-
den. We hadden afgesproken dat we terug zouden mee-
doen met een aantal andere Leuvense duikclubs om samen 
een fuif te organiseren. Aangezien de opkomst in 2010 niet 
echt aan de verwachtingen voldeed en de organisatie niet 
recht evenredig was, leek dit ons een goede oplossing. 
Maar dat was buiten de andere clubs gerekend die ineens 
ook iets te weinig tijd hadden om de handen in elkaar te 
slaan. Dus besloten we om dit jaar geen fuif te organiseren 
en uit te kijken naar onze reis.

In september en oktober werden de laatste beslissingen ge-
nomen voor de reis: andere auto’s dan eerst gepland, dub-
bele vertrek geregeld en iedereen werd achter zijn veren 
gezeten om er voor te waken dat alles wel in orde was. Vlak 
voor het vertrek moest Karin toch nog - door medische re-
denen - afhaken (terwijl ze zelf al vervanging was van Bruno  
Verschuere). Erg jammer, maar ze ontving nog een mooi 
kaartje vanuit Curaçao. 

Nog maar net was iedereen thuis of de kaas- en wijnavond 

stond alweer voor de deur. Deze keer hadden we met 53 
inschrijvingen toch een mooi getal neergezet. Mijn oproep 
tijdens de clubreis zetten nog een aantal Torpedootjes 
aan om in te schrijven. Ria wist een goed adresje om onze 
kaas (en charcuterie) te bestellen. Er was wel een beetje te 
weinig brood, dat zullen we volgende keer weer goedma-
ken. Johan verzorgde het fotomateriaal van onze leden en 
zorgde tijdens het eten voor de juiste sfeer. Het werd een 
gezellige avond!

Vlak daarna kon de Sint en zijn pieten zichzelf niet meer be-
dwingen en moesten een bezoekje brengen aan het zwem-
bad. Na op de knietjes te moeten zitten werden de Torpe-
dootjes bedankt met een traditioneel cadeautje voor hun 
inzet en goede manieren. Zie ginds komt de stoomboot...

De chocomelkduik viel dit jaar op een vrijdag. Niet voor ie-
dereen een gemakkelijke dag om er te geraken. Sommigen 
wisten al op voorhand dat ze niet op tijd zouden zijn door-
dat ze laat moeten werken, laat staan dat er nog een file 
zou bijkomen. Die file viel gelukkig goed mee, dus rond 18u 
stond iedereen op de parking. En wat blijkt: de opkomst 
is groter dan vorige jaren. De pannenkoeken en de cho-
comelk waren verrukkelijk na een koude duik en het vuur 
zorgde voor de nodige gezelligheid en warmte. Dit keer 
geen ijzig vrieskou, maar een comfortabele tien graden met 
wat regendruppels. Het is eens iets anders… 
 Marijke

5. Verslag van de
materiaalmeester
Financieel verslag Materiaal Torpedo 2011
1 Kas 1/1/2011  € 403,8 
2 IN 
 2.1 Verhuur materiaal  € 679,00 
 2.2 Flesvullingen  € 360,00 
 2.2 Verkoop materiaal  € 0,00
 2.3 Interesten   € 8,67 
    TOTAAL  € 1.047,67 
3 UIT 
 3.1 Aankoop, herstelling en onderhoud 
   3.1.1  Diversen  € 146,39 
   3.1.2  Ontspanners  € 55,00 
   3.1.3  Flessen  € 397,00 
   3.1.4  Jackets  € 0,00
 3.2 Lucht 
   3.2.1 Externe aankoop  € 60,50 
   3.2.2 Werkingskosten compressor  € 30,00 
 3.3  Vervoerskosten (2 maanden)  € 40,00 
    TOTAAL  € 728,89 
    SALDO 31/12/2011  € 722,58 

 Xavier
 

6. Verslag van de 
clubbladverantwoordelijke;
Er is weer een jaar gepasseerd met 4 leuke nummers vol 
verhaaltjes en weetjes. Er zijn wat Torpedianen getrouwd, 
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3) Trend
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Verslag 2011:
Samenvatting 2011
Wat statistiek:
  - 281 transacties (203 in 2010)
  - Gemiddeld bedrag: IN 273 Euro, UIT 487 Euro (versus IN 119 Euro, UIT 114 Euro in 2010)
Stand van de rekening:
Eind 2010: 15111.00 Euro
Eind 2011: 10532.50 Euro

Inkomsten: Uitgaven: Alles is net iets duurder geworden en heeft net iets 
minder opgebracht.
±4560Euro negatief. Waarvan 3570Euro compressor. 
Excl compressor: 988.53Euro negatief
Al moet gezegd: in 2011 zeer weinig inschrijvingen 
betaald in 2011: 7 (ipv 25 in 2010), een delta van 
±1700Euro.

Huur Zwembad Zwembad ± zelfde als 2010 (-1932 Euro)
Huur Clublokaal

Flup Flup ± zelfde als 2010 (161.8Euro)
Duikgelden Normaal een stuk hoger in een clubreis jaar. Maar dit 

jaar even hoog als een niet reis jaar. Laag dus.
Clubblad Clubblad
Lidgelden Lidgeld Opprebais & Bravos Minder lidgeld inkomsten (wegens late betalingen van 

2012 lidgeld) en hogere homologatie kosten.
Homolog Nelos Nelos Homologaties & Lidgelden
Allerlei Allerlei Ekeren vergunning, Onkosten vergaderingen, Ideal 

doorstorten, 
Feestbest Feest organisaties Steakdag: 1029Euro winst (excl tombola 594Euyro)

K&W: 812 Euro winst (excl tombola 187Euro)
Clubreis Overschot (door auto wissel) teruggestort in 2012. 

Werkelijk kost van de reis: 97Euro receptie kosten.
Verhuur
Materiaal

materiaal Aankoop compressor (3570Euro) + onderhoud 
materiaal

Verzekering BA, kar, brandverzekering materiaal kot
Taks

Boetiek Boetiek Medische fisches, docu mappen 1*D, T-Shirts
Secretar

Subsidies Nelos (305), Leuven (75 + 650) & Bravos 
korting (30). Nelos subsidie is “nieuw” en de Subsidie 
van Leuven is iets gestegen tov 2010.

Schenkingen en legaten
Goederen & diensten
Bezoldegingen
Scholing Duiker-redder en bijscholing Hoger-redders. Beduidend 

hoger dan 2010 (145Euro)
Intrest Kost bank
Transferten Transferten

Meerdere jaren

Aanduiding van twee commissarissen
Die tijdens de pauze de rekening kunnen napluizen.

Pauze
Verslag commissarissen
Lidgeld 2013 zelfde als 2012



verhuisd geraakt en er zijn kleine Torpedootjes geboren. 
De club reilt en zeilt en dat is er aan te merken. We hebben 
een aantal mooie reisverslagen kunnen lezen. Onze clubac-
tiviteiten kwamen ruim aan bod: de OWT, doop, uitstapje 
naar Nemo, de clubreis, onze thema-sesies in het zwem-
bad. Allemaal geïllustreerd met leuke foto’s. Johan vergast-
te ons op enkele persoonlijke foto’s van de Oosterschelde 
en Ekeren. We stelden jullie onze compressor voor en de 
verslagen van de sportraad. De krant melde regelmatig een 
leuk onderwaterartikeltje en onze koks laten ons meekijken 
in hun keuken.

Iedereen hartelijk bedankt om zich in te zetten voor het 
clubblad en merci aan de trouwe lezers!

Toch wil ik nog graag iedereen oproepen om nog meer aan 
ons clubblad te denken. Heb je een leuke duik gehad of 
ergens op vakantie geweest waar het leuk duiken is (of je 
denkt dat je daar leuk kan duiken)? Zelfs maar 3 zinnen en 
een paar foto’s volstaan. Een langer artikel is natuurlijk ze-
ker welkom. Waarschijnlijk heeft iedereen zoiets wel op zijn 
‘to-do’ lijstje staan, maar komt het er niet van. Neem even 
de tijd en vermaak ons met een leuk verhaaltje!
 Marijke

7. Verslag van de PR-verant-
woordelijke/webmaster
De website en emailverkeer zijn de belangrijkste bron van 
communicatie naar de leden. Het reilen en zeilen van de 
club wordt op die manier heel vlot doorgegeven aan de le-
den. De website zorgt er bovendien voor dat Torpedo ook 
gekend is bij andere duikclubs en -verenigingen.
 Luc

8. Verslag van de
schatbewaarder
en aanduiding van twee commissarissen, die kunnen over-
gaan tot het nazicht van de rekeningen tijdens de pauze; 

1) Samenvatting 2011:
Wat statistiek:
- 281 transacties (203 in 2010)
- Gemiddeld bedrag: IN 273 Euro, UIT 487 Euro (versus IN 
119 Euro, UIT 114 Euro in 2010)
Stand van de rekening:
Eind 2010: 15111.00 Euro
Eind 2011: 10532.50 Euro

2) Aanduiding van twee commissarissen …
…die tijdens de pauze de rekening kunnen napluizen.
Maurice Lemmens en Joachim Vandepitte 

3) Lidgeld
Blijft in 2013 hetzelfde als in 2012
 Johan

9: Volmacht budgettaire zaken 
voor het jaar 2012
Zoals ieder jaar vraagt het bestuur een volmacht aan de al-
gemene vergadering voor de budgettaire zaken van duik-
school Torpedo voor het jaar 2011. Dit wordt bevestigd 
door de leden met handgeklap.

10: Verslag van de verant-
woordelijke boetiek
Karolien en Marijke hebben dit jaar gezorgd voor mooie  
T-shirts in mannelijke zowel als vrouwelijke vormen. Er zijn er 
nog steeds beschikbaar voor de kandidaten. 
Verder heeft de boetiek de normale verkoop gerealiseerd.
 Elewout

11: 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.

Elewout De Troyer stelt zich kandidaat en wordt met hand-
geklap verkozen, ook Jan Vanrillaer heeft zich kandidaat 
gesteld voor een bestuursfunctie en wordt met handgeklap 
verkozen .
Tenslotte heeft Xavier Roex eveneens besloten zich kandi-
daat te stellen voor een bestuursfunctie en ook hij wordt 
met handgeklap verkozen.

Luc Dupas stelt zich opnieuw kandidaat en wordt ook met 
handgeklap herverkozen.

Zo verwelkomen wij 3 nieuwe bestuursleden !!!

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

12:  Voorstelling nieuw bestuur
Voorzitter en duikschoolleider Peter Janssens
Secretaris  Inge Kenis
Penningmeester  Elewout De Troyer
Activiteiten  Marijke Pasteels
Duikonderrricht  en Sportraad Peter Janssens
Boetiek en clublokaal  Jan Van Rillaer en 
 Elewout De Troyer
clubblad  Marijke Pasteels en 
 Jan Vanrillaer
Public relation  Luc Dupas
Logistiek en OW-duiken  Luc Dupas
Materiaalmeester  Xavier Roex
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13: Verslag van de
commissarissen
De kleine vraagjes die Maurice en Joachim hebben worden 
door Johan opgehelderd.
Kwijting voor het voorbije werkjaar wordt gegeven aan de 
bestuurders, op die manier wordt 2011 afgesloten. De co-
missarissen tekenen de balans ter goedkeuring en in naam 
van alle leden.

14: Bespreking van het lidgeld;
Lidgeld 2012 & 2013: 95EUR voor 1 kalenderjaar; 135 EUR: 
lid vanaf sep.; 75 EUR: 2de leden.

15: Sportraad : functie
& opkomst
De Functie van de sportraad van Torpedo is de duiksport te 
promoten; dit dit gebeurt door de zwembadtrainingen, de 
OW-duiken en diverse andere activiteiten. Hierbij staat de 
veiligheid en de opleiding op de eerste plaats. De opkomst 
van de leden is soms aan de lage kant en er is enige nood 
aan extra input. Iedereen is van harte welkom elke 1 ste vrij-
dag dag van de 3de, 6de, 9de en 12de maand om 20u30 in 
het clublokaal.  

16: Vooruitzichten van de 
activiteiten voor 2012
zie ook jaarkalender
Dit jaar staat er weer vanalles op de kalender. Deze kalen-
der zit steeds bij het clubblad en op onze website de Wa-
doemenaa.

Het beloofd weer een leuk jaar te worden met oa ...
•	 een	steakavond	op	30	maart	in	de	Siervis
•	 het	2	jaarlijks	Torpedo	etentje	einde	november	gaat	

waarschijnlijk door in een wok restaurant. De juiste loka-
tie staat nog niet vast.

•	 zoals	elk	jaar	is	er	weer	als	afsluiter	de	onovertroffen	
chocomelkduik in Ekeren met ontzettend veel panne-
koeken, chocomelk en andere lekkere dingen.

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

17: Allerlei
Leden die een punt ter bespreking willen voorstellen wor-
den verzocht dit kenbaar te maken voor het begin van de 
vergadering, dit om een regelmatig verloop van de verga-
dering te waarborgen, het spreekt vanzelf dat wij graag Uw 
stem horen; 

18: Bedankingen,
gevolgd door het einde van de vergadering met aanbie-
ding van een drankje; 
Peter Janssens: Ik bedank iedereen hier aanwezig en wens 
allen voor 2012 een goede gezondheid en vele mooie dui-
ken! 
De vergadering wordt afgesloten met ‘nen tournée général’. 

Het bestuur
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Vlnr: Luc, Xavier, Inge, Peter J, Marijke, Elewout, Jan VR



Uw probleem ... ... onze job

Ambachtenlaan 30 - B-3001 Heverlee
tel 016-40 08 68 - fax  016-40 04 68

info@pirmatech.be - www.pirmatech.be

PIRMATECH
BVBA

Algemene mechaniek
 draaien - frezen
 lassen
 waterjet snijden
 plaatwerk

Ontwerp en realisatie van
 labo apparatuur
 process apparatuur
 design konstrukties
 inox assemblages

Machinebouw
 onderdelen
 herstellingen
 uitbreidingen
 komplete realisaties

Verdeler van
 kogellagers en toebehoeren
 DZUS en Southco sluitingen
 PINET scharnieren
 Dirak sloten en scharnieren
 dichtings en beschermingsprofielen



Aanwezig: 
Peter Janssens, Johan Wouters,  Jan 
Vanrillaer en Luc Dupas

Verontschuldigd: 
Kristel Crombez, Marijke Pasteels, 
Piet Schoumans, Erwin Breyne, Xavier 
Roex

1. 1. Goedkeuring 
verslag Sportraad 
02/12/2011

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

2. Evaluatie voorbije 
activiteiten en club-
duiken algemeen

Het bezoek aan de caisson van het 
UZA werd door de deelnemers (15 
Torpedianen en 5 externen) erg ge-
smaakt en een herhaling (bezoek aan 
deze caisson of eventueel van die van 
Neder-over-Heembeek) kan binnen 
4-5 jaar plaatsvinden.
De opkomst voor de clubduiken zelf 
bleef matig en er is ook nooit enig 
probleem geweest ivm de omkade-
ring. Een herhaling van de eerdere be-
vraging bij de leden ivm de algemene 
leden/clubwerking en ivm de (niet-)
deelname aan de clubduiken in het 
bijzonder is gepland.

3. Opprebais
De Opprebais-regeling/afspraken 
blijft ongewijzigd: iedere 1ste zater-
dagmorgen en 3de zondagmorgen 
van de maand, en dan telkens tijdig 
inschrijven (ten laatste op woensdag-
middag) opdat LD “Pa” dan kan brie-
fen over de Torpedo-inschrijvingen en 

“Pa” de nog vrije plaatsen dan nog 
kan proberen op te vullen met der-
den. Gezien de quasi continu povere 
opkomst/interesse van Torpedianen 
voor de Opprebais-clubduiken stellen 
we vast dat we “onze” gereserveerde 
voormiddagen steeds meer en meer 
moeten delen met andere clubs waar-
door we in de toekomst allicht beperkt 
zullen worden in het maximaal aantal 
toegelaten duikers !

4. Noordzeeduiken 
2012
Noordzee 2012: er zijn opnieuw 4 
data (zo 10/06, za 14/07, za 11/08 en 
zo 23/09, telkens voor 6 duikers) vast-
gelegd voor de Jonathan, zie website/
WDMN voor meer info. Er zijn reeds 
een paar mails (ook bij onze vrienden 
van DUKLO) hierover uitgestuurd maar 
de respons is erg pover. Graag asap 
inschrijven voor deze duiken want de 
inschrijvingen worden eind maart af-
gesloten en de resterende plaatsen, 
en mogelijks zelf data in hun geheel, 
worden dan terug vrijgegeven aan de 
Jonathan !

5. Ekerenseizoen 
zomer 2012
Met ingang van dinsdag 12 juni t.e.m. 
28 augustus zitten we op dinsdag-
avond opnieuw in Ekeren. Iedereen 
die mee gaat duiken dient een geldige 
AVOS-vergunning te hebben.
Je kan een vergunning voor 1 jaar ko-
pen, of voor 3 jaar (check als je reeds 
een hebt of die nog geldig is voor 
2012). De nieuwe AVOS-tarieven voor 
2012 zijn resp. 10EUR voor een vergun-
ning van 1 jaar, en 25EUR voor eentje 
van 3 jaar.
Wie een nieuwe Ekeren-vergunning 
nodig heeft dient deze tijdig (vóór 
16 april) aan te vragen bij ons secre-
tariaat, en te betalen op de Torpedo-

rekening. Zie de online WaDoeMeNaa 
voor meer tekst en uitleg.

 

6. Duikonderricht
- De discipline qua aanvangsuur en 

einde van de zwembadtrainingen 
kan/moet beter!

 We hebben het zwembad van 21u 
stipt t.e.m. 22u30 en deze tijd moet 
optimaal worden benut. Daar-
naast moet iedereen zijn steentje 
bijdragen om het materiaal tijdig en 
vlot zowel boven, als nadien terug 
beneden, te brengen en materiaal 
mag niet onbeheerd achter worden 
gelaten.

 Afspraak/bijeenkomst om 20u45 
in de inkomhal zodat er tijdig, incl. 
het materiaal, naar boven kan wor-
den gegaan en we om 21u kunnen 
beginnen in het zwembad. 

 Na de zwembadtraining niet blijven 
treuzelen onder de douches en in 
de kleedkamers en zorgen dat je 
zelf, incl. het materiaal, tijdig bene-
den geraakt en iedereen die dat wil 
nog naar het clublokaal kan gaan 
en/of de mensen die wel snel bene-
den waren en materiaal meenamen 
daar niet onnodig moeten blijven 
wachten bij dat materiaal. 

- De nettentraining in het zwem-
bad is ingepland op dinsdag 
27/03/2012. Vooraf inschrijven is 
nodig ondanks dat deze activiteit 
tijdens een gewone zwembadses-
sie plaatsvindt, max. 20 personen 
kunnen deelnemen. LD stuurt nog 
een reminder uit om dringend in te 
schrijven.

- Het zwembadexamen voor 2*D is 
gepland op dinsdag 8 mei. De paar 
weken voordien kunnen worden be-
nut voor een finale oefening van het 
examen. Het is aan de kandidaten 
om regelmatig naar de zwembad-
trainingen/lessen te komen om ruim 
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op tijd klaar te zijn met de leskaarten 
zodat er nog ruimte is om alles 
rustig te kunnen oefenen.

Er is een nieuwe NELOS Infomap 
online (op de NELOS wiki-site maar 
ook op onze eigen website in de ru-
briek Sportraad) en hier zijn een be-
perkt aantal aanpassingen direct van 
belang voor onze duiken/duikers:
- Een mes is vanaf de 1*D-brevette-

ring verplicht voor de OW-duiken
- OSB, kompas, duikcomputer is aan-

geraden/aanbevolen voor (kandi-
daat-)1*D’s maar pas echt verplicht 
vanaf 2*D.

- Par. 3.5.3.5 is nieuw: “Bij het geven 
van opleiding in NELOS-verband 
(doopduiken, opleidingsduiken, 
proeven e.d.) heeft de NELOS-dui-
ker die tegelijkertijd houder is van 
een NELOS-brevet en een brevet 
van een andere organisatie hoog-
stens de bevoegdheden van zijn 
NELOS-brevet.”. Voor de proeven 
was sowieso reeds altijd al ver-
plicht dat die door een NELOS- of 
LIFRAS-instructeur worden afgeno-
men (of gedelegeerd). Deze nieuwe 
regel is nu extra van belang voor de 
doopduiken (2 eerste duiken ver-
plicht met een instructeur) en oplei-
dingsduiken (in principe t.e.m. 15de 
duik) waar vroeger werd gesteld 
dat vb. de doopduiken mochten 
worden gedaan met een “instruc-
teur van gelijk welk pluimage” enz. 
maar nu is er de onverenigbaarheid 
met een NELOS-brevet als beper-
king aan toegevoegd. DuikOnder-
richt heeft evenwel laten weten dat 
die beperking maar geldt t.e.m. de 
1*D-brevettering en dat voor de 
volgende opleidingsduiken gewoon 
het hoogste brevet telt (NELOS of 
andere).

- Voor de Noordzeeduiken moet de 
algemene duikverantwoordelijke 
minstens 15 NZ-duiken hebben 
gedaan, en per duikploeg moet de 
ploegleider minstens 30 zeeduiken 
hebben gedaan. Als zeeduiken 
worden duiken in alle zeeën ter 
wereld aanvaard, plus duiken in de 
Oosterschelde.

- Voor bepaalde brevetten (en proe-
ven) zijn duiken “in onze wateren” 
nodig: de nieuwe definitie hiervoor 
is “duiken in alle natuurlijke open 
wateren van het noordelijk deel van 
West-Europa”.

- Een 3*D moet nu ook het begrip 
SNAPDOOS (nitrox-duiken) niet al-
leen kennen maar ook in de praktijk 
kunnen toepassen.

- Voor de “rechte sprong” zijn er 
nu 2 alternatieven: de klassieke 
voorwaartse sprong (het water 
raken met de voeten/hielen tegen 
mekaar) en de schaarsprong (voor-
waartse stap, benen in de richting 
van de stap gespreid).

- Bij de zwembadproef 100m palmen 
in ABC-uitrusting voor 1*D is de 
achterwaartse val vervangen door 
de schaarsprong.

- Overal bij de proeven/duik is de 
diepte voor de safety stop op 5m 
gebracht.

- De B2/C2/D2-stijgproeven moeten 
effectief “in het blauw”, t.t.z. zonder 
enige vaste referentie gebeuren.

-  Een BND-duiker mag nu duiken 
met alle nitrox-mengsels tussen 21 
en 40% O2.

- De vraag wordt gesteld of het nut-
tig/nodig is dat de club, als extra 
stimulans, een papieren versie 
van de NELOS Infomap (10EUR/
stuk) aankoopt voor de kandidaat-
AI’s: dit nut wordt in vraag gesteld 
omdat een elektronische versie 
beschikbaar is zowel op de NELOS 
wiki-site als op de eigen Torpedo-
site, en die kan men ook lokaal op 
de eigen pc of pda/smartphone 
downloaden, zodat men daar heel 
gemakkelijk in kan zoeken/lezen. 
Bovendien komt er jaarlijks (soms 2x 
per jaar) een nieuwe versie van de 
Infomap en duurt het in de praktijk 
meerdere jaren eer iemand het AI-
traject volledig afwerkt. Maar voor 
de kandidaat-AI’s die per se toch 
graag een eigen papieren versie 
willen zal de club een exemplaar 
aankopen en ter beschikking stel-
len.

7. Nieuwe WaDoe-
MeNaa: 
Wordt opgesteld en zal door LD 

online worden gezet.

8. Varia: 
- Onderwaterfotografie: er zijn onder-

tussen behoorlijk wat Torpedianen 
met een onderwater-fototoestel en 
mogelijks is er interesse voor een 
(beperkte) cursus OW-fotografie of 
tenminste toch wat begeleiding en 
oefeningen/experimenten onder-
water (o.a. in het zwembad met al-
lerlei leuke objecten om te fotogra-
feren en alle mogelijke settings van 
je toestel dan in alle rust kunnen 
uitproberen en de resultaten dan 
kunnen vergelijken) om de mo-
gelijkheden van het eigen toestel 
beter te leren kennen en benutten. 
LD en Johan W. hebben in 2004 
zo’n zwembadsessie meegemaakt 
en dat was best nuttig en interes-
sant, zie o.a. http://www.torpedo.
be/foto/040323_Overpelt/

 Daar zal verder worden over nage-
dacht om zo’n begeleide workshop 
tijdens een van onze eigen zwem-
badsessies te organiseren...

 In de marge even nog een herin-
nering: iedere 1ste vrijdagavond 
van de maand, om 20u in ’t Verloren 
Hofken in Dilbeek, organiseert duik-
school Adventure Diving Dilbeek 
(zie http://site.adventurediving-
dilbeek.be/) een informele OW-
fotografie-avond waar resultaten/
experimenten van duikers worden 
besproken en suggestie en tips 
worden uitgewisseld enz. en deze 
avond staat ook open voor duikers 
van andere BRAVOS-clubs.

De volgende sportraad 
zal doorgaan op de 1ste 
vrijdagavond van juni,

01/06/2012 om 20u30 in 
het clublokaal.
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Sa wàt dii khráp thúk 
khon, dag iedereen 
(lees: Teergeliefde 
winterwatjes)
Begin dit jaar trok ik naar Thailand. Niet alleen omwille van 
de knappe wijven, fantastische cultuur, maar ook om te dui-
ken.
De liveaboard viel zo goed mee, dat ik besloten heb om 
volgend jaar in januari terug te keren.
Als er onder jullie nog geïnteresseerden zijn om de Thai-
se onder- en bovenwaterpracht te ontdekken, ben ik be-
reid de organisatie hiervan op mij te nemen.

NAAR Warmere

OORDEN!



We hebben ongeveer 20 personen nodig om de boot af 
te huren.
Kandidaten gelieve zich zo snel mogelijk kenbaar te maken, 
want eind april wil ik al beginnen uitkijken naar voordelige 
vluchten en verblijfplaatsen.

Wat zijn de voorwaarden?
•	 Buiten	lid	zijn	van	Torpedo,	toestemming hebben van 

je mama en/of papa om met mij mee te mogen, in 
orde zijn met verzekering, en positief ingesteld zijn, zijn 
er eigenlijk geen voorwaarden.

•	 De	maximum	duikdiepte	is	30	meter,	maar ook duikers 
die minder diep mogen, komen ruimschoots aan hun 
trekken. Voor hen kunnen plaatselijke instructeurs inge-
zet worden, zodat uiteindelijk niemand het gevoel heeft 
om zich te moeten “opofferen”.

•	 Omwille	van	de	redelijk	sterke	stroming	op	een	aantal	
duikplaatsen, kan het zicht zich soms beperken tot 
een aantal meters, maar jullie weten ook dat dergelijke 
stroming heel veel leven aantrekt.

Nice to know:
•	 De	liveaboard	die	ik	deed,	duurde 4,5 dag, kostte mij 

ongeveer 500€ alles inbegrepen. D.w.z. verblijf aan 
boord in vol pension, koffie, thee, water, fruit,… inbegre-
pen, 14 duiken - Similan-Bon-Tachai-Richelieu (4/dag  + 
2 op de laatste dag).

•	 De	kapitein	heeft	ondertussen	een nieuwe boot ge-
kocht, en wil in de toekomst doorvaren naar Birma. Een 
langere liveaboard dus (±7dagen), met nog meer moois. 
Dit is dan ook de trip die ik wil doen.

Zijn jullie al wat opgewarmd? Kijk dan ook eens naar de 
bijgevoegde foto’s, en klik even op de link van Similan 
Diving of van Sunrise Divers. 
http://www.similan-diving-safaris.com   
http://www.sunrise-divers.com (bij deze laatste link klik je 
in de rechterkolom bij “Thailand liveaboards” op Dolphin 
Queen. Dat was de boot waarmee ik de trip deed.

Er zijn nog geen concrete gegevens terug te vinden i.v.m. 
de nieuwe liveaboard, maar zodra beschikbaar, worden die 
doorgemaild. 

Voor alle vragen: bel, mail, spreek mij, of wip eens ff bineuh-
hhh (nvdr: foei Piet!).

Láew phóp kan aathhít nâa! 
Tot volgende week!
Piet
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Tijdens onze Panamareis in 2011 staat een bezoek aan El 
Valle de Anton uiteraard op het programma. Dit is immers 
de plaats waar je eventueel nog een Atelopus zeteki of 
“Golden frog” in de natuur kan bewonderen en waar je ze 
in elk geval kan gadeslaan in het El Valle Amphibian Con-
servation Center. Tijdens onze tocht doorheen West Pana-
ma van Panama City naar het Bocas archipel zullen we dan 
ook voor een paar dagen halthouden in El Valle. We rijden 
op onze tocht naar El Valle voorbij een aantal zeer bekende 
plaatsen voor de liefhebbers van de Dendrobates auratus.
 
Op een uurtje rijden van de hoofdstad komen we aan een 
afslag in het dorpje El Espino waar we in Noordwaartse rich-
ting de bergen in trekken. De aangestampte aarden weg 
verandert al snel  in een smal kronkelend pad met bulten 
en kuilen, soms doorheen het bos, soms langs gapende 
ravijnen met een adembenemend uitzicht op het omlig-
gende gebergte. Op het einde van de weg komen we in 
Pueblo Nuevo, een klein dorpje met een groot dorpsplein, 
omringd door een paar huizen.
 
De bewoners zijn zeer vriendelijk en nieuwsgierig wat wij 
hier wel komen zoeken. Als Ria in het Spaans uitlegt dat we 
op zoek zijn naar gifkikkertjes, zo van die groene met zwarte 
vlekjes, knikken de mannen begrijpend. “Ja, die zitten hier 
wel, maar daarvoor moet je nog veel hoger de bergen in 
trekken.”  Van hieruit moeten we nog zeker een paar uur 
stappen tot de top van een heuvel, waar een riviertje ont-

springt. Daar zouden die kikkertjes zeker te vinden zijn!
 
We zijn hier op zoek naar 2 variëteiten van de auratus: de  
Campana, soms ook als Capira aangeduid en de Alto de 
Campana.
De Campana variëteit heeft een crèmekleurig of beige pa-
troon met vlekjes of lijntjes op een roodbruine tot bruine 
ondergrond. De kikkertjes zijn ongeveer 3,5cm groot. Ze 
zijn zeer schuw en bijgevolg dus zeer moeilijk te ontdek-
ken. Ze komen voor in bebost gebied langs riviertjes op 
een hoogte tussen 50 en 400m.
In hoger gelegen gebieden in het Parque Nacional Altos de 
Campana komt een iets kleinere variëteit voor. Deze soort 
heeft een blauw-groen lijnenpatroon op een donkerbruine 
achtergrond.
 
We nemen afscheid van de vriendelijke mensen in het klei-
ne dorpje. Op hun aanwijzing rijden we terug naar de Car-
retera Panamericana om in de buurt van de Capira rivier te 
zoeken naar kikkertjes. Langs de waterkant kunnen we er 
geen vinden. Je moet in de eerste plaats zeer goede ogen 
hebben om dit onopvallende kikkerje te zien en zoals reeds 
gezegd zijn ze uiterst schuw.
 
We besluiten dan maar verder te rijden richting El Valle. 
Net voor Capira gaan we rechtsaf naar het Parque Nacio-
nal Altos de Campana. Onderweg passeren we een ranch 
waar honderden zeboes staan te wachten om getranspor-

Op zoek naar Atelo
pus

zeteki (deel 1)

Van Panama City na
ar El Valle

Altos de Campana



teerd te worden. Wat verder vinden we het wachthuisje van 
de ANAM: de Autoridad Nacional del Ambiente. We zijn 
de eerste buitenlandse bezoekers in 3 weken die hier nog 
langsgekomen zijn. Na het betalen van 10 dollar per per-
soon en het obligate papierwerk rijden we verder.
 
Het uitzicht is hier wondermooi: we bevinden ons hier zo’n 
20km van de kust en hebben een prachtig zicht op de Paci-
fic met verschillende eilanden in de verte.
We parkeren onze 4x4 ergens op een doodlopend pad en 
trekken het regenwoud in. De tocht gaat door een smalle 
beek waar nauwelijks water doorstroomt. Overal horen we 
wel geluiden die op kikkertjes kunnen wijzen, maar we krij-
gen ook hier niets te zien.
De plantengroei is overweldigend. Dikke woudreuzen 
verheffen zich statig hoog in de lucht. De kleinere bomen 
trachten, sommige tevergeefs, ook een beetje zonlicht te 
vergaren. Ze zijn begroeid met verschillende soorten mos-
sen, varens, bromelia’s en tillandsia’s. Overal liggen afge-
broken takken, die het begeven hebben onder het gewicht 
van hun gastheren. Elk van die takken vol planten zou je 

zo op een terrariumruilbeurs aan de man kunnen brengen 
voor heel wat geld.
Verschillende soorten Heliconia’s priemen her en der door 
het lage struikgewas. Grote Morpho vlinders fladderen heen 
en weer tussen de bloemen. De typische oerwoudgeluiden 
van onbekende oorsprong omgeven je van overal.
Verschillende kleine plasjes en poeltjes worden nauwlet-
tend onderzocht, maar gifkikkertjes zien we niet.
 
En toch zitten hier kikkertjes hé! En inderdaad, plots merk 
ik een klein bruin bolletje op dat vrolijk voor mijn voeten 
voorbij springt. Als het blijft stilzitten zie ik het al niet meer. 
Ik neem dan maar een foto met de telelens van waar ik 
denk dat het diertje zou zitten en begin verwoed op mijn 
beeldscherm te zoeken met maximale vergroting. Een stap 
korter zetten naar de vermoedelijke plaats waar het diertje 
kan zitten doe ik niet, want dan springt het waarschijnlijk 
weer verder.
En ja hoor, daar zit ergens een klein bruin kikkertje dat eruit 
ziet als een blaadje. Ik denk dat het een jonge boomkikker 
is, maar heb er geen idee van om welke soort het gaat.
 
Na nog een poosje verder gezocht te hebben besluiten we 
het zoeken te staken en terug te keren, want we hebben 
nog een lange tocht voor de boeg vooraleer we in hotel 
Campestre in El Valle de Anton zullen aankomen.
 
We vervolgen onze tocht langs de Pan American Highway 

Atelopus capira

Cerro Gaital

Auratus Altocampa

Atelopus zeteki



in de richting van Costa Rica tot in Las Uvas. Hier nemen 
we de afslag naar El Valle, gelegen in de caldeira van een 
uitgedoofde vulkaan. Al vlug gaat het bergop en in de verte 
kunnen we de pieken van de kraterrand waarnemen.
Als we de krater inrijden komen we terecht in een oase van 
groen. De weg slingert zich doorheen het woud naar bene-
den. Tussendoor worden we opgehouden door een lokale 
bus, beschilderd in alle kleuren van de regenboog en met 
de meest uiteenlopende figuren. Eens het donker wordt 
zijn deze bussen dan nog eens verlicht als een kerstboom.
 
Als we door de toegangspoort van hotel Campestre rijden 
ben ik wat verwonderd. Ik ken het hotel van op foto’s: een 
soort Zwitsers chalet met een grote vijver met fontein voor 
de deur. De fontein staat er nog, maar van het chalet staat 
niets meer recht.
Dit hotel is vooral bekend omdat het vroeger onderdak 
bood aan een aantal Atelopus zeteki kikkers, die toen mas-
saal uit de natuur werden gehaald om zo te ontsnappen 
aan de oprukkende Chytridiomycosis, een infectieziekte bij 
amfibieën die een massale sterfte veroorzaakt heeft.
 
Op een plakkaat aan de receptie staat geschreven dat er 
verbouwingen aan de gang zijn en dat men zich excuseert 
voor het ongemak. We logeren in een vernieuwde vleugel 
van het hotel, met direct uitzicht op het woud dat tegen de 
kraterwand aanleunt.
In een aquarium onder een afdak vinden we al snel een 
mooi exemplaar van de “Rana de oro”, een van de symbo-
len van Panama. Het aquarium is opzichtig met kettingen 
aan de muur bevestigd, kwestie dat dit juweeltje niet ge-
stolen zou worden.
 
We frissen ons wat op en nestelen ons op het open terras 
bij een goede pint lokaal bier. Andere gasten zijn er schijn-
baar niet in het hotel.
“Of we ook wat willen eten?”
“Ja natuurlijk, zo tegen 8 uur als dat kan.”
Maar dat is te laat. We moeten ten laatste bestellen om 7 
uur, want om 8 uur sluit het restaurant.
“OK, dan eten we wel om 7 uur, en nadien drinken we nog 
een paar goeie pinten in de bar.”
Maar ook dat gaat niet...
“Om 8 uur sluiten ook de bar en de receptie.”
En dus is het hotel vanaf 8 uur ‘s avonds van ons alleen. 
Gelukkig kunnen we ons in El Valle bevoorraden met de no-
dige drank en snacks. De dievriezer met ijs weten we staan 
en die deur is niet op slot. Een Panamese rum met ananas-
sap en stukjes verse ananas smaakt fantastisch!
 
Als er om 10 uur ‘s avonds nog een late gast een kamer wil, 
hebben we alle moeite van de wereld om hem uit te leggen 
dat wij maar gasten zijn en hem geen kamer kunnen be-
zorgen. Maar gelukkig: aan de deur van de receptie hangt 
een sleutel met een bericht voor een late gast. Het schijnt 
dezelfde persoon te zijn die net is toegekomen. Hij is uiterst 
blij dat we hem een kamer kunnen geven.
 
Als tevreden “hoteleigenaars” gaan we rond 11 uur slapen 
en dromen van hordes Golden Frogs die door onze kamer 
springen.
 

Campestre

Markt El Valle Atelopus

Atelopus limosus Rana



Koken met …

ONZE buddIES!

Voor 4 à 6 personen heb je nodig:
- 1 broccoli
- 750 g gemengd gehakt
- wat bakboter 
- 750 g aardappelen
- gemalen kaas
- ongeveer ½ l bechamelsaus

Bereiding: 
-  Schil de aardappelen en kook ze beetgaar, giet ze af en 

snij ze in sneetjes
-  Snij de broccoli in roosjes, kook beetgaar en laat uitlek-

ken of beter nog stoom ze
-  Doe wat boter in een pan en bak hierin het gehakt rul; 

kruid met peper, zout en nootmuskaat 
-  Maak de bechamelsaus

-  Schik alles in een ovenschotel: start met het gehakt, 
daarboven de aardappelschijfjes en de broccoliroosjes 
en werk af met de bechamelsaus en de gemalen kaas

-  Plaats de ovenschotel in een voorverwarmde oven op 
180° - als alles nog warm is zo’n 15 minuten , als de 
ingrediënten reeds afgekoeld zijn zo’n 45 minuten en op 
het einde heel even onder de grill

Smakelijk!

Broccoli-gehaktschotel of hoe je roger
eindelijk broccoli doet eten!



Karolien is geslaagd!

WIST JE DATJES

De snedige snoodaards! Op voorhand foto’s 
nemen voor de verschillende scenario’s: niet ge-
slaagd én geslaagd. Planningen maken, daar zijn 
we bij Torpedo toch goed in ;-)

Luc maakt overzichtjes
Ik heb voor de aardigheid ook nog eens een overzicht gemaakt van de 
2011-deelname aan de reguliere weekend-clubduiken (dus niet de zomerse 
Ekeren-duiken, en ook niet de Noordzeeduiken en de doop en Nemo), zie 
http://www.torpedo.be/2011_overzicht.txt

Gemiddeld over het jaar genomen waren er 5 Torpedianen per clubduiken 
ingeschreven (minder dan 10% van het ledenaantal).

Net even de statistieken (t.e.m. 2007) van onze reguliere weekend-clubdui-
ken nog wat verder verwerkt en aanklikbaar gezet op onze WDMN in de 
rubriek “Overzicht/archief inschrijvingen clubduiken”:

In 2007 (clubreisjaar) hadden we een gemiddelde opkomst 
van 9.7 Torpedianen.
In 2008 was dat 7.2
In 2009 (clubreisjaar) terug 9.4
In 2010 serieuze terugval tot amper 4.5
In 2011 (clubreisjaar) een kleine heropflakkering: tot 5.8

ONZE KERSVERSE INSTRUCTEUR!

OPKOMST CLUBDUIKEN 2011

# duiken =  49 283  5.8
31 LUC DUPAS
24 PETER JANSSENS
22 PIET SCHOUMANS
18 JEROEN VERBEKE
17 MARIJKE PASTEELS
17 TOM VELTENS
16 JOACHIM VANDEPITTE
15 JAN VANRILLAER
14 JOHAN WOUTERS
13 KAROLIEN VAN ORSHOVEN
13 HANNAH LAURA GIJS
11 KRISTEL CROMBEZ
08 THOMAS REHER
08 ROGER VELTENS
07 XAVIER ROEX
05 STEFAN HELSEMANS
05 PETER BRANDT
04 KAAT VAN MELCKEBEKE
04 HERMAN GIJS
03 JAN BORGERS
03 KATJA MUERMANS
02 ELEWOUT DE TROYER
02 SANNE TORFS
02 KOEN VANHERCK
02 PETER THEUWIS
02 STEFAAN ADRIAENS
02 NELE DAEMEN
02 BEN RONDOU
01 ERIC VAN HOEYMISSEN
01 JIM VRANKEN
01 KATRIEN THEETAERT
01 WARD BARTELS
01 ANN IGNOUL
01 MAURICE LEMMENS
01 GERRIT HENDRICKX
01 JO GALLOO
01 KARINE VANDEN BOSCH
01 KATRIEN VAN PRAET
01 INGE KENIS





    

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.



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.

marijke Pasteels 3* 11 januari

jeroen V Hoger redder 19 februari

Karolien Vanorshoven 1*I 

 03.03 eigenlijk pas 25.03 , academische zitting Geel :-)

-- ON THE ROAD --
DUIKBRIL OP 
SRI LANGKA

Qua veiligheid een creatieve 
tuinwerker in Sri Lanka gezien !
Duikbril is zeer efficiënt..
Misschien toch nog veiliger als 
hij zijn palmen zou aandoen om 
zijn tenen te
beschermen...

Een leuke foto voor het torpedo-
tijdschrift  ?

Groetjes van Katrien en Luc



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

ZO 22/04 Boschmolenplas (zie duikstekken in NL-Limburg) 8u30 PJ  

ZO 29/04 Anna-Jacobapolder (HW 9u20) 8u30 PJ  

DI 01/05 Havenfeesten Leuven

ZA 05/05 GEEN Opprebais  

DI 08/05 Zwembadexamen 2*D !!! 20u45 zwembad 

  Met de vorige 3 dinsdagen herhalingen examen-oefeningen in het zwembad

ZO 13/05 Berghse Diepsluis (HW 10u05)  8u30 PJ  

DO 17/05 Hemelvaart... nog geen concrete duikplanning, Zeeland HW-kentering om 14u25 8u30 PJ 

ZO 20/05 Opprebais 8u30 PJ  

ZO 27/05 Gemaal van Strijenham en Gorishoek Punt (LW 14u30) 8u30 PJ  

MA 28/05 Pinkstermaandag... nog geen concrete duikplanning, Zeeland LW-kentering om 15u200 8u30 PJ 

VR 01/06 Sportraad 20u30 CL

ZA 02/06 Opprebais 8u30 PJ*  

ZO 03/06 BRAVOS-proevendag in Vodelee. Voor alle brevetten! 9u ter plaatse  

DI 05/06 Zwembad-OWT... meer info volgt. 20u45  zwembad

ZO 10/06 Noordzeeduik  

ZO 10/06 Zoetersbout en Zuidbout (LW 14u35) 8u30 PJ  

DI 12/06 Begin van het Ekeren-duikseizoen t.e.m. dinsdag 28/08 20u Ekeren

ZO 17/06 Opprebais 8u30 PJ  

ZA 14/07 Noordzeeduik  

ZA 11/08 Noordzeeduik  

DI 28/08 Laatste dinsdagavond-Ekerenduik 20u Ekeren

DI 03/09 Start van het zwembadseizoen 20u45 zwembad

VR 07/09 Sportraad 20u30 CL

ZO 23/09 Noordzeeduik  

ZO 07/10 BRAVOS-proevendag in de Plate Taille. Voor alle brevetten! 10u ter plaatse  

ZA 10/11 Torpedo Wok-avond. Meer info volgt. 19u TP  

VR 07/12 Sportraad 20u30 CL

ZA 22/12 Chocomelkduik in Ekeren 18u TP  


