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edito

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

Eén adres: marijkepasteels@gmail.com

Medewerkers:  Xante Janssens, Roger Veltens, Karine Pardon, Elewout, Jan VR, Luc Dupas
 Coverfoto: Roger Veltens, Aquarium Marin, Tregastel, 2012
Torpedo Website: www.torpedo.be – Luc Dupas
Verschijnt Driemaandelijks:  Editie herfst 2012
Verantwoordelijke uitgever:  Marijke Pasteels 
 Ormendaal 29 - 3060 Korbeek-Dijle

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

inhoud geheel of gedeeltelijk eens zijn.

Een 
eeuwigheid 
geleden...
Mijn laatste duik, het lijkt er ééntje uit 
een ander tijdperk. Maandagmorgen 
2 januari 2012: geen vrieskou, geluk-
kig, maar in een natpak op de dijk aan 
de punt, het zet me toch wel aan het 
denken.
Wanneer mijn 2de duik zal zijn, dat 
vraag ik me nu wel af. Ga ik de kou 
trotseren of toch nog even afwachten 
en in december een triestig aantal 
duiken op mijn doktersbriefje zetten: 
1! Dat had ik nou ook weer niet ver-
wacht... 

In de vorige edito liet ik me uit over 
zwangere vrouwen die niet mogen 
duiken. Aan mijn zwangerschapsavon-
tuur is abrupt een einde gekomen: na 
27 weken en 5 dagen besloot ons klein 
meneertje om mama en papa eens te 
verrassen terwijl ze op vakantie waren 
in Bretage. 
30 juli, het beloofde voor mij een mooie  
30ste verjaardag te worden. Tom en ik 
waren van plan om eens lekker te gaan 
eten die avond. Maar in plaats van te 
gaan eten zijn we in het ziekenhuis 
beland met weeën. Daar maakte ik de 
verschrikkelijkste nacht van mijn leven 

mee: om de 5 minuten weeën, een in-
fuus met vloeistof om mijn weeën te 
stoppen, een hartslagmeter die om de 
10 minuten zichzelf opblies, een zuur-
stofmasker en 2 meters op mijn buik 
met een soort ‘seismograaf’ naast mij. 
Ik noem het maar zo, hij mat mijn wee-
en en de hartslag van onze zoon. 
Meestal zeggen ze: de uren kropen 
voorbij... Bij mij was het: de minuten 
kropen voorbij... ik dacht dat er nooit 
een einde aan de nacht zou komen.
De volgende dag werd ik met een he-
likopter overgevlogen naar een ander 
ziekenhuis. Later op de dag besloten 
de dokters dat het toch maar het beste 
was om Loïc geboren te laten worden. 
Die mooie vakantie aan het Bretoense 
strand liep uit in een 6 weken durend 
verblijf in het hospitaal. Daarna wer-
den Loïc en ik gerepatrieerd moet 
onze ‘privé-jet’ naar België. Tom 
kwam ons achterna met een auto vol 
vakantiegerief. Na nog eens 6 weken 
in Gasthuisberg zijn we eindelijk thuis 
met ons ventje. 
We hadden die zwangerschap toch 
wel even anders voorgesteld...
Niets ter wereld kan je voorbereiden 
op zo’n klein mensje, 920 gram, amper 
groter dan ons hand. En toch, hier is hij 
nu, ruim 4 kg en 54 cm groot. 

Het ‘monsieuke’ (zo noem ik hem 
soms) heeft er dus voor gezorgd dat 
het hele duikseizoen aan onze neus 

voorbij ging. Geen Ekeren-bezoekje, 
geen gezellige babbels, geen weetjes, 
nada, niks. 

Ik kan alleen maar hopen dat jullie je 
enorm geamuseerd hebben, daar on-
der water. Dat het niet te koud was, 
een beetje helder en dat jullie hebben 
kunnen genieten van die prachtige vis-
sen en ander natuurschoon.

Ik begin stillaan toch te verlangen naar 
dat droogpak. Want duiken, daar heb 
ik wel zin in. Maar mij in de kou om-
kleden, waarbij mijn neopreen sokken 
vastvriezen aan de grond? Nee, be-
dankt. Ik ben tenslotte geen twintiger 
meer, hé. Eindelijk een goed excuus... 
C

Winterduikers: have fun! Aan alle an-
deren: kom nog eens plonsen in het 
zwembad, we hebben je daar nodig!
 Marijke
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Aanwezig: 
Peter Janssens, Jan Vanrillaer en Luc 
Dupas

Verontschuldigd: 
Kristel Crombez, Piet Schoumans

1. Goedkeuring 
verslag Sportraad 
01/06/2012

Een bemerking eventueel bij de pa-
ragraaf ivm het voorstel om het quo-
tum voor Opprebais te verlagen naar 
10: aangezien we mee in de VZW 
Opprebais zitten, en alle leden hun 
eigen weekend(s) met resp. voor- of 
namiddag hebben, zijn die 1ste za-
terdagmorgen en 3de zondagmorgen 
“onze” duikmomenten. Die voormid-
dagen zullen eventueel af en toe door 
Pa Tienen aangevuld kunnen worden 
met clubs/duikers die geen lid zijn van 
de VZW en toch willen komen duiken 
om zo dan het aantal duikers groot ge-
noeg te maken om de duikstek open te 
houden. Maar als we echter nog teveel 
keren zelf met maar een handvol (of 
nog minder) duikers opdagen kan het 
zijn dat er in de toekomst bij momen-
ten Opprebaisduiken zullen worden 
afgelast! Ons quotum verlagen naar 
10 gaat hier niets aan veranderen.
LD zal blijven proberen door externen 
mee aan te trekken om het aantal dui-
kers “interessant genoeg” te maken 
voor Pa Tienen om die 2 voormidda-
gen open te houden voor ons, en we 
zien dan wel wat de toekomst brengt 
en wat er op dat moment eventueel 
het alternatief kan zijn.

2. Evaluatie voorbije 
activiteiten en club-
duiken algemeen

De opkomst voor de clubduiken blijft 
erg matig (gemiddelde opkomst in 
2012 van 4.3 Torpedianen op de week-
end-clubduiken incl. Opprebais, en 3.0 
Torpedianen zonder de Opprebaisdui-

ken). De herhaling van de eerdere be-
vraging bij de leden ivm de algemene
leden/clubwerking en specifiek ivm 
de (niet-)deelname aan de clubduiken 
heeft jammer genoeg geen onver-
wachte nuttige suggesties/voorstellen 
opgeleverd. De algemene reden/oor-
zaak voor niet-deelname blijft teveel 
andere activiteiten en andere prioritei-
ten en niet zozeer het aanbod op onze 
WaDoeMeNaa zelf.

3. Opprebais
Iedere 1ste zaterdagmorgen en 3de 
zondagmorgen van de maand, en dan 
telkens ten laatste op woensdagmid-
dag inschrijven opdat LD “Pa” dan 
kan briefen over de aantallen en “Pa” 
eventueel de nog vrije plaatsen kan 
proberen op te vullen met derden. 
Verder cfr. supra.

4. Noordzeeduiken 
2012

De 4 data zijn/waren zo 10/06, za 
14/07, za 11/08 en zo 23/09. Er werd 
telkens voor 6 duikers gereserveerd 
maar het is nooit gelukt dit aantal te 
halen: 10/06 3 Torpedianen, 14/07 ge-
cancelled wegens maar 1 Torpediaan, 
11/08 2 Torpedianen, en voor 23/09 
momenteel slechts 2 Torpedianen.
Gezien de erg lage interesse zal LD 
voor 2013 geen Noordzeeduiken meer 
plannen.

5. Ekerenseizoen 
zomer 2012

De opkomst varieerde van een 5-tal 
Torpedianen tot een 15-tal. 

6. Duikonderricht
-  De discipline qua aanvangsuur en 

einde van de zwembadtrainingen 
wordt hopelijk beter in het nieuwe 
zwembadseizoen!!!

 We hebben het zwembad van 21u 
stipt t.e.m. 22u30 en deze tijd moet 

optimaal worden benut. Iedereen 
moet ook meehelpen om het mate-
riaal 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 worden 
gegaan en we om 21u kunnen 
beginnen in het zwembad.

-  Er is voorlopig geen nieuwe lessen-
reeks theorie 2*D of 3*D gepland. 
Ingeval er toch onverwachts kandi-
daten opduiken kan dat opnieuw 
worden bekeken.

-  Ivm specifieke technieken/work-
shops voor in het zwembad wordt 
opnieuw gedacht aan o.a. vintech-
nieken, algemene onderwaternavi-
gatie incl. gebruik van het kompas, 
er wordt ook overwogen om eens 
te proberen met een kleine ow-
camcorder wat demofilmpjes te 
maken van specifieke oefeningen/
skills en/of dit te gebruiken bij het 
aanleren –en nadien corrigeren- van 
skills. Concrete datums/afspraken 
volgen later op het jaar.

-  Onderwaternavigatie en algemene 
duikstek-kennis is tevens iets wat 
zeker regelmatig aan bod mag/
moet komen bij de openwater-
duiken. Idem dito de grondige 
praktische kennis van je eigen duik-
computer incl. de planningmodus 
ervan. Eventueel zal LD opnieuw 
een “droge” sessie met real life 
interactieve demo van een aantal 
duikcomputers organiseren.

- Sinds begin dit jaar is in de NELOS 
Infomap ook de “schaarsprong” 
toegelaten als alternatief voor de 
klassieke rechte voorwaartse sprong 
met-de-voeten-bijeen maar blijk-
baar is dat niet bij iedereen door-
gedrongen. De schaarsprong wordt 
al jarenlang bij andere federaties/
organisaties aangeleerd als de stan-
daard voorwaartse sprong omdat 
die schaarsprong/schredesprong 
(“giant stride”) ook kan gebruikt 
worden als het water gelijk staat of 
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zelfs hoger staat dan de zwemba-
drand of ponton, je zinkt ook veel 
minder diep in het water weg zodat 
zowel je oren als materiaal een klei-
nere “slag” krijgen, het is ook vei-
liger omdat je sowieso vanzelf een 
eind verder van de rand in ’t water 
komt en er dus minder kans is om 
met de fles te blijven haperen op 
de rand enz. Dus zeker de moeite 
om ook die sprong/stap te oefenen 
en effectief te gebruiken!

Zie vb. http://www.torpedo.be/
NOB_zwembadskills/19.wmv en
http://www.youtube.com/
watch?v=o3XPmfJ-vFQ en
http://www.youtube.com/
watch?v=3JsAxBDAkKg

7. Nieuwe 
WaDoeMeNaa:
Wordt opgesteld en zal door LD 
online worden gezet.

8. Varia:
Onderwaterfotografie: een herha-
ling van wat reeds op een eerdere 
Sportraad aan bod kwam. Er zijn ver-
schillende Torpedianen met een on-
derwater-fototoestel en er is daarmee 
allicht interesse voor een (beperkte) 
cursus OW-fotografie of tenminste 
toch wat begeleiding en oefeningen/
experimenten onderwater. Er wordt 
gedacht aan eerst een uurtje uitleg in 
het clublokaal over bepaalde basics 
zoals sluitertijd, diafragma, diepte-
scherpte, bewegingsonscherpte, film/
beeldopnemergevoeligheid en ruis, 
compact-fototoestellen en systeem-
camera’s, manieren van belichten/
bijlichten enz., gevolgd door dan een 
uitprobeer-zwembadsessie. Tijdens 
deze zwembadsessie kan men aller-
lei leuke objecten fotograferen en 
alle mogelijke settings van het eigen 
toestel dan in alle rust uitproberen 
om nadien de resultaten te kunnen 

vergelijken om zo de mogelijkheden 
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 interessant, zie o.a. http://www.
torpedo.be/foto/040323_Overpelt/ 
In de marge even nog een herinne-
ring: iedere 1ste vrijdagavond van de 
maand, om 20u in ’t Verloren Hofken 
in Dilbeek, organiseert duikschool 
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 december,
07/12/2012 om 20u30 

in het clublokaal.

WA DOE Me NAA?
Datum Locatie Vertrekuur Plaats

ZA 01/12 Opprebais 8u30 PJ*  

ZO 02/12 Voor wie nog eens zin heeft in Zeeland... GODD 8u15 PJ  

VR 07/12 Sportraad 20u30 CL

ZO 09/12 Sprimont en La Gombe, met mogelijkheid van na  
  de La Gombe-duik lekker te gaan smikkelen in Sprimont.. 8u30 PJ  

ZO 16/12 Opprebais 8u30 PJ  

ZA 22/12 Chocomelkduik in Ekeren 18u TP  

ZO 30/12 La Rochefontaine (2d., ideaal voor 30m en 40m duiken/proeven) 8u30 PJ  

DI 01/01/13 Opprebais-nieuwjaarsduik 8u30 PJ  

DI 01/01/13 Torpedo nieuwjaarsreceptie 20u30 CL

ZA 05/01/2013 Opprebais 8u30 PJ*  

ZO 20/01/2013 Opprebais 8u30 PJ  

VR 25/01/13 Algemene Vergadering (datum onder voorbehoud) 20u CL

ZA 02/02/2013 Opprebais 8u30 PJ*  

ZA 09/02/13 Bezoek aan de caisson (incl. ‘droge duik’ naar 30m)  
  van het Centrum voor Hyperbare Zuurstoftherapie van het  
  Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek (9u ter plaatse) / info  8u15 PJ*  

ZO 17/02/2013 Opprebais 8u30 PJ  

VR 01/03/2013 Sportraad 20u30 CL

ZA 02/03/2013 Opprebais 8u30 PJ*  

ZO 17/03/2013 Opprebais 8u30 PJ  
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Leuven-Brugge
Deel 2

Dag 1: woensdag 18 juli 
Eindelijk, ik heb de hele de dag gewacht en nu 
vertrekken we. Nog even alles inladen in de auto, 
wachten op mam en direct vertrekken naar VVW 
Leuven. Als we daar waren aangekomen moesten 
we alles van de auto naar de boot dragen. Alles 
klaarzetten en vlaggen ophangen. Mam zei gedag 
en daar gingen we, zoals echte schippers, alles 
ging vlot, nergens stilgevallen of zo. In de sluis 
van Kampenhout waren we aan het zakken tot 
plots… ik zag iemand afkomen en ik dacht dat 
het iemand van de centrale bediening was maar 
dat was nogal onlogisch want die kwam van de 
andere kant dan het gebouw van de bediening. 
Maar dan… wuifde ze en ik herkende haar di-
rect: het was Kaatje Piraatje. We praatte even 
en dan kwamen we te weten dat ze daar was 
om aan haar andere boot te werken; als we uit 
de sluis kwamen wuifde ze ons uit en we voeren 
verder. Verder ging het goed, buiten in de sluis 

van Battel, daar 
hadden we iets 
te lang gewacht 
met het verhangen 
van onze touwen 
en ik kon er niet 
meer aan en pap 
ook niet meer dus 
ging hij op het 
dak van de kajuit 
staan en dan kon 
hij er nog net 
aan, fjoew. Als we 
waren aangekomen 
en ons vastgelegd 
hadden, begon 
het te regen. Dan 
aten we nog snel, 
schrijven en dan 

onze tanden poet-
sen. Ik stond met 
een lamp in het 
water te schij-
nen en toen zag 
ik een zoetwa-
terkreeftje. Dan 
slapen omdat we 
zo moe waren.

PS: we voeren 4 
uur en 28 km

Dag 2: 
donderdag 
19 juli
Ik heb bijna 
heel de nacht 
wakker gelegen. 
Ik weet niet 
hoe het kwam, 
maar ’s och-
tends scheen het 
licht ook al naar binnen, dus van slapen kwam 
er niet veel van in de “boot” C. Het Zennegat 
ging goed. Alleen 1 touw was te kort dus deden 
we die gewoon rond de ladder. De rest ging goed. 
In de middag ging het laag water worden dus 
ging iedereen aan de kant liggen om te wach-
ten totdat het tij gekeerd was, maar we hadden 
stroom tegen, maar daardoor laat een sleepboot 
zich niet tegenhouden, we gingen door “stroom 
en wind”. Na een tijdje zijn wij ook aan de kant 
gaan liggen en hebben we daar middag gegeten 
in de zon. Verder ging alles goed. In de sluis van 
Merelbeke lagen we deze keer niet helemaal al-
leen, nee, we lagen er met 5 boten. Dan nog een 
half uurtje varen en dan waren we in Gent. We 
zijn eerst ene gaan drinken, alles regelen, eten, 
schrijven, douchen, slapen.

PS: we voeren vandaag 9u en 87km.

Dag 3: vrijdag 20 juli, 
1ste rustdag
Eerst hebben we uitgeslapen tot 9 uur, dan rus-
tig wakker geworden en hebben we gebruncht. 
Daarna zijn we naar het stad geweest. Daar was 

6



    

de vrijdagmarkt en hebben we 1 ding gekocht. 
We zijn ook naar de bakker en het Spit geweest, 
daar hebben we ook wat gekocht. Er was ook 
een kermis en daar heb ik mogen schieten + tips 
van pap en zo heb ik 11 krijtjes afgeschoten en 
een toeter gewonnen. Daarna zijn we er ene gaan 
drinken. Daar was een man en die kon niet meer 
tegen het geluid en die tufte… maar hij tufte op 
zichzelf C. Dan gingen we terug naar de boot en 
waren we bijna de weg kwijt, maar… we hadden 
gelukkig de GPS mee, maar die deed het ook niet 
zo goed. Uiteindelijk zijn we dan toch veilig terug 
geraakt.
Dan eten, douchen, schrijven, fruitje eten en sla-
pen. 

PS: niet gevaren, wel gefietst

Dag 4: zaterdag 21 juli
Vandaag zijn we om 7u30 opgestaan, hebben we 
gegeten en afgewassen. Alles was vrij normaal. 
We voeren aan 10-15 km/u. We zijn bij de BWSV 
gestopt om middag te eten en te drinken. Voor de 
eerste bewegende brug waren we gebotst tegen 
de kant, maar het was niet zo erg. De rest ging 
goed. Toen we waren aangekomen waren Patrick 
en Magda (de vorige eigenaars van de Timo) daar. 
Daar zijn we dan ene mee gaan drinken, daarna 
gingen we eten, slapen

PS: we hebben 4uur gevaren en 43km gedaan.

Dag 5: zondag 22 juli, 
2de rustdag
Vandaag zijn we rustig wakker geworden en opge-
staan. Om 10u30 zijn we vertrokken met de fiets 
naar Brugge City naar het Chocolademuseum en 
naar het Frietmuseum. In het Chocolademuseum 
kregen we info over de cacaoboon en kregen we 
een demonstratie hoe chocolade wordt gemaakt 
maar … tijdens de demonstratie werd een vrouw 
duizelig en was ze flauw gevallen. Na de demon-
stratie kregen we allemaal een chocolaatje, maar 
pap pakte er 2 en zei: voor de vrouw die ik red-
de C. Maar de man snapte het niet echt. Daarna 
gingen we naar het Frietmuseum, daar waren 
soms wel grappige dingen te zien: filmpjes, muziek 
en foto’s. Op het einde aten we daar een friet. 
Daarna gingen we op een toeristenbootje voor 30 
min. Daarna zijn we een ijsje gaan lekken en dan 
zijn we er natuurlijk ene gaan drinken. Daarna 
nog snel naar de Carrefour voor melk. Dan, eens 
aangekomen bij de boot, hebben we nog wat ge-
zond. Daarna gegeten, een douche gaan nemen en 
in ons bedje gekropen.

PS: niet gevaren, wel gefietst

Dag 6: maandag 23 juli
Vandaag zijn we terug opgestaan om 7u30. Het 
brood gaan halen, ingepakt, eten en weg waren 
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we. Alles ging goed, tijdens de vaart heb ik nog 
gezond en geslapen. We zijn in één ruk doorge-
varen. Toen we in Gent aankwamen hebben we 
pannenkoeken gegeten. Bij het clublokaal Flandria 
was een zwembad, dus konden we het niet la-
ten om een duikje te nemen. Dan een aperitief op 
het achterdek. Dan lekker gegeten en daarna een 
warme douche. 

PS: we voeren 4u en 43 km.

Dag 7: dinsdag 24 juli
Vandaag zijn we maar om 8 uur moeten opstaan. 
Eten, tanden poetsen en vertrekken. Onderweg was 
er niks speciaals gebeurd, buiten op de Schelde 
was er een vrachtschip gepasseerd en die maak-
ten zo’n hoge golven dat het water langs het 
ankergat op onze boot kwam. Ik lag te zonnen en 
werd nat, dat was nogal eng. Toen moest ik het 
luik van de boegschroef toe doen, want anders 
kon het water daar naar binnen. Een beetje ver-
der was er een vrachtschip in een bocht en we 
hebben die aan stuurboordzijde gekruist in plaats 
van aan bakboordzijde. Als we aankwamen was 
het zo warm dat we een paar emmers hadden 
getapt van de kraan en ons hadden verfrist op de 
boot. Daarna aten en dronken we nog iets, maar 
er kwamen te veel muggen dus gingen we binnen 
zitten. 

Dag 8: woensdag 25 juli

Vandaag hebben we rustig kunnen opstaan.
Want we moesten toch nog wachten op Lies, 
Seppe, Ciska, Gust en Liliane. Ik ben ook nog 
naar de winkel moeten gaan voor drank, want 
het werd die dag warm. Als ik terugkwam van 
de winkel waren ze juist aangekomen. Dan even-
tjes rondleiden en alles op zijn plaats zetten en 
we konden vertrekken. De 1ste sluis was al na 
15 min. ‘t Was wel even anders, want nu waren 
er 2 kleine kinderen bij die bij mij wilden zijn, 
dus moest ik wel even zeggen: “ga daar zitten en 
blijf daar rustig zitten”. Maar bij de andere slui-
zen ging het goed. Bij de sluis van Tildonk zijn 
we met z’n allen er ene gaan drinken en een ijsje 
gaan eten. Vooral Gust genoot het meeste van het 
ijsje C. Als we bijna verder moesten, kwam Gil-
bert met de ‘clochard’ aan onze boot liggen. Dus 
moesten we nog even wachten, maar dat duurde 
niet zo lang. Toen we aankwamen in VVW Leuven 
moest ik me even terug concentreren om aan te 
leggen. Maar alles verliep vlotjes. Na 10 minuten 
was alles in orde en ingepakt. En juist dan was 
Nico daar. Dan nog even wachten op mam en wij 
konden ook naar huis gaan.

PS: we voeren 4u en 28 km
PSS: wordt niet vervolgd, misschien, waarschijnlijk 
wel C.
 Xante
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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



    

TE HUUR:
DUIKMATERIAAL TORPEDO 
BIJ XAVIER!
Pasteelsblokweg 28 - 3010 Kessel-Lo (6-tal minuutjes van het zwembad)

FLESSEN AFZETTEN EN VULLEN

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

FLESSEN OPHALEN EN MATERIAALVERHUUR

Tijdens zwembadseizoen:

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

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

HUURPRIjZEN

WEEKEND 1ste WEEK per bijkomende week

Ontspanner 3 euro 6 euro + 3 euro

Octopus 2 euro 3 euro + 2 euro

Jacket 3 euro 6 euro + 3 euro

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

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

VULPRIjZEN
12L: €2
15L: €3

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

Technisch duikmateriaal

Herstellingen en onderhoud

Vulstation nitrox/trimix 300 bar

Digitale fotografie en Video

Verhuur materiaal van junior tot tech duiker of duikster

puntalfa.be

Lostraat 51

2220 Heist-op-den-Berg

Tel 0032 15 34 79 35

info@puntalfa.be

DI EN WOE 13.30U. - 19.00U.

DONDERDAG 13.30U. - 20.00U.

VRIJDAG 10.00U. - 18.00U.

ZATERDAG 10.00U. - 18.00U.

ANDERE DAGEN OP AFSPRAAK.



    

Grensoverschrijdend gedrag 
in de ziekenwagen.

Als je graag wil
weten hoe het
ziekenvervoer in 
Egypte verloopt, kun 
je best het volgende 
verhaal eens lezen.
Na twee leuke duikdagen in Taba wou ik ’s avonds eens lek-
ker gaan eten met mijn buurvrouw die ik meegenomen had 
op reis. Niet het gewone eten van het buffet, neen, een 
uitgebreide maaltijd van vier gangen.
Geen gewoon glaasje wijn, een fles cava voor ons twee-
tjes.
Het voorgerecht was gerookte zalm met rucola, heel lekker. 
De hoofdschotel een mini-barbecue voor elk, met inktvis, 
gamba en kreeft.
Na 10 minuten kreeg ik me zo’n ontzettende buikpijn, dat ik 
naar mijn bungalow terugging en meteen de dokter belde. 
Dit was abnormaal veel pijn.
De hoofdgeneesheer kwam er ook bij en ik werd langs alle 
kanten ingespoten, maar de hevige pijn bleef. Ik ben nu 
éénmaal dubbel zo zwaar als de lokale bevolking en ze had-
den waarschijnlijk hun dosis niet aangepast.

Ze wisten geen blijf met mij en vonden dat ik naar het zie-
kenhuis in Sharm moest. Ik zou ook naar Eilat kunnen gaan, 
maar had geen internationale pass bij en mocht de grens 
niet over. Anders altijd, nu niet. We zaten op nog geen kilo-
meter van de grens!

Daar kwam een aftandse ziekenwagen aangereden waar-
mee ik zogezegd op 2 uur in Sharm zou zijn. Ik had thuis op 
de kaart al gezien dat Sharm een heel eind was en dacht 
wel dat die 2 uur een fabeltje was.
Groggy van de pijn en de medicatie werd ik op de brits 
gelegd en een jong gastje, ik zal hem Ahmet noemen,  ver-
gezelde me tot daar.
De buurvrouw mocht vooraan bij de bestuurder zitten. 
Ahmet vroeg om het kwartier of ik pijn had. Natuurlijk had 
ik pijn, dat moest je niet vragen. 
Toen ik van ellende niet meer antwoordde op zijn gezaag of 
ik pijn had, kwam hij dichterbij en begon over mijn arm te 
wrijven met steeds dezelfde vraag… Ik had er nog zo geen 
erg in omdat ik zo ellendig was maar na een rit van 3 uur 

begon die gast me gewoon te bepotelen.
Hij hing met zijn hoofd in mijn haar, al wrijvend over mijn 
armen.
Daar lag ik helemaal alleen met diene gast die geen woord 
Engels verstond of deed alsof.
Ne mens zou van minder paranoïde worden.
Tegen het einde van de rit tilde hij gewoon mijn kleed op 
en stak zijn hoofd eronder. Dit was er teveel aan. Met de 
laatste krachten heb ik daar een scheldtirade gegeven en 
gezegd dat hij van mijn lijf moest blijven. 

Denk je dat die inbond? Oh nee…. Meneer was zeer ver-
ontwaardigd en deed zo teken met zijn hoofd… wat is’t??? 
Ik was zeer blij om in Sharm aan te komen en hem van mijn 
lijf te kunnen schudden. 

Het onderzoek was daar zeer kort. Teveel gedronken was 
de diagnose en een maagontsteking. 
Daar was ik ook niet veel mee, want 2 glazen cava… ik kan 
tegen meer. ;-) 40 euro betaald en terug naar Taba zonder 
ambulancier naast mij. De rit was verlengd naar 4 uur want 
er werd aan elk benzinestation gestopt om te kijken of er 
voorraad was. Er heerst daar benzineschaarste.

Aangekomen in het hotel vertelde ik mijn verhaal aan de 
dokter. Weet ge wat die zei? “Wat wilt ge mevrouw, jij bent 
zo’n sexy lady”!
Ik had zijn nek kunnen omwringen, langs de andere kant 
gevleid want dat was heel lang geleden dat iemand me dat 
nog zei. ;-)
Ik merkte dat het van dokterskant een grapje was, geluk-
kig.

Dus lieve duiksters,
Gouden raad van tante Karine… Dames hou uwe burka 
aan. 

Liefs,
Karine.

Ps: Ondertussen heeft een gastroscopie uitgewezen dat 
mijn maagwand vuurrood ziet en het is nog wachten op de 
uitslag van de biopsies. 
Van de IM spuiten heb ik een rood ontstoken plek die met 
de dag groeit en waar ik 40°C koorts van heb gekregen en 
waarvoor ik om de twee dagen naar Gasthuisberg moet. 
Van het infuus heb ik flebitis gekregen.
Maar ondanks dit alles schrikt me duiken in Egypte niet af, 
want het is toch genieten.
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Diveolution breidt uit ! 
Wij zijn bijzonder blij mee te delen dat Diveolution het eerste 
officiële GUE duikcentrum is in België !  
 
Naast onze webwinkel openen we nu ook een fysieke 
duikwinkel !  Onze winkel is misschien niet de grootste maar 
we hebben alles te bieden voor de veeleisende duiker die op 
zoek is naar hoge kwaliteit GUE opleiding, 
gestandaardiseerd en gespecialiseerd duikmateriaal en 
bijhorend onderhoud.    
 

Adres :  
Van Bladelstraat 6 
3020 Herent  
(Leuven 5km, Brussel 20km) 
 
Openingsuren :  
Maandag : 19u00 – 21u30 
Woensdag : 19u00 – 21u30  
 
Of op afspraak – info@diveolution.com  

Daarnaast bieden we ook de standaard GUE gassen aan – Onze membraan-
gebaseerd compressorsysteem levert Nitrox32 aan zeer democratische 
prijzen, meteen in de fles (omwille van de vulmethode is elke gekeurde 
duikfles geschikt !)   Triox, trimix en decogassen op aanvraag.    
 
Tenslotte, naast onze vaste huismerken 
Halcyon, DUI, Suex, Agir etc … hebben we 
ons assortiment uitgebreid met de Fourth 
Element producten.  De hoge kwaliteit 
thermische onderkledij, de neopreen 
duikpakken en neopreen attributen, 
ontworpen met veel oog voor detail, vullen 
ons aanbod perfect aan. 
 
Jarenlange ervaring in recreatief en technisch wrak en grotduiken, GUE 
opgeleid en met GUE instructeur aan boord,  Diveolution kan je assisteren op je 
zoektocht naar een meer gedegen aanpak en plezier voor je duiken en je 
persoonlijk bijstaan met advies omtrent materiaal keuze en opleiding. 
 
We hopen je snel te ontmoeten in onze winkel !  
Meer Info : www.diveolution.com  
 
Diveolution staff, 
Benjamin & Peter 
 



Aquarium
Te Trégastel

Wie van jullie heeft 
tijdens zijn verlof 
of bij een andere 
gelegenheid een 
bezoek ge-
bracht aan 
een publiek 
aquarium?

 
Vertel er ons dan over. Onze leden de-
len graag jouw ervaringen. Het geeft 
ze wellicht vroeg of laat de impuls om 
ook op zoek te gaan naar visjes “in den 
vreemde”.
Hier volgt alvast het relaas van een 
ontmoeting met de bewoners van de 
Atlantische kust.
 
Deze zomer brachten we voor de zo-
veelste keer (ik ben echt de tel kwijt) 
een bezoek aan Bretagne. In tegen-
stelling tot andere jaren sloegen we dit 

jaar ons kamp op in Landrellec, aan de Bretoense Noord-
kust. Je kan er genieten van adembenemende zichten op 
de Atlantische oceaan, die onbarmhartig inbeukt op de 
rotsachtige kust. 
De “Côte du Granit Rose” bij Perros Guirec is dan ook een 
absolute aanrader voor een bezoek.
 
Volledig opgaand in de majestueuze roze rotspartijen sta 
je dan in Trégastel plots voor het “Aquarium Marin”. Het is 
een klein aquarium dat je echter wel een beeld geeft van de 

Artikel uit het clubblad van Aquariumvereniging De Siervis Leuven
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fauna van de Bretoense kust en het Kanaal. De aquaria zelf 
zijn geplaatst tussen de rotsen. Het opzet geeft je het idee 
dat je aan het duiken bent tussen gigantische rotsformaties 
en zo het leven in de zee kan gadeslaan.
 
Het aquarium is opgedeeld in drie zones. Eens je de kassa 
gepasseerd bent (de inkom bedraagt 7,50 euro per per-
soon), kom je in de Kustzone. Wat er uitziet als een gewoon 
vijvertje is in feite een getijdenpoel met verschillende soor-
ten vissen.
 
Van hier wandel je naar de Getijdenzone. Hier vind je diverse 
aquaria met alle soorten vissen, kreeftachttigen, schelpdie-
ren, weekdieren, enz... die je in het kustgebied kan aantref-
fen. Je zal hier zeker exemplaren zien die je ook tegenkomt 
als je bij laagtij over de vrijgekomen stranden loopt.
 

In de Diepzee maak je kennis met de 
grotere dieren. Kreeften, langoesten, 
pijlstaartroggen, hondshaaien en ver-
schillende kabeljouwachtigen bevol-
ken een immens waterbekken. In een 
andere bak zwemt een grote school 
koolvissen.
 
Je kan nu nog op een groot rotsblok 
klimmen dat het dak van het aquarium 
vormt. Van hier heb je een mooi uitzicht 
op de zee met in de verte het vogelre-
servaat op “Les Sept Iles”.
 
Vooraleer naar buiten te gaan, wandel 
je nog voorbij de ‘kinderkamer’, waar 
verschillende babyvissen in aquaria 
rondzwemmen. Men slaagt er hier dus 
in om deze dieren in gevangenschap 
na te kweken.
 
Voor een echte aquariaan is een bezoek 
zeker aan te raden als je in de buurt 
bent. Je kan hier zo’n uurtje rondkijken 
en één en ander opsteken over de be-
woners van onze kusten.
 
En na je bezoek kan je in een crèperie 
aan het strand genieten van een “Menu 
de crèpes” met een “bol de cidre bou-
ché”.
 
Meer info over het aquarium vind je op 
www.aquarium-tregastel.com.

 
Roger Veltens,
De Siervis Leuven
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Een mededeling voor de zichzelf kennisverrijkende duiker. 

Er zijn drie naslagwerkjes
 - OSB
 - Kompas
 - Vlotbaarheidscontrole
in onze boetiekkast in het clublokaal. 
Uitlenen kan gratis / week.

Meer informatie kan je verkrijgen bij Peter Janssens.

Hanna-Laura Gijs 2*D september 2012

Karolien en joachim met Ruben 27 september 2012

Tom en Marijke met Loïc 31 juli 2012

3-7-2012 Nootjes/Chips/Kaas  - Ruben 3

10-7-2012 Hotdog - Ann I. 6

24-7-2012 Cake - Hannah-Laura 12

28-8-2012  Hotdogs - Ann I. 10,8

4-9-2012  Smoutebollen - Elewout 5

2-10-2012  Toast Zalm - Peter 3

9-10-2012  Balletjes in Tomatensaus - Hannah-Laura 10

16-10-2012 ijs - Piet 3

23-10-2012 Curryworst - Piet 1

30-10-2012 Pannenkoeken - Jan 8

TORPEDO’S flupkes
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Pasteelsblokweg 28, 3010 Kessel-Lo

         0498 37 98 75
        creaspect@telenet.be

        www.creaspect.net

Kaatje Van Melckebeke
zaakvoerder

kledingherstel
ontwerp en creatie van unieke kleding
decoratieve muurschilderingen


