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wachten, 
wachten, 
wachten, …
Dat hebben we gedaan de afgelopen 
maanden. De winter bleef maar duren, 
de ‘zomerduikers’ moesten op hun 
honger blijven zitten. Eindelijk is het 
warmer geworden, zodat we ‘s mor-
gens tegen een redelijke temperatuur 
in het water kunnen. We hebben heel 
wat leuke activiteiten in ‘t verschiet 
deze lente, dus vergeet jullie agenda 
niet aan te vullen! 

Luc en Peter Brandt hebben op twee 
vrijdagavonden hun best al gedaan 
met het geven van een infoavond/
workshop. Luc had het over duikplan-
ningen, het gebruik van duikcompu-
ters en tabellen, ... en Peter over GUE-
duikplanningen en grotduiken. 

Op 28 april kan je mee heuse steen-
groeven-familieuitstap. Eerst een 
duikje in de steengroeve La Croisette, 
in de namiddag bezoeken we met ze’n 
allen een droogstaande steengroeve 
in Villers-le-Gambon/Merlemont (13u) 
en nadien een bezoek aan het mar-
mermuseum in Rance (15u). Om naar 
uit te kijken!

Naar aanleiding van het mooie weer 
denk ik al aan ons Ekeren-seizoen. Dat 
gaat van start op 11 juni. Vergeet jullie 
vergunningen niet in orde te brengen! 
De week daarvoor gaat onze laatste 
zwembadtraining door in de vorm van 
onze Spetterende OWT. De ‘master 
himself Peter Janssens’ en co-masters 
Jan VR, Guy en Thomas staan voor jul-
lie klaar om er geweldige avond van te 
maken. Zorg dat je erbij kan zijn ;-)

Daarbij wil ik iedereen nog eens uitno-
digen om de oren en ogen goed open 
te houden. Zie je iets leuk, intrigerend, 
dom, grappig, interessant: schrijf het 
op, trek een foto, digitaliseer het op 
één of andere manier en mail het me 
door. Hoe meer inzendingen, hoe tof-
fer ons clubblad er zal uitzien!

 Marijke

NIET TE MISSEN!

28/4 
Gezinsuitstap naar  

La Croisette

04/6 
Spetterende OWT!

En vergeet zeker net naar al dat moois te gaan kijken in de Oosterschelde!



ALGEMENE

VERGADERING
25 januari 2013 - 

20u

Aanwezigen: 
Jo Galloo, Peter Brandt, Erwin Breyne, Kristel Crombez, 
Filip Debeuf, Sam Debeuf, Elewout De Troyer, Luc Dupas, 
Kristel Frederickx, Peter Janssens, Maurice Lemmens, Piet 
Schoumans, Stijn Van Melckebeke, Katrien Van Praet, Jan 
Vanrillaer, Roger Veltens, Johan Wouters, Xavier Roex, Inge 
Kenis. 
Aanwezig door volmacht: 
Rondou Ben, Thomas Reher, Sanne Torfs,  Hannah-Laura 
Gijs,  Jeroen Verbeke, Katja Muermans, Stef Forbisseur,  
Karine Vanden Bosch, Jos Vreugde, Tom Veltens, Marijke 
Pasteels, Kaatje Van Melckebeke.

1. Openingsrede door de voorzitter

Ik heet iedereen van harte welkom op de jaarlijkse statu-
taire algemene vergadering van duikschool Torpedo. 

De vergadering is geopend!

2. Verslag van de secretaris

Voor het secretariaat was 2012 een normaal jaar: leden- 
administratie, Ekeren-vergunningen en ons subsidiedossier. 
Dat bracht dit jaar een grotere opbrengst op dan de vorige 
jaren doordat we alle originele brevetten mee opstuurden.

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!

3. Verslag van de verantwoordelijke 
duikonderricht
2012 kende 8 brevet-homologaties binnen onze club: 

I: 1
3*D: 2
2*D: 2
1*D: 2
HR: 1

Aan iedereen: proficiat!

Verder werd er gewerkt aan Train de Trainer, Topics in het 
zwembad en kregen we diverse positieve reacties over onze 
duikopleiding; Torpedo staat op een hoog niveau!

4. Verslag van de feestactiviteiten

Beste leden, 

We zijn ons jaar stevig begonnen met de steakavond. Tij-
dens de vorige AV had ik opgeroepen om massaal te ko-
men. Zeker omdat we de opbrengst nodig hebben. Met 
70 waren we en daarmee haalden we ook een dikke winst, 
die we dan weer aan andere zaken besteedden. Aan alle 
aanwezigen: bedankt om te komen en jullie familie mee te 
brengen. Bedankt aan de helpers en bedankt aan Ria en 
Roger voor het gebruik van hun clublokaal en de verzorging 
van het eten.
Ook dit jaar hopen we dat jullie weer paraat willen zijn. Hou 
je agenda al maar vrij op 2 maart 2013.

5 juni was de dag van de OWT: heerlijk spetteren en spat-
teren in het zwembad. Bedankt Ann, Koen, Elewout en Xa-
vier voor de organisatie! Niet vergeten: de ploeg van Peter 
organiseert dit jaar de OWT. Op de foto duidelijk mede-
verantwoordelijk: Jan Vanrillaer, Thomas en Guy.

Met 25 personen stonden we op 10 november op de stoep 
van de Wok Dynasty. Het werd een gezellige avond. Min-
puntje was het lange zoeken naar een parking. We hadden 
natuurlijk geen rekening gehouden met de thuismatch van 
OHL. Volgende keer gaan we toch eerst even hun agenda 
checken. Tsss, voetbal…



Op de chocomelkduik konden we 12 dappere duikers ver-
welkomen en nog eens 8 supporters. Hannah-Laura zorgde 
voor de heerlijke pannenkoeken, dank je wel daarvoor!

Op 1 januari hielden we onze jaarlijkse receptie. Ondanks 
deze ongelukkige dag, waarbij de meesten nog met een 
houten hoofd proberen de dag door te komen, konden we 
op heel wat bijval rekenen. 4 flessen cava hebben we op-
gedronken, de rest van de chips werd richting kast gediri-
geerd voor de volgende flupkes na het zwembad.

5 Verslag van de materiaalmeester

Financieel verslag
Materiaal Torpedo 2012

1 722,58

2 IN
2.1 Verhuur materiaal 308,00€         
2.2 Flesvullingen 304,00€         
2.2 Verkoop materiaal 10,00€           
2.3 Interesten 5,24€              

TOTAAL 627,24€         

3 UIT
3.1 Aankoop, herstelling en onderhoud

3.1.1 Diversen -€                
3.1.2 Ontspanners -€                
3.1.3 Flessen 81,00€           
3.1.4 Jackets -€                
3.1.5 Compressor 676,02€         

3.2 Lucht
3.2.1 Externe aankoop -€                
3.2.2 Werkingskosten compressor 12,52€           

3.3 Vervoerskosten -€                
TOTAAL 769,54€         

580,28€         

Kas  1/1/2012

SALDO 31/12/2012

6. Verslag van de clubbladverantwoor-
delijke

Beste leden,

Ik ben jullie nog één clubblad verschuldigd van het vorige 
jaar. Wegens onze onvoorziene omstandigheden met onze 
zoon was het vorige nummer enkele maanden uitgelopen. 
Jammer genoeg heb ik voor dit nummer (deadline morgen) 
nog geen enkel artikel ontvangen. Buiten de gewone ver-
slagen zal het er dus vrij pover uitzien.

In onze andere nummers van 2012 hebben een aantal men-
sen hard hun best gedaan om er mooi nummer van te  ma-
ken.
In de lente van 2012 kregen we een verslagje van Piet over 
het wondermooie Thailand, waarbij iedereen werd uitgeno-
digd om nog eens met hem mee te gaan. Roger nam ons 
weer mee naar Panama en Ria maakte een heerlijke broc-
colischotel.
Maar vooral: onze nieuwe 1*Instructeur werd er bekendge-
maakt: Karolien!

In de zomer kregen we een vervolg op Roger zijn Panama-
verhaal. Een hele fotoreportage werd gewijd aan de heerlij-
ke ijsduik in Mol. Je kon een verslagje van de OWT lezen en 
een fotoverslag van de… steakdag (niet Kaas-en wijnavond 

zoals ik er in had gezet). Ria maakte deze keer bananensoep 
voor de Curaçao-liefhebbers.

In ons laatste nummer – hopelijk nog vers in jullie geheugen 
– kregen we een straf verhaal te lezen van Karine over haar 
Egypte-avontuur. Xante nam ons terug mee op de boot 
tussen Leuven en Brugge en Roger deed verslag over het 
aquarium in Tregastel.

Bedankt aan alle schrijvers, dikke merci voor jullie inzet!

Hopelijk mag ik nog vele leuke artikels ontvangen voor 
onze volgende nummers. Doe jullie best ;-)

Marijke

7. Verslag van de PR-verantwoordelij-
ke/webmaster

Luc Dupas: 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 leden. De website zorgt er bovendien voor dat Torpedo 
ook gekend bij andere duikclubs en -verenigingen.

8. Verslag van de schatbewaarder en 
aanduiding van twee commissarissen, 
die kunnen overgaan tot het nazicht 
van de rekeningen tijdens de pauze

1. Dank aan voormalige schatbewaarder Johan Wouters 
om tijdens een “rustig aan periode” in te springen voor Ele-
wout.

2. Aanduiding van twee commissarissen …
…die tijdens de pauze de rekening kunnen napluizen.
Stijn Van Melckebeke en Johan Wouters

3. Lidgeld
Blijft in 2014 hetzelfde als in 2013.

4. Vragen over patrimonium-belasting voor VZW’s
Het is niet van toepassing voor Torpedo aangezien het pas 
vanaf 25.000EUR in kas geldend is, dat is niet het geval en 
de roerende goederen die we bezitten reeds volledig af-
geschreven zijn buiten de ontspanners en de compressor. 
Hiermee komen we ook niet aan dit bedrag.

9. Volmacht budgettaire zaken voor 
het jaar 2013
Zoals ieder jaar vraagt het bestuur een volmacht aan de al-
gemene vergadering voor de budgettaire zaken van duik-
school Torpedo voor het jaar 2013. Dit wordt bevestigd 
door de leden met handgeklap.



Verslag 2012:
1) Samenvatting 2012

2) Balans 2012
Highlights:

Inkomsten: 21.333,05 Uitgaven: 20.005,94 Delta: 1.327,11 1) slechts  5 leden hadden het lidgeld 2012 reeds in december 
2011 betaald; vs 17 hebben in december 2012 hun lidgeld 
2013 reeds betaald. Dit geeft reeds 1.140 Euro verschil.

Huur Zwembad 0,00 Zwembad 1260,00 -1860 2) Zwembad kostte ons dit jaar 108 Euro minder dan 2011
Huur Clublokaal 600,00

Flup 218,00 Flup 359,15 -141,15 3) De uitgaven zijn licht gedaald tov 2011 (393,85 Euro); maar 
vooral de inkomsten zijn gedaald tov 2011 (500 Euro)

Duikgelden 652,40 -652,40 x) ± zelfde als 2011 (-662 Euro)
Clubblad 0,00 Clubblad 0,00 0,00 x) geen inkomsten uit sponsoring dit jaar
Lidgelden 5424,00 Lidgeld Opprebais & Bravos 165,00 2651,62 x) slechts  5 leden hadden het lidgeld 2012 reeds in december 

2011 betaald; vs 17 hebben in december 2012 hun lidgeld 
2013 reeds betaald. Hierdoor is dit een grote inkomst

Homolog Nelos 115,97 Nelos Homologaties & Lidgelden 2723,35
Allerlei 728,53 Allerlei 728,53 0,00 x) Doorstorten van de Ekeren-vergunningen en Ideal
Feestbest 3093,50 Feest organisaties 1695,67 1397,83 x) Opbrengst steakdag: 986 Euro + tombola 985 Euro (vs 1029 

+ 594 in 2011)
Kosten: nettentraining, sinterklaas, OWT, aperitief wokavond

Reis 0,00 Clubreis 419,66 -419,66 eindafrekening van de duikreis naar Curaçao vond pas op 3 
januari 2012 plaats.

Verhuur
Materiaal

627,24 materiaal 847,46 -220,22 x) Materiaalkosten zijn vooral onderhoud aan de compressor.
Netto was de kost van de compressor gelijk aan de kost van 
de vulling van de clubflessen in 2010.

Verzekering 135,47 x) BA en taks aanhangwagen
Taks 34,45

Boetiek 0,00 Boetiek 40,00 -40,00 x) Infomap 1*
Secretar 0,00

Subsidies 1314,34 x) 141,41 Euro van Nelos(Ideal); 1172,93 Euro van Stad 
Leuven. De subsidie van Nelos is ruim lager dan in 2011 
(305 Euro), die van de stad is ruim 50% hoger dan in 2011 
(725 Euro) dankzij het gedétailleerde subsidiedossier dat we 
ingediend hebben

Biblio 0,00
Schenkingen en legaten 0,00

Goederen & diensten 0,00
Bezoldigingen 0,00
Scholing 549,80 x) 1-I examen, bijscholing redders, opleiding BTW & fiscaliteit

Intrest 43,50 Kost bank 27,03 16,47 x)

Transferten 9767,97 Transferten 9767,97

3) Trend
Meerdere jaren

4) Aanduiding van twee commissarissen

Pauze
5) Verslag commissarissen

6) Lidgeld
Het lidgeld 2014 blijft ongewijzigd

Wat statistiek:
  - 227 transacties (281 in 2011)
  - Gemiddeld bedrag: IN 182,33 Euro, UIT 181,87 Euro (versus IN 273 Euro, UIT 487 Euro in 2011)
  - 45 leden en 4 ere-leden (vs 54 + 4 in 2011)

Stand van de rekening:
Eind 2011: 10.532,50 Euro
Eind 2012: 11.859,61 Euro

De rekeningen bij Axa zijn stopgezet, vandaar dit hoge 
bedrag aan transferten

2 kleine fouten in het inkomstendagboek:
     *  boekingen 75 & 76 moeten worden samengevoegd, want ze zijn in 1 storting gebeurd.
     *  rente van de spaarrekening waren op de zichtrekening aangeduid
=> beiden werden met de hand gecorrigeerd op het dagboek

Die tijdens de pauze de rekening kunnen napluizen.
     =>  Stijn Van Melckebeke en Johan Wouters nemen deze taak op zich

0

5000

10000

15000

20000

25000

1
0
0

1
0
8

1
1
6

1
2
4

1
3
2

1
4
0

1
4
8

2
0
3

2
1
1

2
1
9

2
2
7

2
3
5

2
4
3

2
5
1

3
0
6

3
1
4

3
2
2

3
3
0

3
3
8

3
4
6

4
0
1

4
0
9

4
1
7

4
2
5

4
3
3

4
4
1

4
4
9

5
0
4

5
1
2

5
2
0

5
2
8

5
3
6

5
4
4

5
5
2

6
0
7

6
1
5

6
2
3

6
3
1

6
3
9

6
4
7

7
0
2

7
1
0

7
1
8

7
2
6

7
3
4

7
4
2

7
5
0

8
0
5

8
1
3

8
2
1

8
2
9

8
3
7

8
4
5

8
5
3

9
0
8

9
1
6

9
2
4

9
3
2

9
4
0

9
4
8

1
0
0
3

1
0
1
1

1
0
1
9

1
0
2
7

1
0
3
5

1
0
4
3

1
0
5
1

1
1
0
6

1
1
1
4

1
1
2
2

1
1
3
0

1
1
3
8

1
1
4
6

1
1
5
4

1
1
6
2

1
1
7
0

1
1
7
8

1
1
8
6

1
1
9
4

1
2
0
2



10. Verslag van de verantwoordelijke 
boetiek

Weinig tot geen activiteit van de boetiek, er word nogmaals 
een uitverkoop gehouden tijdens de pauze.

12. Verkiezing van bestuursleden

 Er zijn geen ontslagnemende en/of herverkiesbare be-
stuursleden dit jaar, het huidige bestuur gaat verder.

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

13. Voorstelling nieuw bestuur; 

Voorzitter en duikschoolleider – Peter Janssens
Secretaris – Inge Kenis
Penningmeester – Elewout De Troyer
Feestbestuur – Marijke Pasteels
Boetiek en clublokaal – Jan Vanrillaer
clubblad – Marijke Pasteels
Public relation – Luc Dupas
Matriaalmeester – Xavier Roex

14. Verslag van de commissarissen;

De kleine vraagjes die Stijn en Johan hebben worden door 
Elewout opgehelderd.
Kwijting voor het voorbije werkjaar wordt gegeven aan de 
bestuurders, op die manier wordt 2012 afgesloten. De co-
missarissen tekenen de balans ter goedkeuring en in naam 
van alle leden.

15. Bespreking van het lidgeld; 

Lidgeld 2013 & 2014: 95EUR voor 1 kalenderjaar; 135 EUR: 
lid vanaf sep.; 75 EUR: 2de leden.
Er is een volmacht vor het bestuur tot 250€, vooralleer een 
AV hierover moet beslissen.

16. Sportraad : functie & opkomst; 

De Functie van de sportraad van Torpedo is het duiken te 
promoten en te verbeteren. De sportraad komt elke 1ste 
vrijdag van de 3de, 6de, 9de en 12de maand samen in het 
clublokaal.
Iedereen die iets wil bijdragen tot het uitoefenen van onze 
duiksport is steeds welkom op deze vergadering. De lessen 
in het zwembad , de organisatie van theorielessen en de 
zwembad topics komen hier aan bod. De nieuwe Wadoe-
menaa wordt beslist  alsook de organisatie van de OWT. Op 
29 september 2013 is er een bijscholing HR/DR.

17. Vooruitzichten van de activiteiten 
voor 2013: zie ook jaarkalender
Dit jaar staat er weer vanalles op de kalender. Deze kalen-
der zit steeds bij het clubblad. 

•	 Bezoek	Caisson	Neder-over-Heembeek:	9	februari	2013
•	 een	steakavond	op	2	maart	in	de	Siervis
•	 in	 het	 voorjaar	 bezoeken	 we	 het	 luchtvaartmuseum	

van de 1ste Wing in Beauvechain, aansluitend bij een  
Opprebaisduik

•	 In	april	bezoeken	we	zowel	droog	als	nat	een	paar	steen-
groeven en een marmermuseum

•	 OWT
•	 Zomerduiken	in	Ekeren
•	 9-18/8	Clubreis	naar	Estartit

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

18 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; 

19 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 2013 een goede gezondheid en vele mooie dui-
ken. De vergadering wordt afgesloten met ‘nen tournée 
général’.



Ambachtenlaan 52 - 3001 LEUVEN-HEVERLEE

(016) 40 04 99

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



De scouts hadden Peter gecon-
tracteerd om “eens iets anders 
te doen”.
Met een Defender door de 
plassen rijden hadden ze al 
eens gedaan, dus is het dui-
ken geworden :-)

Sportclub zoekt le
den?

9 april 2013

Justine
Sander
Yarne
Michiel
Ignace
Hanne
Lise

Jelina
Jellis
Lieke
Robbe
Wout
Bram
Joni
Lize

Michiel
Anneleen

kei gaaf

vet cool

Sommigen hadden iets meer hulp nodig ...

Meer foto’s op: https://www.dropbox.com/sh/niwxvkide419p9t/ruuY2NE5qR



Koken met …

ONZE buddIES!

Ingrediënten (voor 4):

- 300 g kipfilet in stukjes
- 250 g spekreepjes
- 1 gesnipperde ui
- 350 g farfalle
- 1 eetlepel groene pesto
- 1 bakje boursin cuisine knoflook en fijne kruiden 
    (of 1 kruidenkaas en wat volle melk)

Bereiding: 
Kruid de stukjes kip met peper en zout en bak ze in wat 
olijfolie op een hoog vuur gaar.
Voeg de spekreepjes toe en bak deze krokant.
Voeg de ui toe en fruit deze ongeveer 2 minuutjes.
Kook intussen de pasta “al dente”, giet af en voeg de pesto 
toe.
Voeg de boursin of kruidenkaas toe aan het kipmengsel en 
laat even pruttelen.
 
Smakelijk!

Farfalle met kip en spekreepjes
(klaar in 20 minuten!)

http://theoatmeal.com/comics/mantis_shrimp

ONTDEK
... dit geweldige verhaal ...





    

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.

Stijn Vanmelckebeke 3*  19 maart 2013

jeroen Verbeke 1*I 17 maart 2013

jan Vanrillaer 3*  19 februari 2013

peter janssens Trimix Gasblender ;-) 11 december 2012



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 19/04 Info-avond over de GUE-aanpak van gasplanning en hoe en waar  
  en waarom die anders is dan de klassieke aanpak en hoe dit dan  
  werkt voor meer extreme grotduiken in het bijzonder, een filmpje  
  van een spannende grotduik, enz... door Peter Brandt  19u CL  

ZA 27/04 Mogelijkheid om aan te sluiten bij de WW-clubduik in de Plate Taille 9u PJ  

ZO 28/04 Natte en droge steengroevenfamiliedag: natte duik in La Croisette (10u), gevolgd door  
  een “droog” bezoek aan een droogstaande steengroeve in Villers-le-Gambon/Merlemont (13u)  
  en nadien een bezoek aan het marmermuseum in Rance (15u).De “droge stukken”  
  zijn ook toegankelijk voor niet-duikers! Niet-leden betalen 4EUR  
  inkom voor het museum.  8u30 PJ  

ZA 04/05 GEEN Opprebaisclubduik wegens festiviteiten in Opprebais!

ZO 05/05 Mogelijkheid om aan te sluiten bij de WW-clubduik  
  op Stavenisse Vissteiger (HW 13u10) 8u30 PJ  

ZO 12/05 Wemeldinge Punt (LW 11u50), nadien Berghse Diepsluis  
  of driftduik naar de Tetjes 9u PJ  

ZO 19/05 Opprebais + nadien voor wie wil bezoek aan het 1ste Wing  
  Historical Center in Beauvechain  8u30 PJ  

ZO 26/05 Mogelijkheid om aan te sluiten bij de WW-clubduik  
  in Panheel/Bosmolenplas 8u30 PJ  

ZA 01/06 Opprebais 8u30 PJ*  

DI 04/06 Laatste zwembadsessie van het seizoen... met denderende OWT !

ZA 08/06 Bravos-proevendag voor technische brevetten (GND, KDD) in Vodelee. Meer info volgt.

ZO 09/06 Bravos-proevendag in Vodelee. Meer info volgt.

DI 11/06 Start van het zomerse Ekeren-seizoen... denk aan je AVOS-vergunning!

ZO 16/06 Opprebais 8u30 PJ  

ZO 16/06 Oefenen/uitproberen diverse OSB’s en reels/spools/haspels in Ekeren 15u TP  

ZO 23/06 Bravos-interclubduik in Zeeland. Meer info volgt.

ZA 06/07 Opprebais 8u30 PJ*  

ZO 21/07 Opprebais 8u30 PJ  

ZA 03/08 Opprebais 8u30 PJ*  

VR 09/08 Vertrek op clubreis naar l’Estartit

ZO 18/08 Terug in Belgenland, na de clubreis naar l’Estartit

DI 27/08 Einde van het zomerse Ekeren-seizoen

Najaar Theorie-lessen 2*D en 3*D o.a. door onze kandidaten-AI’s

ZO 08/09 DOOP 8u30 PJ  

ZO 29/09 Bijscholing Duiker-Redder en Hoger-Redder (BRAVOS/RedFed)

ZO 06/10 Bravos-proevendag in de Plate Taille. Meer info volgt.

ZA 23/11 Kaas&Wijn-avond met ook foto’s/films van de clubreis. Meer info volgt

VR 13/12 Bravos Film- en Fotoavond, meer info volgt.

ZA 21/12 Chocomelkduik 18u TP  


