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Nog  
eventjes…

en we kunnen vertrekken naar het 
wondermooie Estartit! Maanden heb-
ben we er naar uitgekeken en eindelijk 
is de vertrekdatum in zicht. Hopelijk 
blijft het voor de anderen die niet mee 
gaan supermooi weer - om ook hier 
fantastische duiken te kunnen maken. 
Want eigenlijk hebben we dat wel ver-
diend. Bij mij is er alleszins geen echt 
lentegevoel geweest, daarvoor was 
er véél te weinig zon. Ofwel zeuren 
we gewoon te veel… Maar toch,  er is 
niets zo heerlijk als duiken waneer er 
zonnestralen door het wateroppervlak 
priemen. 

Voor de volgende editie hoop ik dan 
ook wat mooie verhalen te kunnen ver-
zamelen, niet alleen van de vakantie-
gangers, maar ook van de thuisblijvers. 

Het zou een gloednieuwe - gedruk-
te!!! - versie worden, dus alsjeblief, jul-
lie kunnen er mee voor zorgen dat het 
een prachtexemplaar wordt. Geen tijd 
om een tekstje te schrijven? Een leuke 
foto van je buddy en je onderwater-
avontuur is meer dan welkom. Wel er 
bij zetten wat, waar en wanneer, dat is 
altijd handig :-).

In deze editie kunnen jullie alvast het 
verslag lezen van onze familiedag. Het 
weer liet voor mij en Tom niet toe om 
mee te gaan, het was nog veel te koud 
om met onze Loïc een hele dag op 
stap te gaan. Maar het zag er precies 
wel zéér indrukwekkend uit. 
En een verslagje van de OWT mag na-
tuurlijk niet ontbreken!

Nog een warme oproep aan alle Tor-
pedianen: Estartit komt er nog aan, 
maar we denken al aan onze volgende 
duikvakantie. Geen familievakantie 
in de zomermaanden, maar een echt 
duikavontuur - normaal gezien ergens 
rond november 2015. Heb je een ge-
weldig idee, weet je waar er een goed 
duikcentrum is, heb je ervaring in be-
paalde landen? Laat het ons asap we-
ten, hoe vroeger hoe beter! Het staat 
iedereen vrij om een voorstel in te die-
nen.

Groetjes en veel duikplezier deze zo-
mer,

Marijke

VOOR TORPEDIANEN,

HUN FAMILIE 

EN VRIENDEN

8 september:
DOOP
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Aanwezigen: 
Peter Janssens, Piet Schoumans, Jan Vanrillaer, Elewout 
De Troyer en Luc Dupas
Verontschuldigd:
Kristel Crombez, Johan Wouter, Xavier Roex

1. Goedkeuring verslag Sportraad 
12/12/2012
Geen bemerkingen/aanvullingen. Het verslag is reeds ge-
publiceerd in het clubblad.
Bij de volgende Sportraad van 01/03/2013 was alleen Luc 
Dupas aanwezig... het was dus
een korte en erg efficiënte vergadering met alleen maar de 
WaDoeMeNaa...

2. Evaluatie voorbije activiteiten en 
clubduiken algemeen
De opkomst voor de weekend-clubduiken blijft constant 
laag: een gemiddelde opkomst van 4.6 Torpedianen per 
keer, vergelijkbaar met 2012. Als we de externen mee in re-
kening brengen is de gemiddelde opkomst 6.6 deelnemers 
(versus 7.6 in 2012 maar de meest frequente externe deel-
nemer is ondertussen zelf Torpedo-lid geworden).
Belangrijk punt ivm de praktische organisatie/logistiek van 
de clubduiken: gelieve TIJDIG in te schrijven, zeker voor 
de Opprebaisduiken is dit nodig omdat de woensdag voor-
dien de aantallen moeten worden doorgegeven aan de 
verantwoordelijke van de vzw Opprebais, en voor de an-
dere clubduiken is tijdig inschrijven een stimulans voor de 
anderen (hopelijk).

3. Zomerse dinsdagavondseizoen 
2013: Ekeren
AVOS heeft (al tenminste sinds 1 september 2002) in het 
reglement voor de duiken in Ekeren een regel staan be-
treffende de kantveiligheid per club (zie Art.2.6 in http://
www.avos.be/site/pdf/muisb_regl_2012_kaart.pdf). Omdat 
een invulling van deze regel naar de letter niet realistisch 
is tenzij er telkens iemand “droog op de kant” blijft en niet 
duikt gaan we dit naar de geest en erg pragmatisch aan-
pakken naar analogie met wat we doen bij de Opprebais-
clubduiken: de 1ste ploeg die uit het water komt blijft op de
ponton de wacht houden tot de 2de ploeg bovenkomt en 

deze doet dan de kantwacht enz. tot de laatste ploeg boven 
is. We hanteren tevens een uiterste uur om uit het water te 
zijn zodat niemand te lang moet blijven wachten, de EHBO/
O2-koffer blijft in een centrale auto op de parking, en de 
lijst met de ploegen blijft in een map op de voorruit van de 
centrale auto en iedere ploeg meldt zich dan af op die lijst. 
Op die manier is er een realistische kantveiligheid en tevens 
opvolging/controle of iedereen terug uit het water is.

4. Duikonderricht

-  We stellen regelmatig vast dat mensen die voor een vol-
gend brevet willen gaan uiteindelijk hun zwembadlessen 
en theorie al lang hebben afgewerkt maar dikwijls erg 
weinig/onregelmatig duiken en uiteindelijk zoveel tijd 
nodig hebben om de nodige duiken (soort en aantallen) 
te verzamelen om klaar te zijn voor de openwaterproe-
ven voor het volgende brevet dat op het einde, gezien 
de max. 3 jaar geldigheid van proeven en examens, alles 
op een drafje moet worden afgehaspeld en extra duiken 
moeten worden ingelast enz. en dit komt de kwaliteit niet 
ten goede.

 Het allerbelangrijkste om klaar te zijn voor een volgend 
brevet is uiteindelijk de nodige duikervaring in openwater, 
dat hoort de eerste prioriteit te zijn en daarom zal vanaf 
heden hier ook de nodige nadruk op worden gelegd en 
zal men pas echt kunnen beginnen met zwembad/theo-
rielessen voor het volgende brevet na het afwerken van 
de vereiste duiken voor het volgende brevet! De bedoe-
ling is dan tevens bij het begin van een nieuw zwembad-
seizoen zoveel mogelijk gegroepeerd de zwembadlessen 
voor het volgende brevet te kunnen volgen, en dan ook 
de theorielessen te kunnen organiseren, zodat men dan 
in het voorjaar de nodige examens en openwaterproeven 
kan afleggen en tegen het volgende zomerseizoen dan 
alles is afgerond voor dat volgende brevet.

 Zie http://www.torpedo.be/sportraad/brevetvereisten.txt 
voor het overzicht van de vereiste duiken (soort en aantal-
len) per brevet.

 Voor kandidaat-1*D’s zijn er geen voorafgaande vereiste 
duiken maar de kandidaten moeten beseffen, en daar-
over worden geïnformeerd (LD doet dat overigens al lang 
ingeval er via email vragen voor info binnenkomen), dat 
ingeval zij tegen/in de zomerperiode hun 1*D-brevet wil-
len halen ze toch vóór de jaarlijkse sluiting van het zwem-
bad al hun zwembadlessen (8 leskaarten) voor 1*D moe-



ten kunnen afronden en daar dus vroeg genoeg in het 
voorjaar moeten aan beginnen.

-  We roepen ivm het zwembad nogmaals op om TIJDIG 
in de inkomhal te zijn (20u45) zodat iedereen mee kan 
helpen om het materiaal naar boven te brengen en zodat 
men tijdig (21u) met de zwembadsessie kan beginnen en 
de beschikbare tijd (tot 22u30) optimaal benutten.

- Ivm specifieke technieken/workshops voor in het zwem-
bad wordt nog steeds gedacht aan o.a. vintechnieken, 
technieken voor luchtdeling, diverse reddingsgrepen en 
-technieken, eventueel reeltechnieken, algemene onder-
waternavigatie incl. gebruik van het kompas, er wordt ook 
overwogen om opnieuw externen uit te nodigen voor 
een les over statische apneatechnieken, andere sugges-
ties zijn welkom!

 Concrete datums/afspraken volgen later.

-  Idem dito voor wat de openwaterduiken betreft: in het 
verleden (zie o.a. de verslagen van de sportraden van 
2004) is er een aanbeveling geweest om regelmatig tij-
dens bepaalde openwaterduiken (typisch vb. de Oppre-
baisduiken en de zomerse dinsdagavondduiken) nuttige 
skills te oefenen of te herhalen zoals o.a. OSB-gebruik, 
correcte trim en horizontale houding onderwater, gecon-
troleerde afdalingen en stijgingen, luchtdelend verder 
een duik afwerken en/of luchtdelend opstijgen, uiteraard 

correcte uitloding, enz. Zie o.a. http://www.torpedo.be/
oefeningen.htm voor wat inspiratie, en alle verdere sug-
gesties zijn welkom.

 Opprebais (o.a. het huisje) leent zich vb. ook heel goed 
voor het oefenen van reeltechnieken. 

 Wat OSB-gebruik betreft: indien gewenst kan LD verschil-
lende soorten/modellen OSB’s en reels en vingerspoel-
tjes en haspels enz. meebrengen naar Opprebais en/of 
Ekeren om daar te kunnen uitproberen/vergelijken.

5. Nieuwe WaDoeMeNaa:

Is reeds opgesteld voor de volgende maanden, en online 
gezet, door LD.

6. Varia:
Zoals op de WaDoeMeNaa vermeld in de “Plus”-sectie: ie-
dere 4de vrijdag van februari, april en juni (en normaliter 
ook oktober en december) zijn er vrij toegankelijke fotodis-
cussieavonden bij Adventure Diving in Dilbeek (zie de link 
naar hun website op onze WaDoeMeNaa).

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

06/09/2013 om 20u30 in het clublokaal.

Peter T. en Barbara met Briek 6 juni 2013, 3,800kg 53 cm

WEETJEs

Truitjes
Het is alweer enkele jaren geleden dat we de mooie Torpedo-truitjes konden bestellen. De mijne is ondertussen helelmaal 
versleten, dus het wordt tijd om aan een nieuw exemplaar te denken. Dit najaar is het weer zover: via inschrijvingen bestel-
len we truien zodat iedereen tegen de chocomelkduik lekker warm ingeduffeld een pannenkoek kan eten. Meer info vind 
je in het volgende clubblad!
 Marijke

Heerlijk weertje
Dit weekend was het water in de Berghse Diepsluis een heerlijke 18°C warm... leuke baby-snotolfjes, veel platvissen, boter-
visjes, de klassieke kreeften en krabben en grondels, harders en zeebaarzen, prachtige hangmosselculturen, grote scholen 
ansjovisjes, enz. enz. enz... enfin, genoeg redenen om niet thuis in de luie zetel te blijven zitten... ;-)
 Luc
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OWeeTee
Begin juni was het weer zover, reikhalzend werd ernaar uit-
gekeken: de jaarlijkse afsluiting van het zwembadseizoen, 
onze spetterende OWT!

Eerst gaf onze voorzitter een woordje uitleg en duidde hij 
de 3 kapiteins aan. Deze konden dan kiezen met welke Tor-
pediaantjes ze hun team konden versterken. Hierna moes-
ten we nog een joker zetten op één van de drie opdrachten 
- welke dat waren wisten we natuurlijk niet. Onze punten 
zouden bij die bepaalde opdracht verdubbeld worden. 
Kwestie van een juiste keuze (of gok) te maken.

Uiteindelijk begaven de 3 ploegen zich naar elk een andere 
hoek van het zwembad. Wij kwamen bij Guy terecht, ach-
teraan in het zwembad. Iemand moest in het water sprin-
gen, naar het midden zwemmen en daar op de bodem, 
nog net in het diep, een voorwerp uit een emmer halen en 
deze helemaal naar voor brengen. Daar wachtte een duik-
fles op de bodem van het zwembad op onze professionele 
bijdrage om ze weer gebruiksklaar te maken. Want ieder 
stukje dat we zo naar voor brachten was een onderdeel van 
het mondstuk. In het ondiep bovengekomen kon de vol-
gende in het water springen. Per bruikbaar onderdeel dat 
naar voor werd gebracht kreeg je een punt. Maar ook per 
onderdeel dat we goed hadden gemonteerd werden er 
punten uitgedeeld. Kwam het door onze slechte afspraken 
of door onze belabberde kennis van het mondstuk? Alles-
zins hebben we daar niet zo veel punten kunnen verzame-
len, helaas ;-)

Bij proef 2 moesten we onze bootvaardigheden gebrui-
ken, hmm. We hadden onze joker hierop gezet, dus het 
moest goed gaan. Op 3 grote matrassen moesten we naar 
het midden varen en voor de witte lijn blijven drijven. Eén 
iemand bleef op de boot, de anderen moesten ‘goud’ 
opduiken. Niet met de hand, dat mocht niet. Wel met 
plastic zakjes in de vorm van een infuussysteem: de bal-
lon, de darmpjes, klemmetjes en kraantjes. Eerst dus even 
puzzelen hoe die dingen werken en dan met opgeblazen 
ballonnetje naar beneden duiken en  aan de goudblokken 
hangen. Deze moesten dan uit zichzelf opstijgen. Achteraf 
konden we met de boot de ballonnetjes die aan de opper-
vlakte dreven ophalen en afgeven aan de ‘controlleurs’  Jan 
en Kristel achteraan.

Proef 3 was terug een puzzel-geheugenspelletje: vooraan 
kregen we van Thomas een plakbeestje, in het midden aan 
de trap hing een tekening op. Hierop stond een raster ge-
tekend met daarop de verschillende soorten beestjes. De 
bedoeling was om achteraan in het diepe gedeelte deze 
tekening na te maken op de tegels. Hoe meer plakbeestjes 
we juist hingen, hoe meer punten we kregen. We waren 
goed op dreef, totdat ik in het diep een gigantische druk in 
mijn oor voelde die plotseling ontsnapte, zoiets als in een 
spuitwaterfles waar plotseling de druk van onstsnapt. Dui-
zelig kwam ik boven, ik moest moeite doen om aan de kant 
te geraken. Zoveel pijn dat het deed en mijn evenwicht 
was helemaal in de war. De anderen zijn doorgegaan met 



puzzelen, maar voor mij was het jammer genoeg 
afgelopen. Nog even in het ondiep geprobeerd 
om mijn hoofd onder water te steken, maar het 
deed te veel pijn. Xavier gaf me nog een oormas-
sage - technieken uit de duiker-redder cursus. 
Dat hielp een beetje, maar de ‘prop’ die er zat 
ging niet weg.

Na afloop van alle proeven werd er nog een fi-
nalespel gespeeld: achteraan lagen alle palmen, 
snorkels, lood en brillen van elke ploeg op een 
hoopje gesmeten. Om ter eerst per ploeg de 
omgekeerde striptease uitvoeren en naar het on-
diep komen. Onze ploeg was veruit de traagste 
en bij de puntentelling gebeurde hetgeen we al 
lang hadden zien aankomen maar waar we ons 
niet van lieten doen: we eindigden als laatsten in 
het klassement. Toch nog een dikke bravo voor 
onze inzet ;-)

De ploeg van Piet veroverde een eervolle tweede 
plaats, ook zij hebben hiervoor hard hun best ge-
daan!

Maar met kop en schouder stak de winnende 
ploeg van Hannah-Laura er boven uit, zij haalden 
de volle honderd punten! Zij krijgen dan ook de 
eer om volgend jaar een nieuwe OWT op poten 
te zetten.

We kregen nog allemaal hele leuke cadeautjes 
(zowel van de club als van Thomas en Guy), be-
dankt hiervoor.

Dikke proficiat aan iedereen en tot volgend jaar!

Marijke

ps. mijn oor deed alsmaar meer zeer, we zijn nog 
naar het spoed gereden. Daar was de wachttijd 
wel 7uur, we moesten doorrijden naar de dokter 
van wacht. Pilletjes tegen de zeer gekregen, maar 
het voelde echt niet goed. De volgende dag ben 
ik naar mijn huisdokter gegaan en blijkbaar had 
ik een gaatje in mijn trommelvlies. Op het ver-
keerde moment geklaard - te druk met spelletjes 
spelen.  Voorzichtig zijn is de boodschap!

PUNTENTELLING OWT 2013

Ploeg 1: Gerrit - Roger - Marijke - Karolien

Ploeg 2: Peter - Tom - Xavier - Kaatje

Ploeg 3: Hannah-Laura - Elewout - Jeroen - Katja

 Proef 1  Proef 2 Proef 3

 ontspanner boot beesten

PL1   5 punten 20 punten 5 punten

  met joker

PL2  10 punten 10 punten  15 punten

  met joker 

PL3  15 punten 15 punten 20 punten

   met joker

 
 Finale     TOTAAL

PL1  10 punten 40 en een derde plaats

PL2  30 punten 65 en een tweede plaats

PL3  50 punten 100 en een EERSTE PLAATS



De foto’s van de OWT staan ook online:
https://www.dropbox.com/sh/zsp105433j8zfcw/oRGU3xrmV_



Koken met …

ONZE buddIES!

Ingrediënten: 

- 4 gepelde bananen
- 1 eetlepel gemalen kokos
- 1 eetlepel sesamzaadjes
- 100 ml kokosmelk
- 1 eetlepel honing
- sap van 1 limoen
- scheutje rum

Bereiding: 
Snij de bananen in stukjes van +/- 2,5 cm, leg ze naast el-
kaar in een doos en zet ze minstens 1 uur in de diepvries.
Rooster de gemalen kokos en sesamzaadjes tot goudbruin.
Haal de bananen vlak voor het opdienen uit de diepvries 
en maal ze samen met de kokosmelk, de honing en het 
limoensap in een keukenmachine tot een gladde massa. 
Voeg eventueel een scheutje rum toe.
Schep in individuele dessertschaaltjes, strooi er de geroos-
terde kokos en sesamzaadjes over en dien meteen op.
 
Smakelijk!
Ria

Bevroren koko-nana

http://www.youtube.com/watch?v=FN3PvUsBFfI

ONTDEK
... hoe we meer volk naar het zwembad kunnen lokken

Dit heeft de L
uc natuurlijk g

evonden :-)

Zo wil hij nog w
el eens komen 

zwemmen...





    

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 het EKERENseizoen:

IEDERE MAANDAG EN VRIJDAG VAN 20 TOT 22 UUR:
MATERIAAL UITLENEN EN FLESSEN VULLEN!

VAN 20 TOT 21.45 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.

NIEUWE DATA
tijdens het Ekerenseizoen!





Familiedag 20
13

Tijdens één van de bestuursvergade-
ringen vorig jaar werd het idee geop-
perd om een familiedag te organise-
ren binnen onze club. Peter J. stelde 
voor: Een leuke combinatie van een 
duikje, een bezoek aan een niet-on-
dergelopen steengroeve en een  mu-
seumbezoek. Hij zou wel een verken-
ning doen.
Dit leek ons een schitterend idee. De 
datum werd geprikt, 28 april 2013. Pe-
ter ging op verkenning en enkele ver-
gaderingen later hadden we een pro-
gramma. Het volledige pakket startte 
naar goede gewoonte om 8u30 op de 
parking bij Banden Janssens met een 
duik om 10u in La Croisette.2e moge-

lijkheid: om 12 in La Croisette zijn om 
tegen 13u in de steengroeve in Villers-
le-Gambon / Merlemont te arriveren. 
Tegen 15u werden we verwacht in Rance 
in het marmermuseum.
Naarmate de weken verliepen, en het 
weer niet echt meewilde voor de nat-
pakduikers, kwam de familiedag dichter 
bij. Ondanks de vele reminders via mail, 
lieten de inschrijvingen op zich wachten. 
En het bleef koud. Ik besloot dan maar 
om voor de halve dag te gaan en te pas-
sen voor de duik.
28 april, een mooie zonnige dag, met 
aanvaardbare temperaturen. Ik alleen 
de auto in, op weg naar La Croisette. 
De kinderen kozen voor de vuile verga-
dering van de Scouts, “Papa dat kunnen 
we niet missen! Dat is de leukste verga-
dering van het jaar...” en Kaatje offerde 
zich op om als ontvangstcomité voor 2 
moddermonstertjes te fungeren.
Om 12u was ik ter plaatse. We waren 
met 6 clubleden en de zoon en va-
der van Jan VR.  Dat het middag was 
en etenstijd, kon me niet ontgaan. De 
aanwezigen deden zich te goed aan de 
wereldbefaamde pasta van de chef, met 
veel toewijding gemaakt door Piet.
La Croisette is niet zo’n grote duikput, 
maar bleek toch de moeite om te be-
duiken. De kleur van het water sprak tot 
de verbeelding, en vanaf de oppervlak-
te leek het zicht dik in orde.



Nadat de duikers, en de 2 aanwezige niet-duikers verzadigd 
waren, gingen we op weg naar de niet ondergelopen steen-
groeve op enkele minuten rijden van La Croisette.
 
Verscholen in de bossen, en na een paar speelse zijsprongen 
(lees verkeerd rijden) van onze Peter, kwamen we aan bij het 
tweede onderdeel van de dag. Een eenzaam bord, met ver-
gane letters heette ons welkom, alleszins zo interpreteerden wij 
dit bord.
Naast dit bord lag een slagboom, bij enkelen van ons maakte 
dit jeugdige gevoelens los. Alleen wilde het lichaam niet steeds 
mee.

De steengroeve bleek een heuvel te zijn die vanaf de zijkant werd uitgegraven. Het voordeel was dat we er gewoon kon-
den inwandelen.



In het groen dat rond de toegangsweg van de groeve 
stond was een bloemenpracht aanwezig. Het waren 
echter kleine bloempjes, maar Jan VR’s vader bleek 
een neus te hebben om deze te vinden, en ze ook 
nog eens te benoemen. Ik waag me er niet aan om 
namen te geven aan de bloemen op de foto’s. Maar 
indien je er meer info over wil, neem zeker eens con-
tact met Jans vader.

Verder lopen we de steengroeve in. Als je zo op de 
bodem van deze groeve staat voel je je toch heel 
klein. Niet het gevoel dat je hebt als je in zo een 
steengroeve duikt. De hoogte van de rotswand, of 
wat wij tijdens het duiken diepte zouden noemen is 
iets meer dan 30m.

In deze groeve werden door de lokale Speleovereni-
ging verschillende routes aangebracht. Echter zon-
der veiligheidsmiddelen was het grootste deel van 
deze klimroutes niet begaanbaar. Dit hield enkele 
duikers niet tegen om toch eens te proeven van het 
klimmen.

Na het spelen in de groeve, wandelden we nog even 
rond de put, waar we konden genieten van een schit-
terend zicht. Niet waar Piet?
Oei, sorry dat ik stoorde. Maar euh, we moesten ver-
der, om 15u verwachtte men ons in het museum. Dit 
stond in het centrum van Rance.
In het museum werden we opgewacht door een 
vrouwelijke gids, die met veel enthousiasme de wer-
king van een marmergroeve uit de doeken deed. Ze 
deed dit in het Nederlands, met momenten was het 
moeilijk om het juiste woord te vinden, maar met ver-



eende krachten kregen we een mooi verhaal. Bleek dat we onder ons ook 
nog leden hebben met kennis van fossielen. 
 
Er waren schilderijen en maquettes te bewonderen die het verhaal on-
dersteunden.

Er stonden werkposten opgesteld, waar je je kon wagen aan steenkap-
perscapriolen. Het nodige gereedschap en oefenstukken waren ter be-
schikking. Bleek dat je toch een dosis geduld, en finesse nodig had om 
een werkstuk tot een goed einde te brengen. 
Op de verschillende verdiepen van het museum werden de toepassin-
gen van marmer tentoon gesteld. Van klokken, over beeldjes, vazen tot 
aan schoorsteenmantels. Je kon het er allemaal bewonderen. Tegen de 
muren werden de verschillende marmersoorten met hun oorsprong ge-
toond. Nooit gedacht dat er zoveel verschillende marmers waren.
Om deze tocht door de geschiedenis van vele van onze duikstekken af 
te ronden werd er nog even tijd gemaakt om te genieten van een lokaal 
gerstensapje. Hetgeen wijselijk werd vervangen door een cola-light voor 
mezelf, om de tocht huiswaarts op een veilige manier aan te vatten.
Het was een leuke invulling van de dag, gelinkt aan het duiken, maar toch 
niet echt duiken.

Graag zou ik Peter J. willen bedanken voor het uitstippelen van deze ge-
slaagde dag. Hopelijk volgen er zo nog. En vooral hoop ik dan ook jou 
daar te zien.

Tot binnenkort aan de waterkant!
Xavier



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 30/06 Anna-Jacobapolder (HW 9u45) 8u30 PJ  

ZA 06/07 Opprebais 8u30 PJ*  

ZO 14/07 Berghse Diepsluis en Gorishoek Punt (LW 14u10) 8u30 PJ  

ZO 21/07 Opprebais 8u30 PJ  

ZO 28/07 Gemaal van Strijenham en Gorishoek Wrak van den Boer (LW 14u25) 8u30 PJ  

ZA 03/08 Opprebais 8u30 PJ*  

ZO 04/08 Naar Sprimont en La Gombe met de Steengroeven-GODD

VR 09/08 Vertrek op clubreis naar l’Estartit

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

ZO 18/08 Opprebais (voor de niet-clubreizigers) 8u30 PJ  

ZA 24/08 Plate Taille ism de WW’ers 8u30 PJ*  

DI 27/08 Einde van het zomerse Ekeren-seizoen

ZO 01/09 Putti’s Place (HW 13u45) en Berghse Diepsluis 10u PJ  

DI 03/09 Start van het nieuwe zwembadseizoen  20u45 zwembad

VR 06/09 Sportraad 20u30 Clublokaal

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

ZO 08/09 DOOP 8u30 PJ  

ZO 15/09 Opprebais 8u30 PJ  

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

ZA 05/10 Opprebais 8u30 PJ*  

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

ZO 20/10 Opprebais 8u30 PJ  

ZA 02/11 Opprebais 8u30 PJ*  

ZO 17/11 Opprebais 8u30 PJ  

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

VR 06/12 Sportraad 20u30 Clublokaal

ZA 07/12 Opprebais 8u30 PJ*  

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

ZO 15/12 Opprebais 8u30 PJ  

ZA 21/12 Chocomelkduik 18u TP  

ZA 29/03 Tentatieve datum voor de Steakavond 2014... Meer info volgt


