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Estartit...
         heerlijk ontspannen!



Eindelijk is het zover. Na maanden-
lange twijfel over wat we met ons 
clubblad moeten doen, ligt er einde-
lijk een gedrukt exemplaar in je bus.

Eind juni waren we (het bestuur) 
het erover eens: ons clubblad zou 
gedrukt worden. Onze club mag 
wel wat extra aandacht krijgen, 
dachten we zo. Daarbij konden we 
ons niet van de indruk ontdoen 
dat het minder en minder gelezen 
werd. Niet iedereen zit even graag 
voor zijn computer om zo veel te 
lezen. Dus we keren terug naar een 
papieren versie, in de vorm van een 

echt boekje.

Wat een leidensweg
In augustus was het ontwerp van de 
cover af, ik zag het al helemaal voor 
mij, ons boekje. En toen - sorry hoor 
;-) - was ik weer zwanger en zoooo 
ziek. Twee maanden aan een stuk 
niet weten hoe en/of je het einde 
van de dag wel haalt en je afvragen 
waarom je dat nou weer wou - nog 
een kindje erbij. Gelukkig zijn er nog 
vrouwen die zonder deze proble-
men zwanger kunnen zijn (amai, wat 
ben ik jaloers...). Eigenlijk ook bizar 
hoe snel je vergeet. In september 
realiseerde ik me weer hoe ziek ik 
me voelde toen ik van Loïc zwanger 
was. Allemaal vergeten of bewust 
verdrongen, wie zal het zeggen. Nu 
ja, de maanden erna hadden we 
wel wat anders te doen dan na te 
denken over wat was gepasseerd.
Maar ook nu geldt hetzelfde: de 
eerste maanden zwangerschap zijn 
voorbij, ik kan er weer tegenaan.

En dus is het clubblad eindelijk 
een feit! Hopelijk valt het bij jullie 
allemaal in de smaak. Opmerkingen 
zijn steeds welkom.

Artikeltjes, artikeltjes
Natuurlijk kan dit alleen een mooi re-
sultaat geven met wat leuke tekstjes 
en foto’s, dus wie graag een bijdrage 
levert kan me gerust even mailen. 
Als je leuke foto’s hebt mag je die 
ook doorsturen. Ook bizarre fenome-
nen en waarschuwingsfoto’s zoals 
op deze pagina zijn welkom. Dan 
weten we weer waar we op moeten 
letten. Bv. in de zomermaanden 
moet je in Opprebais opletten voor 
twee ongure types. Ze maken de 
wateren héél onvelig en saboteren 
het één en ander. (nvdr. censuur van 
deze foto leek noodzakelijk ;-) )
Men weze gewaarschuwd!

Veel leesplezier,
Marijke

In druk...

COLOFON
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Berichtje van 
het secretariaat

Inge

H

De zomer heeft nog een lange nasleep 

gekregen, gelukkig voor ons!

Nu begint het dan uiteindelijk toch kouder 

te worden, de bladeren veranderen van 

kleur en vallen af, maar.... je hoeft niet 

meteen in winterslaap te vallen! Je kan nog 

gerust wat duikjes doen vooraleer het echt 

koud begint te worden, want het water is 

nog altijd wat warm.

Het zwembadseizoen is weer van start ge-

gaan en we mogen toch een aantal nieuwe 

leden verwelkomen!

Voor deze nieuwe mensen wat meer info:

Wie is wie?

Peter : onze meneer de voorzitter en duik-

schoolleider.

Inge (ik dus): secretaris. Ik zorg dat ons 

ledendossier up-to-date blijft en ben de 

schakel tussen Nelos en onze club. Tevens 

dien ik elk jaar een lijvig dossier in bij de 

stad Leuven om onze subsidies aan te 

vragen.

Elewout: penningmeester en boetiek. Bij 

hem kan je terecht voor vragen i.v.m. het 

storten van het lidgeld en andere geld-

gerelateerde zaken. En binnenkort hebben 

we een nieuwe item in onze boetiek, iets 

om naar uit te kijken dus!

Marijke: clubblad en feestelijkheden. Je 

kan haar altijd blij maken met een artikeltje 

voor het clubblad! Als je wil helpen op 

onze etentjes kan je je bij haar aanmelden.

Luc: webmaster, best en altijd te bereiken 

via mail dag en nacht ;-) Bij hem kan je je 

inschrijven voor een clubactiviteit.

Jan: hij houdt ons clublokaal in orde en 

werkt all-round mee waar nodig, erg handig!

Xavier: materiaalmeester. Met al je vragen 

over materiaal kan je bij hem terecht. Al het 

huurmateriaal is bij hem thuis in de garage 

ondergebracht. Eveneens kan je er tegen 

een democratische prijs je fl es laten vullen.

Verzekering & lidgeld?

Je bent ingeschreven en verzekerd als je:

het lidgeld hebt betaald
• 

jouw gegevens aan mij hebt doorgegeven

• 
een bezoekje hebt gebracht aan de 

• 
dokter en het medisch strookje aan mij 

hebt bezorgd (45+? Dan ben je verplicht 

om 5-jaarlijkse ECG-onder-belasting te 

laten uitvoeren! Zie onze webiste voor 

meer info).

Dan rest me nog te zeggen aan alle leden, 

nieuwe en oude: geniet van het zwembad-

seizoen. Vergeet toch af en toe niet te gaan 

duiken want in de winter is het zicht onder 

water enorm prachtig!



De volgende 
sportraad 

zal doorgaan 
op de 1ste vrijdagavond 

van december,
06/12/2013 om 20u30 

in het clublokaal.

Aanwezig: Peter Janssens, Piet Schoumans, Jan Vanrillaer en 
Luc Dupas
Verontschuldigd: Kristel Crombez, Kristel Frederickx, Johan 
Wouters, Erwin Breyne

1. Goedkeuring verslag Sportraad 
07/06/2013
Geen bemerkingen/aanvullingen. Het verslag is reeds 
gepubliceerd in het clubblad.

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. Gelukkig kunnen we rekenen 
op de opkomst van redelijk wat externen om toch een 
beetje een clubduikgevoel te krijgen, en met de externen 
erbij komen we dan op een gemiddelde opkomst van 7 
duikers per keer.
Belangrijk punt ivm de praktische organisatie/logistiek van 
de clubduiken is en blijft: IEDEREEN TIJDIG inschrijven, 
zowel hoger gesterden als beginners, zodat we telkens 
snel een overzicht hebben van de deelnemers en of er 
eventueel een probleem met omkadering te verwachten 
valt waar we dan uiteraard een oplossing voor zullen 
vinden.

3. Zomerse dinsdagavondseizoen 2013: 
Ekeren
De gemiddelde opkomst was niet slecht: gemiddeld 7.8 
Torpedianen, en met de externen erbij zaten we gemid-
deld aan 10.1 duikers.
De “Opprebais-aanpak” van 1ste duikploeg uit het water 
wacht op de 2de, de 2de op de 3de enz. heeft prima 
gewerkt en als iedereen zich netjes hield aan uiterlijk tegen 
22u uit het water te zijn moest niemand lang wachten op 
de volgende ploeg uit het water.
De algemene duikorganisatie (ploegindeling enz.) ter 
plaatse is op een uitzondering na vrij vlot verlopen omdat 
altijd Peter of Luc ter plaatse was. Het is 1 keer voorgeval-
len (net na l’Estartit) dat er uiteindelijk maar 1 Torpediaan 
ter plaatse was en dat is als clubduik minder leuk natuur-
lijk. Er wordt/werd aan gedacht om op de WDMN op de 
website bij iedere Ekeren-duik de naam van de algemene 
verantwoordelijke te plaatsen, en/of met inschrijvingen 
te werken, maar dit is allicht niet echt realistisch omdat 
het voor de gewone weekend-clubduiken blijkbaar al een 
hele opgave is om mensen te laten inschrijven laat staan 
dat dit dan ineens goed zou lukken voor een duik op een 
avond in de week. We blijven dus bij de huidige manier 
van werken en in de toekomst alleen maar voor eventueel 
te verwachten “uitzonderlijke gevallen” (vb. tijdens of net na 
de clubreis) een verantwoordelijke zoeken/vragen voor die 
keer en dat dan vermelden op de WDMN.
In de praktijk zullen die “uitzonderlijke gevallen” erg uitzon-
derlijk blijven... er worden een paar mogelijke scenario’s 
overlopen: vb. 1 enkele Torpediaan daagt op en die kan 
dan besluiten niet te duiken of gewoon op de parking bij 
andere groepen/clubs even langs te lopen om te zien of hij 
nergens kan aansluiten, en zijn er meerdere Torpedianen 

dan is de kans groot dat die onder mekaar kunnen duiken 
conform de geldende NELOS-regels.
De enige echte probleemsituatie zou zijn dat er een aantal 
1*D’s opduiken en er geen 3*D of hoger (of 4*D of hoger 
ingeval de 1*D nog geen 15 duiken heeft) aanwezig zijn 
maar de kans dat deze situatie zich zal voordoen wordt erg 
klein geacht. 

4. Nabespreking clubreis l’Estartit
De duiken waren erg leuk, de Medes Eilanden blijven een 
toplocatie, en het hotel viel opnieuw erg goed mee. Er was 
wel via de tussenpersoon een misverstand ontstaan ivm 
beginnen duiken op zondag en bij een volgende gelegen-
heid moet dit worden vermeden door uiteindelijk een 
rechtstreekse bevestiging te vragen van het duikcentrum 
zelf zodat we zeker zijn dat de communicatie via de tussen-
persoon in beide richtingen 100% duidelijk is verlopen. 
De keuze voor l’Estartit voor een familie-clubreis zorgt voor 
zekerheid en “gekendheid” hetgeen door verschillende 
mensen erg wordt gewaardeerd, maar ook voor een herha-
ling van eerdere keren hetgeen dan weer voor andere 
mensen een struikelblok blijkt te zijn.
Voor de volgende clubreizen worden suggesties ver-
wacht, en ook mensen die mee de schouders onder 
de organisatie willen zetten!

5. Duikonderricht
Geen speciale nieuwe aandachtspunten t.o.v. vorige 
sportraden.
Er is 1 kandidaat-3*D en voor de lessen theorie zal moeten 
worden gekeken of de kandidaten-AI dit op zich willen/
kunnen nemen. Wordt vervolgd.

6. Nieuwe WaDoeMeNaa
Is reeds opgesteld voor de volgende maanden, en online 
gezet, door LD. Voor het najaar staat waar mogelijk (ifv 
het getij enz.) nog Zeeland op de WDMN maar ingeval de 
weersomstandigheden dit niet zouden toelaten zullen 
waar en wanneer nodig dan steengroeveduiken worden 
ingelast.

7. Varia: 
Geen

Sportraad 6 septemer 2013 
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Ambachtenlaan 52 - 3001 LEUVEN-HEVERLEE
(016) 40 04 99

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



Wat voorafging...
In 2009 ging de clubreis ook naar Estartit. Elke ochtend 
werden daar dezelfde 2 vragen gesteld: “heb je kunnen sla-
pen?” en “hoe is het met de sinus?” Mijn kamergenoot klonk 
namelijk iedere nacht alsof hij een kwart van het Amazone-
woud omzaagde. En ikzelf had vanaf de 2e dag een zware 
sinusitis. Die sinusitis zou uiteindelijk ongeveer 9 maand 
duren, om vervolgens permanent te worden. Wellicht is er 
een verband tussen die sinusitis en de zware astma-aanval 
van begin 2012.

De reis begon voor mij 2 
weken eerder, toen Jan me 
een NKO aanraadde voor 
dat sinusprobleem. Na 
amper 2 minuten kende 
ik het verdict: “u heeft 
poliepen in de neus, deze 
sluiten uw sinussen af en 
leiden tot die permanen-
te sinusitis”. Vervolgens 
mocht ik de apotheker 
gaan rijk maken, maar 
de pillen en sprays 
werkten wel. Voor het 
eerst in 3 maand kon 
ik ruiken; voor het 
eerst in 4 jaar lukte 
het zonder hinder de 
sinussen te klaren... 
Na dit eerste goede 
nieuws volgde er 
nog een tweede: 
die kamergenoot 
was ook naar de 
dokter gegaan 
en hij had een 
geluidsdemper 
gekregen voor 

zijn snurkprobleem. Een 
goede nachtrust was dus ook mogelijk.

In de club lopen nóg buddies rond die goede tips rond-
strooien. Ik speelde namelijk al een tijdje met het idee om 
een wing te kopen, maar wilde dat eigenlijk eerst eens 
kunnen testen. En er bestaat niets beter dan een duikreis 
als je materiaal wil testen. Dus kreeg ik de tip om bij Smek 
een testmodel te gaan lenen. Dus werd er daags voor ver-
trek nog een wing opgehaald in Herent om dan de bagage 
in te pakken. Even last-minute was de aankoop van een 
compact fototoestel.

Onze bus vertrok ’s middags in het Nederlandse Maarhee-
ze, helaas met 45’ vertraging. Gelukkig hadden de gehele 
benedenverdieping van die dubbeldekker ter beschikking, 
dus konden we elk een dubbele zetel gebruiken. Rond 7u 
’s morgens kwamen we toe aan de camping net buiten 
L’Estartit. Na een wandeling, met geïntegreerde kaartlees-
oefening wachtte ons het ontbijt in hotel Flamingo, en dan 
kon het installeren beginnen.

Bij de praktische organisatie met het duikcentrum bleek er 
wat miscommunicatie te zijn geweest, waardoor er zondag 
geen duik voorzien was. Na wat overleg kon er zondagoch-
tend toch een extra duik gemaakt worden, en werd met-
een ook een nachtduik georganiseerd. Door de drukte op 
de Franse wegen, waren er enkele medereizigers zaterdag 
de ganse dag onderweg, om pas rond 21u toe te komen. 
Dus werd het aperitief uitgesteld naar zondagavond.

Estartit Elewout

Torpedo’s Indruk |  5

Bij het duiken waren er enkele constanten: 
• Ruben zat steevast op de rand in de weg voor de Zodiac
• Peter sprong in het water zodra hij een blik op de kaart 

had geworpen (zeeziekte is iets raars)• Steve “viel” overboord nog voor Willy het platform kon 
bedienen

• Rare blikken van andere duikers omdat Steve geen palmen aanhad
• Luc kwam als laatste uit het water, buiten de tijdslimiet
• Kristel kreeg geen zeepaardje te zien (zelfs een octopus 

was moeilijk)
• Willy bracht de rolstoel al wanneer iedereen nog z’n 

duikpak probeerde uit te trekken• Een onbekende handdoek wapperde in iedereen z’n 
gezicht, om dan bij Ruben z’n materiaal op de duikbasis 
te belanden

• Er was altijd een excuus om iemand te laten trakteren: 
voor transport van materiaal, 200e duik, duikpak in de 
basis vergeten, een palindroomduik, emmer overboord 
gegooid, de hele boot ongerust maken door ruim te 
laat te komen, duikbril vergeten, als Duklo-lid toch mee 
mogen, ...

Elewout
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REISVERSLAG



  

Vanaf zondag begon het ochtendritueel van deze week: 
opstaan > lamp nemen > ontbijten > naar de haven 
wandelen > materiaal verzeulen > aan boord gaan > om-
kleden op een schommelende boot > briefi ng > duiken > 
wachten op Luc > omkleden op een schommelende boot 
> van boord gaan > materiaal verzeulen > terrasje doen. 
Voor alle details van onder water verwijs ik jullie graag naar 
de foto-avond in november. 

De middag was wat variabel, hier werden dutjes gedaan, 
foto’s bekeken, boeken gelezen, gezelschapsspelen 
gespeeld, ... Het namiddagritueel leek redelijk hard op dat 
van de ochtend, al kwam daar ergens nog een ijsje bij. 
Sommigen sloegen echter het namiddagritueel over om 
met het gezin tijd door te brengen, ’t was tenslotte een 
gezinsvakantie.

Voor alle bijhordende verhalen, zijn er de toog, de après-
duik en de fotoavond in november...

Voor mij waren er deze reis een aantal nieuwe dingen om 
mee kennis te maken. Ten eerste de onderwaterfotografi e, 
met roodfi lter, zonder roodfi lter, spelen met witbalans, 
zoomen, ... Ten tweede duiken met Steve: onder water 
merk je niets van zijn beperking, of toch... Steve maakt 
geen stof, in tegenstelling tot sommige andere duikers. Het 
is fantastisch om te zien hoe hij zich kan verplaatsen onder 
water en hoe hij tijdens een nachtduik toch alles gezien 
heeft met die lamp aan z’n ontspanner. Ten derde werkt 
dat snurk-apparaat van Luc schitterend, geen seconde last 
gehad (en dankzij mijn berg medicatie snurkte ik zelf ook 
niet). Ten slotte was er nog het duiken met een wing... Al 
na de eerste duik had ik serieus veel spijt dat ik die wing 
had meegenomen, en dat werd alleen maar erger. Altijd 
perfect stabiel, zelfs ondersteboven; geen beklemmend 
gevoel op de borst; ligt stabiel op de rug; comfortabel om 
aan te doen; het gewicht van je fl es wordt van je rug getild; 
minder lood door de backplate; ... Had ik die wing maar 
nooit meegenomen, want nu moet ik kosten maken die 
niet gebudgetteerd waren. ;-) 

Op de terugrit hadden we een beetje minder luxe, de bus 
zat afgeladen vol, voor de rolstoel was niet gereserveerd, 
de buren snurkten, noem maar op en het was er. Gelukkig 
was mijn boek nog niet uit. Omdat onze bus pas laat ver-
trok, hadden wij zaterdag nog een ganse dag om de tourist 
uit te hangen. Dus maakten we een rondvaart langs de 
kust en door de “tunnels” in de rotskust. ’t Zag er zo prach-
tig uit, dat ik me afvroeg of er daar ook mooie duikstekken 
zijn. Want tot nu toe heb ik enkel op de Medes-eilanden 
gedoken. Een goed excuus om nog eens terug te keren!
Merci Willy voor de locale hulp en merci Smek voor het 
testen van de wing.

Merci Jan, Heidi, Joren, Hanne, Liese, Peter, Kristel, Xante, 
Stien, Steve, Kristel, Ruben, Roel, Luc, Stijn, Bojana, Miro, 
Kajsa, Marc en Lieve voor het gezelschap.

Estartit 
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Pasteelsblokweg 28
3010 Kessel-Lo

 0498 37 98 75
 creaspect@telenet.be
 www.creaspect.net

Pasteelsblokweg 28

Kaatje Van Melckebeke
Zaakvoerder

·  kledingherstel

·  ontwerp en creatie van unieke kleding

·  decoratieve muurschilderingen

Kaatje Van Melckebeke



Op 8 september is het eindelijk zover....mijn doopduik!
Wel grappig dat ik gedoopt wordt na 220 duiken, tja nor-
maal krijg je dat na een paar zwembadlessen en dan is het 
tijd om je eerste openwaterduik te doen, nl. je doopduik. 
Daarmee dat ik stilletjes had gehoopt dat ze het vergeten 
waren, maar nope, een paar weken geleden een mailtje 
gehad van ja ge wordt gedoopt op 8 september. Tja.
Met een auto vol duikspullen vertrekken we richting Mol. 
Na een kwartiertje rijden zijn we er al. Dat is het 
voordeel als je kortbij woont he. Ik kijk even rond 
maar nog geen Torpediaan te bespeuren. Steve en 
ik maken onze fl es al klaar en dan zien wij de rest 
van de groep binnen rijden. Nu begint het toch wel 
wat te kriebelen...wat staat er mij te wachten? 

Wanneer ik Sanne en Thomas (de doopmeesters) 
zie uitstappen zie ik ergens een “we gaan je seff ens 
eens lekker liggen hebben”-blik....spannend! Wat 
kan ik mij verwachten? Wordt het vettig of gaan ze 
braaf blijven, welke proeven ga ik moeten doen...
allemaal vragen die toch eventjes door mijn kop 
schieten.
Na de briefi ng van Peter gaan we eerst een duikje 
doen, zodat de doopmeesters tijd hebben om alles klaar te 
zetten voor doop. Ik ga met Steve en Xavier duiken en wij 
maken een mooie toer langs het kerkhof en het witte pad 
met de verschillende kunstwerken.

Na het duiken staat blijkbaar alles klaar en de doop kan 
beginnen!!!

Het verhaal gaat over een groot monster dat in het Zilver-
meer verstopt zit en dat ik moet doden. Om dit te kunnen 
moet ik verschillende opdrachten uitvoeren. Eerst moet ik 
letters uit kommetjes met verschillende brouwseltjes vis-
sen met mijn mond uiteraard.
Daarna moet ik met een luchtmatrasje en zwembandjes 
een zak uit het water vissen. Hier zitten ballonnen gevuld 

met water in en 
die moet ik dan 
weer op hun 
beurt in een 
emmer gooien 
tot deze zwaar 
genoeg is om te 
zakken.

Ondertussen 
stond iedereen mij aan te moedigen en natuurlijk ook 
te lachen met mijn gekke kuren. Wanneer de emmer naar 
beneden komt, is de opdracht geslaagd!!
Het monster is dood en ik krijg voor de moeite een mooie 
kroon en een diploma, super!
Bedankt Sanne en Thomas voor de toff e doop! Ik krijg 
achteraf ook te horen dat ik volgend jaar doopmeester 
mag spelen en de beginnelingen dopen, jippie, ik verheug 
me er al op.

Nadien volgt er nog een 
leuk etentje met de hele 
bende van Torpedo. 
Op het menu pasta of 
paella. Achteraf is er ook 
een ijsje voorzien voor 
groot en klein.
Hier nog enkele sfeer-
beelden van het etentje 
nadien.

Nadien hebben we 
natuurlijk nog een 
tweede duik gedaan 
om het nog eens af te 
leren :)
Iedereen bedankt voor 
de superleuke dag. 

Kristel

Mijn doopduik
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Nadien volgt er nog een 
leuk etentje met de hele 
bende van Torpedo. 
Op het menu pasta of 



Beste buddy...

Joachim

Brevet: 3*

Duiknummer: 273

Duikleider (wie?): Ikke 

Welke route hebben ju
llie gevolgd? We hebben 

vooral zand gevolgd die duik

Wat hebben julli
e gezien (faun

a, flora)? 

Zand en misschien ook wel 1 beeld :-) 

Leuke weetjes:
 

Het was mijn eerste duik van het jaar! :-)

Elewout

Brevet: 3*

Duiknummer: 246

Duikleider (wie?): Euhm... we hebben niks gezien, 

dus zal ik wel de duikleiding gedaan hebben ;-) 

Welke route hebben ju
llie gevolgd? (Op goed 

geluk) gezocht naar het wrak en niets gevonden.

Wat hebben julli
e gezien (faun

a, flora)?  

Niets, enkel stof

Leuke weetjes:

Mijn eerste duik was de doop in Mol, in juni 1995

• 
Duiken is voor mij genieten van de rust onder 

• 
water. 

Als ik de duikleiding doe, zal de oriëntatie meestal 

• 
kloppen, maar krijg je amper vis te zien. Dus om 

m’n buddy niet teleur te stellen, laat ik de duiklei-

ding graag aan hem/haar over.

Duikplaats: Zilvermeer Mol

Datum: 8 september 2013

GELEZEN IN DE GAZETTE - GELEZEN IN DE GAZETTE - GELEZEN IN DE GAZETTE 

DUIKNIEUWS - DUIKNIEUWS - DUIKNIEUWS - DUIKNIEUWS - DUIKNIEUWS 

Misschien zegt kleurenwiezen, viltpunchen 
of sigarenbandjes verzamelen u niets. U wilt 
voor een hobby de natuur in en toch niet de 
platgetreden paden wandelen? Dan moet u 
zich eens richten op het slootsnorkelen. Met 
wat oefening – en wellicht ook daarzonder – 
kunt u dan volgend jaar al deelnemen aan de 
‘World Alternative Games’.

Eind augustus verzamelden opnieuw honder-
den zogenaamde sportlui voor het World Bog 
Snorkeling Championship. Dat gebeurde al 
voor de 28ste keer en zoals steeds in Llanwr-
tyd Wells, het kleinste dorpje van Groot-Brit-
tanië. De geschiedenis van dit tijdverdrijf kan 
kort samengevat worden. In 1976 beslisten 
een aantal vrienden, onder invloed van enkele 
stevige pinten zonder schuim, dat het mis-
schien wel grappig zou zijn om een snorkel-
wedstrijd in een vuile beek te organiseren. Het 
duurde bijna tien jaar voor ze nuchter genoeg 
waren om hun plan tot uitvoering te brengen. 

Ondertussen komen deelnemers van over de 
hele wereld op dit event af, en ook in andere 
landen – voornamelijk in Ierland en Australië 
– worden er wedstrijden georganiseerd. Al is 
de term wedstrijd hier misschien niet geheel 
op z’n plaats. Oké, zoals steeds zitten er wel 
uitslovers tussen die voor de beste tijd willen 
gaan. Het wereldrecord staat op naam van 
Andrew Holmes, met 1 minuut en 24 secon-
den. Maar  met een sumoworstelpak aan, kom 
je daar niet echt voor in aanmerking. Daarom 
wordt een groot deel van de prijzenpot 
uitgetrokken voor de leukste, origineelste kos-
tuums. Voor de rest is het eigenlijk heel simpel. 
Je duwt gewoon een snorkel in je snavel, zet 
een duikbril op en je zwemt als een volleerde 
watervogel of zeilvis door een donkere, koude 
sloot. Meer bepaald 55 meter heen en even 
ver terug. Een wetsuit dragen mag, maar is 
zeker niet verplicht. Het belangrijkste puntje in 
het reglement stipuleert dat je zwemvliezen 
moet dragen en dat er maar één soort slag 

gebruikt mag worden tijdens dit tornooi: de 
zogenaamde fl ipper power. Je armen moeten 
gestrekt vooruit zijn en enkel de zwemvliezen 
mogen gebruikt worden om je doorheen het 
riet en de rest van het landschap te verplaat-
sen. Je bent verplicht om te ademen door de 
snorkel. Het hoofd mag alleen maar boven 
water gebracht worden om te zien of je nog 
wel op de goede weg zit. Die zwemslag 
vereist toch wel enige oefening. Maar voor die 
training hoef je echt niet eerst het Kanaal over 
te steken. Dat kan ook gewoon in een beek 
in je eigen buurt of zelfs in jouw tuinvijver, als 
die wat groot uitgevallen is. Hoe meer mod-
der er in het water aanwezig is, hoe slijmeriger 
en duisterder, hoe beter. Groot voordeel: je 
kunt dit ook doen bij slecht herfstweer. Het is 
eens wat anders dan duiken naar koraalrif en 
Nemo-visjes. Het enige wat je onderweg zal 
tegenkomen zijn insecten en kikkerdril. 

Extreem vuil zwemmen Flash magazine West-Limburg, sept 2013, een inzending van Stijn



Opleidingen

Technisch duikmateriaal

Herstellingen en onderhoud

Vulstation nitrox/trimix 300 bar

Digitale fotografi e 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.



AGENDA

Heb je zin om ons bestuur 

te versterken? We zoeken nog 

een goede kandidaat!

Vraag meer info aan Peter J., 

hij vertelt je er alles over.
PJ: Parking autobanden Janssens vooraan (Neringenweg), PJ*: achteraan op zaterdag (Ambachtenlaan), 
CL: clublokaal (vaartkom Leuven), CP = carpool parking A2/E314 afrit 20, TP: ter plaatse, 
Clublokaal De Siervis = Kolonel Begaultlaan 15/01.21, 3012 Wilsele 

ZO
10/11

VR
13/12

ZO
17/11

ZO
15/12

ZA
07/12

ZO
01/12

ZO
29/12

VR
06/12

WO
01/01

Plate Taille
 

8u30    PJ

Opprebais 

8u30    PJ

Opprebais 

8u30    PJ

Kaas&Wijn-avond
Inschrijven VOOR vrijdag 15/11!  

19u    Clublokaal De Siervis

Deelname aan de december-GODD 
in Zeeland (Grevelingen)

8u30    PJ 

Sportraad 

20u30    Clublokaal

Bravos Film- en Fotoavond

meer info volgt

Opprebais 

8u30    PJ 

Algemene Vergadering

20u    Clublokaal

Ma�  e 

11u30    PJ 

Opprebais-nieuwjaarsduik 

8u30    PJ 

ZONDAG

zondag 

23
NOV

zaterdag 

21
DEC

vrijdag 

24
JAN

Chocomelkduik 
Put van Ekeren  

18u    TP 


