
TORPEDO’S
INDRUK3-maandelijks magazine - winter 2013-2014 (december-januari-februari)

Voor en door de Torpedianen
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En verder...
SPORTRAAD
KAAS- EN WIJNAVOND
HOOGBEZOEK  
IN OPPREBAIS
AGENDA

Hmmmm...

Ruben leest  het clubblad

o
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En Lieve zorgde voor 
de pannenkoekjes...



Het nieuwe jaar is eindelijk van start 
gegaan. Hopelijk heeft iedereen 
kunnen genieten van de eindejaars-
drukte en - feesten. Wij - het bestuur - 
wensen jullie alleszins een zeer 
spetterend, pletsend, bubbelend, 
zwemmend en duikend 2014 toe! 
We mogen terecht zeggen dat de 
laatste clubduik van het jaar een 
échte clubduik is geworden, zo één 
uit de goede oude tijd. M.a.w. veel 
volk en een goede sfeer en weer dat 
wel meezat, dat mag er ook nog wel 
eens tussen. ‘t Is natuurlijk te hopen 
dat al die duikers de komende 
maanden nog wel meer zin hebben 

om hun tenen in het water te 
steken.

Er zijn een paar belangrijke zaken 
te vertellen. Ik doe dat hier maar 
meteen in het edito, hopelijk leest 
iedereen dit dan ;-)

Ten eerste zijn de pasmodellen voor 
onze nieuwe jasjes er! We beginnen 
te passen op onze Algemene Verga-
dering en gaan nog een tijdje door 
tot in februari. Dit wil zeggen dat 
de pasmodellen beschikbaar zullen 
zijn in het zwembad. Voor degene 
die dat ondertussen vergeten zijn: 
de zwembadtraining gaat door op 
dinsdagavond om 20u45 (21u in 
het water), met een voortraining 
van een halfuurtje. Daarna nog een 
uurtje vaardigheden oefenen of een 
goede conditietraining tot 22u30. 
De jasjes kunnen gepast worden in 
het kwartiertje voor de training. Ide-
aliter zou je ze dan tegen de steak-
dag in ontvangst kunnen nemen. 
Niet vergeten te bestellen, onze club 
zal mooi vertegenwoordigd zijn op 
onze duikdagen!

Ten tweede: de zwembadtraining 
blijft een must voor ons, duikers en 
duikers in spé. Heb je geen zin om 
aan een nieuwe ster te beginnen 
maar wil je wel de vaardigheden wat 
onderhouden? Je kan meetrainen 

met iemand die voor een nieuwe 
ster gaat, je kan kiezen voor een 
zwempartijtje om je conditie op pijl 
te houden, je kan kiezen voor een 
duikgerelateerde conditietraining 
(apneu oefenen, bril leegmaken, 
lengtes onderdoor) of je kan aan 
Peter laten weten waar je wel eens 
op wil trainen (bv. ster oefenen, 
mondstuk wisselen, …). Voor elk wat 
wils, je hoeft enkel bij het binnen-
komen van het zwembad aan Peter 
te melden wat je graag wil doen. En 
anders deelt hij je wil in bij één van 
de groepjes. Wil ik nog graag mee-
geven: sporten is gezond én een 
fi tte duiker is er twee waard! Je voelt 
je zekerder onder water, je uithou-
ding is beter én natuurlijk: hoe meer 
zielen in het zwembad hoe meer 
subsidies … euh … VREUGD ;-)

Ten derde kan ik jullie natuurlijk deze 
bezwarende foto niet onthouden. 
Er lopen nog altijd vreemde fi guren 
rond in onze club. Vaak vermomd 
als één of andere misdadiger - met 
zware baard of zoals deze persoon: 
met grote snor en dito hoed. Oppas-
sen geblazen ;-)

Veel leesplezier,
Marijke

Feesten, feesten, feesten ...

COLOFON

Medewerkers:  

 Luc Dupas, Jim Vrancken, 

 Tom Veltens, Johan Wouters

Foto’s:  Jan Vanrillaer, Johan Wouters
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Berichtje van 
een kleine

 spruit (en de
 papa)

xx

H

Ruben heeft het nieuwe gedrukte clubblad aan een uitgebreide analyse onderworpen en 

goedgekeurd! :-)



De volgende sportraad 
zal doorgaan op de 
1ste vrijdagavond 

van maart,
07/03/2014 om 20u30 

in het clublokaal.

Aanwezig: Peter Janssens, Johan Wouters, Jan Vanrillaer en 
Luc Dupas
Verontschuldigd: Piet Schoumans, Kristel Crombez, Jeroen 
Verbeke

1. Goedkeuring verslag Sportraad 
06/09/2013
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 nog altijd 
constant laag: gemiddeld amper 4.7 Torpedianen per keer 
over het ganse jaar, zie de jaarlijkse statistieken/archieven 
op onze online WaDoeMeNaa (http://www.torpedo.be/in-
schrijvingen.htm) . Er wordt opgemerkt dat zeker de laatste 
jaren de bestuursleden zelf eigenlijk het goeie voorbeeld
zouden mogen geven.

3. Opprebais-duiken, en zomerseizoen 
2014
De huidige Opprebais-regeling van de 1ste zaterdag en de 
zondag van de maand blijft tot nader order geldig.
Voor het zomerseizoen 2014 trekken we op dinsdagavond 
opnieuw naar Ekeren, en in het voorjaar wordt opnieuw 
een oproep gedaan om zich in orde te stellen met de 
AVOS/Ekeren-vergunning indien men die nog niet heeft 
en/of de vergunning niet meer geldig is in het zomersei-
zoen.

4. Duikonderricht
De theorielessen voor 3*D zijn goed verlopen.
Tom/Joachim/Elewout hebben hierbij hun theorielessen 
nodig voor de module Didactiek (voor AI) afgewerkt. 
De kandidaten Kristel en Jim zijn geslaagd in het examen 
theorie.
• Het zwembadexamen voor 3*D wordt in het voorjaar 

2014 georganiseerd, de datum moet nog worden vast-
gelegd.

• Woensdag 11/12: theorie-avond/les voor de kandidaten 
1*D.

• Peter merkt op dat blijkbaar niet iedereen de regelma-
tige wijzigingen in de NELOSreglementering

 opvolgt en daarvan op de hoogte is. De laatste versie 
van de NELOSInfomap is steeds te vinden 

op de NELOS wiki-site in de rubriek 
Downloads, en staat tevens aan-

klikbaar op onze Torpedo-site 
in de Sportraad-page (te be-

reiken via de ledenpagina). 
In de Infomap die jaarlijks 
opnieuw wordt herzien 
zijn telkens de wijzi-
gingen t.o.v. de vorige 
versie duidelijk aange-
geven zodat je snel kan 

zien wat er eventueel 
veranderd is en het is erg 

nuttig om ieder voorjaar die 

wijzigingen in de regels en/of protocollen van proeven 
enz. even te overlopen. 
Vb. in 2005 zijn de regels ivm de toegelaten duik-
ploegensamenstellingen gewijzigd en Peter wenst 
de aandacht te vestigen op art. 3.5.3 in onze NELOS 
Infomap (pag. 34-36 in de versie 2013).
En in 2008 is de algemene regel ivm de reserve 
gewijzigd naar:
• duiken tot -30m: 1/4 van de begindruk
• duiken van -31 tot -60m: 1/3 van de begindruk
• duiken dieper dan -60m: 1/2 van de begindruk

5. Nieuwe WaDoeMeNaa
Is opgesteld voor de volgende maanden, en online gezet, 
door LD. In deze koudere maanden staan vooral steen-
groeveduiken op de kalender maar van zodra het weer het
toelaat zullen er in het voorjaar opnieuw meer Zeelanddui-
ken op de WDMN komen.
Peter stelt dat we als club ook zijn aangesloten bij de 
BRAVOS en dat het daarom aanbeloven is ook de BRAVOS-
(duik)activiteiten zoals de proevendagen meer te pro-
moten in onze kalender en dan te vermijden dat er in 
voorkomend geval dat weekend een eigen clubduik wordt 
gepland die dan kan zorgen voor concurrentie voor die 
BRAVOS-activiteit.
Vb. recent op zaterdag 05/10 was er onze gewone Oppre-
bais-duik met 7 deelnemende Torpedianen, en zondag 
06/10 was er de BRAVOS-proevendag in de Plate Taille waar 
alleen PeterJ aanwezig was van Torpedo. Op zondag 09/06 
was de BRAVOS-proevendag in Vodelee aangekondigd op 
onze WDMN, er stond dat weekend geen andere Torpedo-
clubduik op de kalender, PeterJ en Jeroen waren aanwezig 
in Vodelee. Voor zondag 01/06/2014 heeft BRAVOS een 
interclubduik aangekondigd, meer info volgt, maar die 
datum is bij deze al vastgelegd op onze WDMN. LD volgt 
de BRAVOS-kalender/website op maar merkt dat die zelden 
up-to-date is wat de activiteiten en tijdige aankondiging
ervan betreft.

6. Varia: Geen

Sportraad 6 december 2013... 
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3.5.3.4 Verboden 

 Een 1*Duiker met een 2*Duiker. 

 Twee 1*Duikers. 
3.5.3.5 Opgepast! 

Bij het geven van opleiding in NELOS‐verband, heeft de duiker die tegelijkertijd houder is van een NELOS‐
brevet en een brevet van een andere organisatie hoogstens de bevoegdheden van zijn NELOS‐brevet. 

3.5.3.6 Overzichtstabel van de toegelaten samenstellingen: 

Duikleider  Overige duikers  Restricties voor ploeg‐
samenstelling  Restricties voor de duik 

1*I  Alle duikers en doopduiken 
voor kandidaat 1*D    Max. diepte afhankelijk van 

brevet mededuikers 

AI  Alle duikers en opleidings‐
duiken voor kandidaat 1*D    Max. diepte afhankelijk van 

brevet mededuikers 

4*D  Alle gebrevetteerde duikers 
vanaf homologatie tot 1*D    Max. diepte afhankelijk van 

brevet mededuikers 

3*D  Alle mededuikers:  
3*D en/of 2*D   

Max diepte: 

 met 2*D: 30 m 

 anders: 40 m (of 60 m 
indien alle 3*D ook KDD 
zijn) 

3*D  Eén 1*D, rest 2*D of hoger  1*D: minstens 15 duiken  Maximum diepte 20 m 

2*D  Eén 2*D 

 Elke duiker 18 jaar 

 Geen bijzondere duiken 

 Duikleider bekend met 
de duikplaats 

 Goedkeuring door Instr. 
ter plekke indien beperkt 
zicht of stroming 
(Zeeland en steengroe‐
ven) 

 Geen decoduiken 

 Maximum diepte 20 m 

 



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.



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.

21 december 2013
Foto’s: Johan Wouters

Chocomelkduik
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FOTOVERSLAG

Impressies van Lieve:
De chocomelkduik was voor mij een eerste ervaring in Ekeren.
Slecht weer! Even nat buiten als in het water, want het re-
gende en waaide verschrikkelijk. Paraplu’s gingen vliegen, de 
bordjes voor de pannenkoeken kozen soms voor een plekje 
in het gras i.p.v. op de kar dicht bij de pannenkoeken. Aan 
gezelligheid geen gebrek, want we lieten het niet aan ons 
hart komen dat slechte weer. De vuurkorf gaf ons voldoende 
warmte om een gezellige sfeer te creeëren!

De pannenkoeken vlogen de pan uit! Ik  had zeker 140 pan-
nenkoeken gebakken en er waren maar een 30- tal over. 
Chocomelk = 9l aangelengd met 6 l melk én .... voor sommi-
gen mocht daar een scheutje chocoladejenever bij! 
Mmmm..... smullen maar!

Het was een frisse maar leuke en gezellige avond! Nvdr: Merci Lieve om voor de pannenkoeken en de choco te zorgen!



Kaas- en wijnavond Hoogbezoek in 
Opprebais zondag 19 januari 2014
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Kaas- en wijnavond Kaas- en wijnavond Hoogbezoek in Kaas- en wijnavond 
In november organiseerden we onze tweejaarlijkse kaas- en 
wijnavond. Deze komt er telkens in het clubreis-vankantie-
jaar. Het geeft de deelnemers van die vakantie de gelegen-
heid om elkaar nog eens te zien en gezellig bij te praten over 
die vakantie (en andere zaken) onder begeleiding van hun 
foto’s. De ingezonden foto’s worden op de beamer getoond, 
zo kan iedereen, ook de thuisblijvers, genieten van de 
vakantiesfeer. En ook dit jaar was het niet anders. Alhoewel 
de fotografen van dienst met beduidend minder waren 
dan andere jaren werden de foto’s aangevuld met foto’s van 
de meest memorabele clubmomenten van de afgelopen 
jaren. Uiteraard mocht daar het fi lmpje van Peter en Karolien 
tijdens de ijsduik in Mol niet ontbreken! 
Op de kaas- en wijn werden ook de eerste exemplaren uitge-
deeld van ons clubblad, een bijzondere gebeurtenis ;-)

Er werd smaakvol gegeten en gedronken. De kazen waren 
op, met uitzondering van een aantal korstjes en de wijn ging 
goed over de toog. Of Thomas daar voor iets tussen zat, weet 
ik niet. Hij bleef nogal bescheiden, daarom zal ik het hier 
maar verklappen: de rode wijnen kwamen van zijn ouders’ 
wijnkasteel in Frankrijk. Geïnteresseerden kunnen zich atlijd 
tot hem wenden.

We hopen iedereen terug te zien op de volgende editite. In 
2014 gaan in november weer op restaurant, de exacte datum 
wordt in de loop van de zomer meegedeeld. Marijke

Ere-lid (en good old ere-voorzitter!) Jul Hoogers werd zon-
dagmorgen door Peter opgehaald. In Opprebais aange-
komen heeft hij samen met ‘Pa’ een hoop straff e verhalen 
verteld tussen pot en pint; eigenlijk tussen chocomelk met 
iets in en koffi  e met jenever:

... in Noorwegen hebben we 

nogal veel problemen gehad!.

 ... en die reddingen 
vanop 40 meter met 

het slachtoff er met de 
voeten naar boven.

Het vinden van een 

prototype Messerschmidt in 

Noorwegen. En de gouden tip 

werd gekocht voor 1 fl es whisky!



Ambachtenlaan 52 - 3001 LEUVEN-HEVERLEE
(016) 40 04 99

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





Nieuwjaarsreceptie 

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

DUIKNIEUWS - DUIKNIEUWS - DUIKNIEUWS - DUIKNIEUWS - DUIKNIEUWS 

Hij werd dood gewaand, maar na drie 
dagen werd drenkeling Harrison Okene 
alsnog levend uit het water gehaald. De 
29-jarige scheepskok wist te overleven 
dankzij een luchtbel, nadat zijn sleepboot 
gezonken was voor de Nigeriaanse kust. 
Tien andere opvarenden werden dood 
teruggevonden. Een bleef vermist maar de 
zoektocht werd stopgezet.

De feiten dateren al van 26 mei maar nu dui-
ken de hallucinante videobeelden op van het 
moment waarop de angstige Harrison Okene 
aangetroff en werd. Met zijn hand kon hij een 
duiker aanraken en zo vond het Nederlandse 
duikersteam de luchtbel, die het leven redde 
van de scheepskok. Na drie dagen overleven 
in het water was hij helemaal uitgeput. “Ik had 
honger, maar vooral dorst”, zei hij na zijn zware 
beproeving.

De sleepboot Jascon 4 zonk dertig meter diep, 
op zijn kop. Daardoor ontstond de luchtbel, 
waar de Nigeriaan liefst 62 uren in doorbracht. 
Het waren duikers van de Nederlandse fi rma 
DCN, die 17 vaaruren verder aan het werk 
was, die Harrison Okene uiteindelijk weer naar 
de oppervlakte brachten. Eerst had hij een 
duikuitrusting gekregen en werd hij naar een 

decompressieruimte gebracht. Meteen naar 
boven was te gevaarlijk omdat hij lange tijd 
op dertig meter diepte had verbleven.

De man stelt het wel inmiddels. Om te beko-
men van de zware shock moest hij vooral veel 
rusten.

Harrisons hand bereikt die van een duiker in het scheepswrak. 
© ap.

Duikers vinden drenkeling  3/12/13  Bron: news.com.au

na drie dagen in luchtbel 
 ingestuurd door Johan Wouters

 

STARS AND STRIPES

Geslaagd theorie 3*D 
Jim Vranken & 

Kristel Frederiks 
op 4 december!

STARS AND STRIPES

Geslaagd theorie 3*D 

Kristel Frederiks 



Beste buddy...

Jim

Brevet: 2*

Duiknummer: NELOS-45636 V18 

(nvdr: zeker een grapje van de Jim ;-) )

Duikleider (wie?): Tom Veltens, 3* en ervaren 

Maffle duiker 

Welke route hebben ju
llie gevolgd? 

Er was een prachtig touwenparcours en bijhorend 

plan uitgedokterd (mét pointer!), maar dat werd 

onder water snel afgebroken. Een deskundige aan-

fluiting van plan je duik en duik je plan!

Wat hebben julli
e gezien (faun

a, flora)? 

Absoluut niets. Ik heb een zwarte herinnering aan 

de duik, net zoals mijn materiaal.

Leuke weetjes:
 

De cafetaria is prachtig uitgerust en schenkt de 

juiste bieren om het helemaal geslaagd te maken. 

Het was met andere woorden een ‘prachtige’ duik!

Tom

Brevet: 3*

Duiknummer: 266

Duikleider (wie?): ikke 

Welke route hebben ju
llie gevolgd?

De koord gevolgd bergaf, tot waar het zicht te slecht 

werd en er een ander duikteam verwarring kwam 

zaaien. Dan zijn we naar links blijven volgen op 

14-15m diep, tot we op een soort stort uitkwamen. 

Ik wist niet dat het onder water zo kon stinken naar 

rotte eieren. Dan zijn we omgedraaid en stillekes 

terug gegaan op geringere diepte. Daarna kant en 

vervolgens cafetaria.

Wat hebben julli
e gezien (faun

a, flora)?  

Goei vraag – restanten van oude industrie, witte 

stalactieten onder water.

Leuke weetjes:

• Op weg naar de duikplaats zijn we een aantal keer 

verkeerd gereden. Zo zijn we vlak bij de duikplaats 

een doodlopende straat ingereden, en die straat 

bracht ons over een oud ophaalbrugje over een 

kanaal, en dat wordt juist daar doorgesneden door 

een sluis. Ik denk dat de combinatie duiken, wan-

delen en een bezoek aan het plaatselijke steenmu-

seum wel een leuke daguitstap kan zijn.

• 2de weetje: Luc kan op bepaalde ogenblikken 

enorm snel zijn.

• 3de weetje: In de cafetaria staat een zeer mooie 

maquette van de put. 

• Peter Brandt, met tshirt over onderpak – zag er 

hilarisch uit.

Duikplaats: Maffle
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Oproep duikreis najaar 2015 
Beste Torpedianen: nogmaals, niet vergeten: in het najaar gaat onze clubreis naar ...  (nog in te vullen). Elke Torpediaan heeft inspraak! Tips 
voor prachtige bestemmingen, goede verblijfplaatsen, duikcentra , ... overal ter wereld, zijn welkom. Hoe vroeger we een mooie reis kunnen 
aanbieden, hoe beter. Aarzel niet, je kan iedereen van het bestuur hierover aanspreken. Alvast nen dikke merci!



Pasteelsblokweg 28
3010 Kessel-Lo

 0498 37 98 75
 info@creaspect.net 
 www.creaspect.net

Pasteelsblokweg 28

Kaatje Van Melckebeke
Zaakvoerder

  kledingherstel

  ontwerp en creatie van unieke kleding

  decoratieve muurschilderingen



AGENDA

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 

ZA
01/03

ZO
26/01

ZA
01/02

ZO
23/02

ZA
08/02

ZO
16/03

ZO
09/O3

ZO
16/02

ZA
22/03

Jaarlijkse Statutaire 
Algemene Vergadering

20u    Clublokaal

Sprimont en La Gombe 

8u30    PJ

Plate Taille 

8u30    PJ

Opprebais 

8u30    PJ 

Villers-2-Eglises en Vodecee 

8u30    PJ 

Opprebais 

8u30    PJ 

Opprebais 

8u30    PJ 

Sportraad 
Iedereen welkom (mét gratis drankje)!

20u30    CL 

Steakavond 2014
Meer info volgt

18u    De Siervis

Opprebais 

8u30    PJ 

Berghse Diepsluis en Wemeldinge Punt 
(LW 13u50) 

8u30    PJ 

vrijdag 

07
MAA

zaterdag 

29
MAA

vrijdag 

24
JAN

Stavenisse Vissteiger (LW 8u56) 
en Berghse Diepsluis 
Eerste Zeeland-duikdag van het jaar!

8u30    PJ  


