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Algemene kennis: 
de duiktekens



Beste leden, het is me niet gegund 
om eens een clubblad op tijd te 
laten drukken. We zijn eigenlijk al 
aan onze zomereditie toe en zie hier, 
nu pas de lente-editie. Maar zoals 
de meesten hebben kunnen lezen 
in jullie clubmails: de komst van 
onze tweede spruit had er weer een 
stokje voor gestoken. ‘t Is te zeggen: 
de reden was de te vroege komst 
van die tweede spruit. Gelukkig was 
het dit keer maar 3,5 week te vroeg 
in plaats van 3 maanden. Dat scheelt 
al een pak in zorgen en ziekenhuis-
bezoeken. Alhoewel we toch wel 
even schrik hadden dat ook Viktor 

op neonatologie zou 
terechtkomen 

(door zijn 
lage ge-

wicht), 

leek deze schrik gelukkig voor niets 
te zijn. Onze perfect gezonde baby 
mocht mee naar huis. ‘t Was natuur-
lijk wel in het begin uitkijken dat het 
klein meneertje niet zou afvallen 
want met zo’n laag gewicht (2kg 
280 bij vertrek uit het ziekenhuis) 
was het wel belangrijk dat hij geen 
gewicht verloor. Maar geen zorgen: 
meneer klokt bijna elke week af met 
+ 300-400g. Een beetje overdreven 
volgens de vroedvrouw ;-).
Allemaal zon- en maneschijn zou je 
zeggen, mochten de laatste weken 
niet tot een redelijke hel geworden 
zijn. Krampen, krampen en nog eens 
krampen en dan nog eens refl ux 
erbij, ik heb weken met Viktor op de 
arm rondgelopen, hele dagen en 
nachten. Mijn armen waren blijkbaar 
het enige kalmeringsmiddel, dus lag 
die kleine daar ook ‘s nachts in, in 
ons bed...  Doodop waren we, ik kan 
het je verzekeren. Maar sinds enkele 
dagen is het beter. Viktor slaapt 
terug in zijn wieg, hij klept minder 
(huilen en kressen, voor het moment 

is hij een beetje hees, ik denk dat hij 
wel keelpijn zal hebben).

Dus heb ik eindelijk tijd om het 
clubblad af te werken. Want geloof 
het of niet, het was bijna af de week 
voor mijn bevalling. Ik was alleen 
tot de constatatie gekomen dat ik 
nog geen voer had voor de ‘Beste 
buddy’-rubriek dus zat ik daar nog 
op te wachten. En dit tekstje moest 
nog geschreven worden, dat was 
het enige. Jammer dus dat het nog 
niet klaar was.

Ik kan alleen maar hopen dat er 
volgende keer niet te veel tussen 
komt en jullie in de zomer ook nog 
het zomernummer kunnen lezen. En 
dan zal ik weer een meer duikgere-
lateerde intro schrijven. Het lief en 
leed over baby’s  zijn jullie waar-
schijnlijk al lang beu ;-)

Groetjes en geniet van jullie duiken, 
Marijke

Alweer te laat... (of te vroeg)

COLOFON

Medewerkers:  

 Luc Dupas, Katja Meurmans 

 Peter Janssens, Xavier Roux,  

 Roger Veltens, 

 Kaat Van Melckebeke

Foto’s:  Xavier Roux, Ivan De Cuyper,

 Tom Veltens
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Marijke Pasteels 
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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.
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Steakdag

Het bestuur.

H

Op 29 maart 2014 was het eindelijk weer zover: onze jaarlijkse steakdag werd een feit. 

Eigenlijk is onze steakdag onze enige bron van inkomsten gedurende een heel jaar en dus 

verwachtten we (het bestuur) natuurlijk een heel deel gegadigden op dit eetfestijn. Jam-

mer genoeg bleek dat dit jaar niet te lukken...

Nochtans gaat er een hele voorbereiding aan vooraf: te beginnen met het vastleggen van 

de datum, de inschrijvingen en dan het grote werk (met dank aan Ria, Roger en De Siervis-

medewerkers): alle benodigdheden aankopen, klaarmaken en vervoersklaar maken. Daags 

voordien de frieten voorbakken (10kg!) en de eetzaal klaarzetten. Een paar uur voor de 

opening worden de borden geteld, alles uitgepakt en startklaar gemaakt. Om 18u lopen 

de eerste mensen binnen en begint het heen-en-weer ge-ren om iedereen op tijd te 

bedienen van zowel drank als eten. Daarna moet er nog afgeruimd worden, afgewassen, 

de tafels terug op zijn originele plaats gezet en natuurlijk ook wat nababbelen. Een hele 

opgave waar een heel team voor nodig is om dit te verwezenlijken.

We hopen dan ook van harte dat we volgend jaar wat meer leden kunnen motiveren om 

zich in te schrijven. We hebben als club deze centjes hard nodig en het zou jammer zijn 

dat omwille van een te lage opkomst en dito winst we andere zaken duurder zouden 

moeten maken of plotseling wel zouden moet aanrekenen.

We danken alleszins de leden die wel zijn komen afzakken, het hele bestuur en zijn gevolg 

(de familieleden) en het team van De Siervis voor de aanwezigheid en de werklustigheid.

We hebben allemaal genoten van het smakelijk eten!



De volgende sportraad 
zal doorgaan op de 
1ste vrijdagavond 

van juni,
06/06/2014 om 20u30 

in het clublokaal.

Aanwezig: Peter Janssens en Luc Dupas
Verontschuldigd: Piet Schoumans, Kristel Crombez, Johan 
Wouters, Xavier Roex

1. Goedkeuring verslag Sportraad 
06/12/2013
Geen bemerkingen/aanvullingen. Het verslag is reeds 
gepubliceerd in het clubblad.

2. Evaluatie voorbije activiteiten en 
clubduiken algemeen
‘Vaste topic’ maar geen nieuwe/andere info, de opkomst 
voor de weekend-clubduiken blijft ondanks het toch 
gevarieerde aanbod erg laag, zie onze online statistieken/
archieven: http://www.torpedo.be/inschrijvingen.htm

3. Opprebais-duiken, en zomerseizoen 
2014
De Opprebais-regeling van de 1ste zaterdag en 3de zon-
dag van de maand blijft tot nader order geldig.
Voor het zomerseizoen 2014 trekken we op dinsdagavond 
opnieuw naar Ekeren, de infopage hierover op onze Wa-
DoeMeNaa staat klaar en LD zal een reminder uitsturen om 
de Ekerenvergunning te checken en/of tijdig te hernieu-
wen.

4. Duikonderricht
-  Het zwembadexamen voor 3*D: de fi nale datum moet 

i.f.v. het 100% klaar zijn van de kandidaten nog worden 
vastgelegd, doelstelling is voor eind april alles af te ron-
den.

-  Dinsdag 03/06: laatste zwembadtraining van het 
seizoen, met OWT die zal worden georganiseerd door 
de winnende ploeg van vorig jaar Hannah Laura, Katja, 
Elewout en Jeroen (LD stuurt hen een reminder).

-  Algemene opmerking ivm zwembadtrainingen en con-
ditietrainingen: zorg voor haalbare/doenbare oefenin-
gen, met indien nodig gepast toezicht, zodat het geheel 
zowel leuk als nuttig als veilig blijft!

-  Workshops in het zwembad blijven op de verlang/ToDo-
lijst staan: vintechnieken, eventueel reeltechnieken, enz.

-  In het Ekerse zomerseizoen kunnen ook themaduiken 
worden gepland: vb. oefenen/uitproberen van diverse 
types OSB en OSB-oplaatmiddelen, vintechnieken, 
gecontroleerde stijgen/dalen, enz.

 Op http://www.torpedo.be/oefeningen.htm en 
http://www.torpedo.be/voortraining.htm kan je alvast 
wat ideeën opdoen voor nuttige oefeningen zowel in 
het zwembad als openwater.

5. Nieuwe WaDoeMeNaa
Is opgesteld voor de volgende maanden, en online gezet, 
door LD.
Diverse BRAVOS-(duik)activiteiten staan op de kalender: de 
proevendagen zijn in eerste instantie uiteraard bedoeld 
voor proeven en wie wil meegaan en bepaalde proeven 
afl eggen laat dat telkens asap (ten laatste 1 week op 
voorhand zodat de proeven-planning/wensen tijdig kan 
worden doorgespeeld naar BRAVOS) weten aan onze 
duikschoolleider, maar deze proevendagen staan evenzeer 
open voor gewone duiken en staan dus ook als “clubduik” 
op onze kalender, met ook de gewone inschrijvingen enz.
Op 15/06 valt de normale Opprebaisduik weg omdat deze 
samenvalt met de BRAVOSproevendag in Vodelée.

6. Varia: 
Geen

Sportraad 7 maart 2014 
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Wist je datjes
✔ Karolien ontdekt heeft dat Jan zijn haar wast met: 

“Sublieme shampo voor lang haar”. Ze heeft er ech-

ter vragen bij of die wel zo subliem is.....✔ ThomasV ontdekt heeft dat er onderwater ook 

echt iets te zien is als je bril ten minste niet constant 

aangedampt is.

Nieuwe lede
n:

Olivier Riaudel uit Leuven 

Stars & stripes:

Jim BND

Olivier 1*D

Kristel F 3*D



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



Tijdens de briefing van elke duik overlopen we steeds de meest voorkomende duiktekens / 
handsignalen. Iedereen die duikt hoort ze te kennen, en we gaan daar dan ook steeds snel over. 
Maar ken jij je duiktekens? Test je kennis aan de hand van onderstaand schema. Zijn er tekens 
die bij mekaar aanleunen qua betekenis, zo ja dewelke?

Duiktekens
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WEETJES

Betekenis:

1:   2:   3:   

4:   5:   6:   

7:   8:   9:   

10:   11:   12:   

Welke tekens leunen qua betekenis bij mekaar aan?

 

 

Stuur de oplossing voor 30 juni naar materiaalmeester.torpedo@telenet.be en maak kans op een gratis flesvulling! Xavier trekt 
met een onschuldige hand onder het toeziend oog van onze voorzitter de gelukkige winnaar. Die wordt, samen met de oplos-
sing in ons volgend nummer bekendgemaakt.

Veel succes!
Xavier

WIN!!!
Gratis vulling 

bij Xavier

1
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10

2

5
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11
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12



Een paar weken geleden kreeg ik van Marijke een 
mailtje met een aantal foto’s van een “riviermonster”. De 

fotograaf van het bedrijf waar ze werkt, was op de middag 
langs de vaart in Kampenhout gaan joggen en vond er 
een dode vis op de oever. En dat het niet om een witvisje 
of een karpertje gaat kan je op de foto’s zien. Waarschijnlijk 
werd het ongelukkige dier het slachtoffer van een boot-
schroef.

Maar nu is uiteraard de vraag om welke vis het hier gaat. 
Het is duidelijk geen soort die we hier kennen als een 
bewoner van onze vaderlandse wateren. Of toch?

Het is natuurlijk niet eenvoudig om aan de hand van een 
foto een 100% juiste diagnose te stellen over de doodsoor-
zaak van dit onfortuinlijke dier en evenmin is het evident 
om als leek een 100% juiste determinatie te doen van de 
juiste vissoort.

Aan de baarddraden en de antennes op de bek te zien 
kunnen we er in elk geval van uitgaan dat het om een 
meerval gaat. Deze vis, uit de Orde Siluriformes kan van 
verschillende Families afkomstig zijn. Volgens mij kan hij 
stammen uit de Familie Siluridae of de Familie Clariidae.

En dan denk ik in de eerste plaats aan de Afrikaanse meer-
val of Clarias gariepinus. Deze soort heb ik voor het eerst 
in levenden lijve gezien bij een bezoek aan de waterzuive-
ringsinstallatie van de “Stella Artois”. Inderdaad, het moet 
ergens begin jaren 80 geweest zijn en toen was er van 
InBev nog geen sprake.
We hadden die zaterdag een vergadering van de VATK, de 
Verenigde Aquarium en Terrarium Klubs, in ons lokaal. Op een 
dergelijke vergadering werd in die tijd altijd gezorgd voor één 
of ander bezoek aan een lokale bezienswaardigheid.
We werden deskundig rondgeleid langs verschillende bas-
sins en leerden dat het water dat hier verwerkt werd het 
bijproduct van het brouwproces was. Het was op zich geen 
“vuil” water, maar kon toch niet zomaar geloosd worden 
omdat het te sterk belast was met organisch materiaal.

Leven in de Leuvense vaart:
Clarias gariepinus of Silurus glanis? 
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VERSLAG

Clarias gariepinu



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.



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

OPEN: MA-VRIJ 8:00 - 18:00 UUR - ZA 8:00 - 13:00 UUR
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Bij het einde van de rondgang toonde men ons een kor-
relvoedsel dat gefabriceerd werd op basis van stoffen die uit 
het water gerecycleerd waren. En dat voedsel werd getest op 
meervallen die in een grote tank rondzwommen. Het bleek 
hier om de Clarias gariepinus te gaan.
Het was naar ik mij herinner de bedoeling dat visvoer uit te 
voeren naar Afrika om daar te dienen in projecten om deze 
vissen massaal te kunnen kweken als voedsel voor de lokale 
bevolking. Wat er hiervan geworden is weet ik niet. Maar 
ik weet nog wel dat één van onze leden een paar vissen 
meegekregen heeft om ze te proeven. En ze waren naar het 
schijnt lekker op de koop toe!

Omdat ik absoluut niet zeker was van mijn eerste determi-
natie begon ik wat verder te zoeken en een mailtje bracht 
uitsluitsel. De vis in de vaart (enfin op de oever)  is een Siluris 
glanis.
De Silurus glanis is de enige grote meervalsoort die in Europa 
voorkomt. Je vindt hem in Centraal, Zuid en Oost Europa 
en in de buurt van de Baltische en Kaspische zee. Hij houdt 
zowel van zoet- als brakwater. De vis werd een paar decennia 
geleden ook uitgezet in onze wateren, in Frankrijk, Spanje, 
Italië en Griekenland.
Zijn voedsel bestaat uit wormen, slakken, insecten, kreeft-
achtigen en vissen. De grotere exemplaren eten ook kikkers, 
muizen, ratten en watervogels zoals eenden. Er zijn zelfs 
observaties van vissen die uit het water schieten om duiven 
op de oever te vangen.
De gemiddelde lengte van deze vis is rond de 1,2 tot 1,6 
meter. Op de Ebro rivier in Spanje wordt er verwoed op ge-
vist en geregeld worden daar echte monsters van 2,5 meter 
bovengehaald.
Sinds de Siluris glanis uitgezet werd in Spanje in het Mequi-
nenza reservoir (1974) heeft hij zich verspreid naar andere 
delen van de Ebro en haar bijrivieren. Sommige endemische 
soorten, zoals de Iberische barbeel (Luciobarbus comizo) 
waren eerst overvloedig aanwezig in de Ebro, maar zijn 
ondertussen volledig verdwenen in de middenloop van de 
rivier met een totale verandering van het biotoop tot gevolg.

Moeten we het nu echt zo erg vinden dat zo’n mooie vis 
het loodje gelegd heeft toen hij in botsing kwam met een 
bootschroef of de sluisdeuren? Ik denk het niet.
Het is bekend dat vreemde species, die binnendringen in 
zoetwater-ecosystemen één van de grootste bedreigingen 
vormen voor de onderwater biodiversiteit en de voornaam-
ste oorzaak vormen van het verdwijnen van soorten. Zoetwa-
ter-ecosystemen zijn als het ware eilandjes die oorspronkelijk 

bevolkt worden door een kleine populatie van endemische 
soorten en zijn bijzonder gevoelig voor invasies. De kans op 
de ontwikkeling van een vreemde soort is hier realistisch, 
mede doordat de lokale soorten bedreigd worden door de 
veranderende leefomstandigheden in hun biotoop.
Wereldwijd zijn vele vreemde soorten binnengedrongen in 
het lokale zoetwatermilieu waar ze aanzienlijke verstoringen 
hebben aangericht aan de lokale biotopen, met zeer uiteen-
lopende effecten. Ook in voordien visloze habitats hebben 
vreemde soorten zich gevestigd tot nieuwe bewoners, met 
een beduidende impact op het gedrag, de verdeling en 
de soortenrijkdom van de lokale soorten en het voledige 
ecosysteem tot gevolg. De meest dramatische impact werd 
vastgesteld in zoetwater waarin reeds lokale vissoorten 
aanwezig waren. Hier hebben geïntroduceerde roofvissen 
dikwijls geleid tot de uitroeiing van de lokale soorten.

Als aquariaan dragen we hier zeker ook een grote verant-
woordelijkheid. Als jouw “haaitje” (een Pangasius sutchi) te 
groot is voor je bak dump je hem niet in een lokaal beekje. 
Als je er daarbij van uitgaat dat hij de winter toch niet zal 
doorkomen, kan je hem beter direct uit zijn lijden halen. Maar 
wat gebeurt er als hij het overleeft? Hoeveel schade kan hij 
dan wel aanrichten?
Niet doen dus!

Roger Veltens,
De Siervis Leuven

Met dank aan Prof. dr. Jos Snoeks voor de determinatie

VERVOLG VERSLAG LEVEN IN DE VAART

Pangasius sutchi

Silurus-glanis

Pangasius



Beste buddy...

Peter J.

Brevet: 2*I

Duiknummer: 1149

Duikleider (wie?): Peter Janssens, de voorzitter 

himself, gevolgd door Katja en Jim.

Welke route hebben ju
llie gevolgd? Tot aan den 

Duvel, de put in links volgen, boven tot op de rand 

en terug links tot aan de ovulatie van de buste, dan 

zigzag tot aan ponton, 17m, 50 minuten duik.

Wat hebben julli
e gezien (faun

a, flora)?  

School baarsjes enkele grote baarzen.

Leuke weetjes:
Goed zicht, suuper relax duiken, al 

vonden mijn buddy’s dat ik soms te snel ging, puik 

navigatie werk, zei Katja, turend naar haar kompas.

Katja

Brevet: 3*

Duiknummer: 327

Duikleider (wie?): Voorzitter, omdat Katja niet 

wilde en schrik had aan de verkeerde kant van de 

vijver boven te komen ;-) and she doesn’t like stress 

under water ;-)

Welke route hebben ju
llie gevolgd? Een lange 

sight-seeing in onze kouwe put, maar sinds mijn 

droogpakje geen probleem. In mijn natpak had ik 

al na 5 minuten de voorzitter aan zijn oren getrok-

ken! Duvel bezocht bij aanvang en de weelderige 

boezem van de ovuletende vrouw (ei) gemasseerd 

op de terugweg.

Wat hebben julli
e gezien (faun

a, flora)?  

Naast duvel en buste, Peter en Matthias onder me 

door zien duiken, als dat geen fauna is.  Voor de rest 

enkele kreeftjes in de put en baarsjes in put en vijver.

Leuke weetjes:
Ik heb de bierbak en de chipszak flink 

mee geledigd, als dat geen bank vooruit is.

Buddy Jim werd deze keer verontschuldigd 

van de vragenlijst ;-)

Locatie:Ekeren

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

DUIKNIEUWS - DUIKNIEUWS - DUIKNIEUWS - DUIKNIEUWS - DUIKNIEUWS 

Twee werknemers van het Amerikaanse onderzoeksinstituut The 
Bermuda Institute of Ocean Sciences (BIOS) maakten een fi lmpje 
om aan te tonen hoe fascinerend waterdruk kan zijn. Ruim acht-
tien meter onder water breken ze een ei. 

De waterdruk neemt al snel de rol van de beschermende eierschaal 
over en zorgt ervoor dat het eigeel en eiwit samenblijven. Hierdoor kan 
de duiker met ‘de zwevende gele bol’ spelen.
“Wanneer je een ei in een glas water breekt dan vloeit de dooier 
meteen uiteen”, legt een van de duikers uit. “Maar wanneer je hetzelfde 
diep onder water doet, houdt de waterdruk het hele ei samen.” 

Jason Dimitri heeft een goede engelbewaarder. De man was in de 
buurt van de Kaaimaneilanden aan het duiken toen plots een haai 
uit het niets opdook. 

Op de beelden is te zien hoe Jason verschillende keren belaagd wordt, 
maar een aanval telkens weet af te wenden, dankzij het gereedschap 
waarmee hij onder water op koraalduivels aan het jagen was. Die 
vormen een bedreiging voor het koraal.
Jason kon z’n avontuur vastleggen met een GoPro-camera. De opname 
toont in welke benarde positie Jason zich vorige week bevond. Toch 
is de man niet van plan om uit het water te blijven. “De haai was in 
zijn natuurlijke omgeving”, klinkt het op Viral Nova. “En ik wil het koraal 
blijven beschermen.” 

Zo cool kan waterdruk zijn: 
duikers breken een ei onder 
water 31/03/14 - 06u40  Bron: The Huffi ngton Post 

Deze haai heeft het duidelijk 
op duiker gemunt
 22/03/14 - Bron: Viral Nova, YouTube 





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 

TIP: raadpleeg de WaDoeMeNaa op www.torpedo.be voor de actuele agenda!

ZO
13/07

ZO
27/07

ZO
20/07

ZA
05/07

DI
24/06

ZO
22/06

DI
29/07

ZA
09/08

ZO
29/06

ZA
02/08

Opprebais 

8u30    PJ

BRAVOS-proevendag Vodelée
Inschrijven VOOR vrijdag 07/06!  

7u    PJ

Dongelberg ipv Ekeren!

20u    ter plaatse

Wemeldinge Punt (HW 12u11) 
en Berghse Diepsluis

9u30    PJ

Gorishoek Punt (LW 11u36) 
en Gemaal van Strijenham 

8u30    PJ

Gorishoek Wrak van den boer 
(LW 10u46) en Berghse Diepsluis

8u30    PJ 

DOOP Zilvermeer Mol
Meer info volgt... 

   CP

Dongelberg ipv Ekeren!

20u    ter plaatse

Anna-Jacobapolder (LW 8u34)

8u30    PJ 

Opprebais 

8u30    PJ 

zondag 

15
JUNI

zondag 

7
SEPT

Wemeldinge Punt (LW 10u46), 
nadien driftduik Tetjes->Punt

8u30    PJ 

Opprebais 

8u30    PJ 
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Aanwezig: Peter Janssens, Elewout De Troyer, Jan Vanrillaer, Marijke Pasteels, Luc Dupas, 

Xavier Roex, Roger Veltens, Erwin Breyne, Katrien Van Praet, Karolien Van Orshoven, 

Jim Vrancken, Kristel Crombez, Johan Wouters, Stijn Van Melckebeke, Piet Schoumans 

Aanwezig door volmacht:  Joachim Vandepitte, Peter Brandt, Stephane Forbiseur, Katja Muermans, 

Karine Vanden Bosch, Kaat Van Melckebeke, Tom Veltens 

Er zijn op vandaag 26 stemgerechtigde leden (het volledige jaar 2013 lid én lidgeld 2014 

betaald), waarvan er 14 aanwezig zijn en 7 via volmacht. Er zijn dus voldoende aanwezigen om 

de vergadering geldig te laten plaatsvinden. 

 

I. Openingsrede van de voorzitter 
 

Mijn beste wensen voor 2014 en veel duikplezier ‐laat ik hiermee beginnen...  

Om deze zeer diverse bende samen te laten duiken is er een bestuur en duikonderricht 

nodig. Allemaal vrijwilligers die een deel van hun vrije tijd spenderen. Het is niet altijd 

even makkelijk om werk, gezin en hobby te combineren. En soms wordt er een 

verkeerde beslissing of fout gemaakt; bij deze onze excuses. 

2014 is al flink begonnen met een Torpedo‐Nieuwjaarsreceptie en intensieve trainingen. 

Verder hoop ik op veel engagement voor een gezellige duikclub met al zijn activiteiten 

en een gedreven focus voor een leerrijke en veilige duikschool Torpedo. 
 

II. Verslag van de secretaris 
 

Het secretariaat waren de klassieke zaken: inschrijven leden bij Nelos, verzamelen 

medische strookjes, regelen Ekeren‐vergunningen, … Het subsidiedossier  is ingediend 

bij Stad Leuven, maar was minder lijvig dan vorig jaar. 

Op vlak van het aantal leden blijven we stabiel op 40‐45 laden. Er zijn dit jaar 3 nieuwe 

duikende leden en één zwemmend lid bijgekomen. Verder heeft de club een nieuw 

langetermijnplan om het aantal leden op te krikken: “leden maken leden”. Meer info 

over dit project bij Karolien & Joachim en Marijke & Tom. 

Er waren nog enkele vergunningen voor Ekeren niet tijdig besteld. Dit zou nu in orde 

moeten zijn. Eventueel wordt gewacht met de activering van de vergunning tot de 

persoon in kwestie z’n duikseizoen terug start. 
 

III. Verslag van de verantwoordelijke duikonderricht 
 

Op gebied van homologaties en examens is het in 2013 zeer rustig geweest. Er waren 

verschillende duikers die enkel nog een proef of een duikleiding of een examen moesten 

afleggen voor hun volgende ster of titel. Aan alle geslaagden een dikke proficiat! 

De lesgevers werden ook niet met rust gelaten. Meermaals werden zij beproefd met 

lesgeef‐topics.  In september hebben drie binken de stap naar de waterkant gezet, 

welkom Rico, Kris en Thomas.   En dan wens ik iedereen veel leuke en veilige duiken in 

2014! 
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IV. Verslag van de materiaalmeester 
 

Materiaalinkomsten komen van 14 leden die materiaal huren of flessen vullen. Door 

deze lagere materiaalinkomsten is het jaarlijkse onderhoud van de compressor slechts 

om de 2 jaar betaalbaar uit de materiaalinkomsten. 

Er zijn meer duikende leden dan degene die komen vullen, zijn die andere duikers er zich 

van bewust dat er een goedkope vulmogelijkheid nabij is? 
 

V. Verslag van de verantwoordelijke clublokaal 
 

De opkomst in het clublokaal is zeer laag. De laatste weken wordt er gewoon iets 

gedronken in de cafetaria van het zwembad. Hierdoor zijn de fluppekes ook tot 0 

teruggevallen. 

Het is ook niet duidelijk wat de toekomst is van ons huidige clublokaal in het licht van de 

(eventuele) afbraak van het havenhuis. Er wordt vanuit gegaan dat waar het havenhuis 

naartoe gaat, wij ook gaan. Hoe de “bar” daar zal gebeuren is nog een groot vraagteken: 

in eigen beheer, in uitbating, … 
 

VI. Verslag van de feest‐en andere activiteiten 
 

In maart was er de steakdag met een goeie opkomst. Hierdoor werd onze kas weer goed 

aangevuld. In september was er de doop; een gezellige dag in Mol waarna we Kristel en 

volwaardig lid konden noemen. De foto’s van de clubreis waren te bezichtigen tijdens de 

kaas‐&‐wijn‐avond. 

De afwisseling van wok of K&W is vooral de bedoeling van gezellig samenzijn. De 

steakdag is bedoeld om de clubkas te spijzen; vandaar dus een warme oproep om 

massaal te komen eten op de steakdag van 29 maart. 
 

VII. Verslag van de clubbladverantwoordelijke 
 

We zijn opnieuw gestart met een gedrukt exemplaar van het clubblad. Dit werd zeer 

positief onthaald en uit de reacties blijkt dat het hierdoor veel meer gelezen wordt. 

Wel een warme oproep naar meer artikels. 
 

VIII. Verslag van de PR‐verantwoordelijke/webmaster 
 

Het grootste stuk van de PR en algemene communicatie gebeurt al jarenlang via onze 

website (al sinds de late jaren ’90) en via email, zowel binnen als buiten de club. 

Er is zeker ruimte voor meer respons op de mails met inschrijvingen voor clubduiken, 

lees hogere opkomst op de clubduiken, en hierbij nogmaals een oproep aan iedereen 

om mee te komen duiken en zeker ook zo snel mogelijk in te schrijven voor de 

clubduiken. 

Wat ledenwerving betreft gebeurt een deel ervan via de website of via directe emails 

met vragen, maar de beste reclame is nog altijd zelf duiken, zelf veel duiken, er 

enthousiast over zijn en dat ook overdragen naar vrienden en kennissen. Maar ook bij de 

andere clubs in de omgeving is de instroom van nieuwe leden een probleem, en ook 
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daar –op een enkele uitzondering na‐ blijven met wat ups en downs de ledenaantallen 

gelijk, of licht dalend.  
 

IX. Verslag schatbewaarder en aanduiding commissarissen 
 

Het verslag van de schatbewaarder is bijgevoegd.Bij het 3e item wordt opgemerkt dat 

het niet altijd even logisch is om zich na de training nog te verplaatsen naar het 

clublokaal. 

Erwin Breyne en Roger Veltens zullen als commissarissen de rekeningen nakijken. 
 

X. Volmacht budgettaire zaken voor het jaar 2014 
 

Het bestuur krijgt volmacht voor de verderzetting van de budgettaire zaken. 
 

XI. Verslag verantwoordelijke boetiek 
 

In 2013 was er geen activiteit in de boetiek, behalve enkele duikboekjes en medische 

fiches. 
 

XII. Verkiezing bestuursleden 
 

Inge Kenis geeft haar ontslag als bestuurslid. 

Peter en Marijke zijn statutair ontslagnemend, maar stellen zich herkiesbaar. 

Er zijn geen nieuwe kandidaturen voor het bestuur. 

Peter en Marijke worden met handgeklap herkozen. 
 

XIII. Voorstelling van het bestuur 2014 
 

Er zijn weinig wijzigingen in het bestuur: Jan neemt als nieuwe secretaris de taken van 

Inge over, de andere functies blijven op dezelfde wijze verdeeld. 
 

XIV. Verslag van de comissarissen 
 

Er was een kleine onduidelijkheid in de eindafrekeningen van de clubreis. Dit kwam door 

een voorschot, gevolgd door een terugstorting, die samen overeenstemden met de 

afrekening van de duikpakketten. 
 

XV. Bespreking van het lidgeld 
 

Het lidgeld van 2014 is met 10 Euro toegenomen omdat Nelos de lidgelden heeft 

verhoogd.  
 

XVI. Sportraad 
 

Sportraad blijft plaatsvinden op de eerste vrijdag van maart, juni, september en 

december. Iedereen is welkom om input en feedback te geven ivm de duikopleiding en 

de buitenduiken. 
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XVII. Vooruitzicht jaarkalender 2014 
 

29 maart    Steakdag 

1 mei    Havenfeesten 

Mei/juni    Doop 

November    Wok‐avond 
 

XVIII. Nieuwe sweaters 
 

In de herfst rees het idee om na de sweater van enkele jaren geleden nu eens een 

windstopper te nemen. Het is een warme windstopper in soft‐shell geworden, met een 

warme voering in fleece. De stof is ademend, maar niet waterdicht. 

Bedrukking in grijs, op de rug. Kostprijs, bedrukt met het logo op de rug 18x18 cm is 57 

€. 

Pasmodellen kunnen enkele weken geprobeerd worden bij de training. Tegen eind 

februari willen we bestellen. 

Er is een poging geweest om het logo te herzien, omdat het huidige logo moeilijk 

zichtbaar is in klein formaat. Marijke heeft uiteindelijk gezorgd voor een vectoriële 

versie van het logo. 
 

 

XIX. Allerlei 
 

 Clubreis 2015: de clubreis 2015 zal buiten de schoolvakantie zijn. De periode en de 

bestemming zijn nog te bepalen. Roger wil wel helpen in de organisatie. 

 Zeeland‐WE: als er geïnteresseerden zijn voor een WE in Zeeland, dan wil Piet dit 

graag nog eens organiseren. 
 

XX. Bedankingen 
 

Bedankt aan de aanwezigen, anders kon deze vergadering niet doorgaan. Bedankt ook 

voor de ideeën en suggesties. En we drinken er nog eentje op een nieuw werkjaar! 

 

Voorzitter, 

Peter Janssens, 



Verslag 2013:
1) Samenvatting 2013

Highlights:
Inkomsten: 13592,18 Uitgaven: 13423,64 Delta: 168,54 1) 11 leden hadden lidgeld 2014 reeds betaald in december 

2013, vs 17 in dec 2012
Huur Zwembad 0,00 Zwembad 756,00 -1356 2)

Huur Clublokaal 600,00
Flup 144,00 Flup 354,90 -210,90 3) De uitgaven voor flupkes zijn op 5€ na constant gebleven, 

terwijl de inkomsten spectaculair gedaald zijn (zo'n 33%). 
Ook de opkomst na de training is spectaculair laag.

Duikgelden 720,00 -720,00 4) Duikgelden zijn in 2013 gestegen tov 2012 (652,4), er is 
dus meer gedoken.

Clubblad 50,00 Clubblad 284,33 -234,33 5) Een gedrukt clubblad betekent een meerkost, maar is 
zoveel aangenamer om te lezen.

Lidgelden 4504,00 Lidgeld Opprebais & Bravos 165,00 1486,71 6)

Homolog Nelos 0,00 Nelos Homologaties & Lidgelden 2852,29
Allerlei 774,32 Allerlei 764,32 10,00 7) Doorstorten Ekerenvergunning en Ideal
Feestbest 3323,50 Feest organisaties 1328,16 1995,34 8) Opbrengst Steakdag: 753 Eur + 732 Eur Tombola (vs 986 

en 985 Eur)
Opbrengst K&W: 182 Eur + 673 Eur tombola
Kosten: Nieuwjaarsreceptie, chocomelkduik, OWT, 
Sinterklaas, receptie doop 

Reis 4096,00 Clubreis 4044,00 52,00 9) Voor de clubreis was de rekening enkel een doorgeefluik 
van voorschotten en duikpakketten.

Verhuur
Materiaal

364,41 materiaal 693,14 -328,73 10) De materiaalkosten zijn vooral het onderhoud aan de 
compressor. Er zijn duidelijk minder inkomsten uit de 
materiaalverhuur dan in 2012 (627 Eur).

Verzekering 135,47 11) verzekering BA bestuursleden
Taks 0,00

Boetiek 151,00 Boetiek 376,00 -225,00 12) Medische fiches en documententassen voor nieuwe leden

Secretariaat 0,00
Subsidies 160,15 13) Subsidies van Nelos via Ideal (100 Eur), van Stad Leuven 

(30 Eur) en van Bravos (30 Eur). Vooral de daling in 
subsidies van Stad Leuven valt op (1172 Euro in 2012). In 
2012 werd echter een grote subsidiesom pas eind 
december gestort. Hopelijk volgt er nu een grote som in 
januari 2014.

Biblio 0,00
Schenkingen en legaten 0,00

Goederen & diensten 0,00
Bezoldigingen 0,00
Scholing 332,00 14) Bijscholing redders en examen 1-I

Intrest 24,80 Kost bank 18,03 6,77
Transferten 0,00 Transferten 0,00

3) Trend
Meerdere jaren

4) Aanduiding van twee commissarissen

Pauze
5) Verslag commissarissen

6) Lidgeld

Wat statistiek:
  - 232 transacties (227 in 2012)
 - Gemiddeld bedrag : IN 113,27 Euro, UIT 119,85 Euro (vs IN 182,33 Euro en UIT 181,87 Euro in 2012)
 - 46 leden + 4 ere-leden (vs 45 + 4 in 2012)

Stand van de rekening:
Eind 2012: 11.859,61 Euro
Eind 2013: 12.028,15 Euro

Homologaties en lidgelden zijn lichtjes hoger voor 2013 dan 
voor 2012 (2.723 Eur), het verschil zit vooral in het aantal 
leden dat z'n lidgeld voor het volgend jaar reeds in 
december betaalde.

huur van het zwembad kostte ons in 2013 504 Euro minder 
dan in 2012. Maar in seizoen 2012-2013 werden de banen 
slechts aan 3€/baan gefactureerd, terwijl vanaf sept 2013 
terug aan 6€ per baan gefactureerd wordt.

Die tijdens de pauze de rekening kunnen napluizen. Erwin Breyne en Roger Veltens zullen deze taak op zich nemen.

Doordat Nelos het lidgeld verhoogde, werd lidgeld 2014 met 10 € verhoogd tov 2013. Normaal gezien geen verhoging van lidgeld voor 2015

Er was een kleine onduidelijkheid in de eindafrekeningen van de clubreis. Dit kwam door een voorschot (uitgave nr 64), gevolgd door een terugstorting (ontvangsten nr 69) , die samen 
overeenstemden met de afrekening van de duikpakketten.
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