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Woordje van de voorzitter
Laat mij je Aronnax even voorstellen .

Onze duikschool is 10 jaar geleden ontsproten uit een andere duikschool. De Aronnaxers zijn zelfs
al de derde generatie duikers in onze gemeente Heist op den Berg.
In die tijd was er nood aan een duikschool met een jeugdwerking en wilde men ook graag het
apneu duiken verkennen. Omdat deze facetten van de duiksport niet aan bod kwamen in de reeds
bestaande clubs hebben, gelukkig voor ons, onze 7 founding fathers het initiatief genomen om
hun ding te doen en zo zag Aronnax op 19 mei 2005 het levenslicht. Meteen werden er drie
trainingsuren in het zwembad vastgelegd en konden de trainingen beginnen. Eerst werd er
geoefend met geleend materiaal, waarna zo snel mogelijk geïnvesteerd werd in eigen
duikmateriaal. Elk jaar groeide samen met de club ook het kader. Het is dankzij de vrijwillige
inzet van iedereen in onze club dat we elk jaar nieuwe mensen tussen 8 en 88 jaar kunnen
begeleiden bij hun eerste stappen in het rijk van onze aller bekende Neptunus.
Ik ben dan ook zeer blij om voorzitter te mogen zijn van deze toffe bende.

Een foto van de duikclub, 10 jaar geleden.
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Stelt zich even voor…

Voorzitter

Guido Van Looy
0495/270203
1* Instructeur

Duikschoolleider

Bruno Goyvaerts
0477/501842
2* Instructeur

Secretaris

Materiaalmeester

Diederik Van Noten
0473/939318
1* Instructeur

Geert Liekens
0496/447429
Assistent Instructeur

Jeugdverantwoordelijke

Communicatie & PR

Peter Pelgrims
0475/710399
1* Instructeur
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Kris Theys
0479/250051
1* Instructeur

Penningmeester

Paul Hendrickx
0495/347190
3* duiker

Feestelijkheden

Wella Pelgrims
0498/110203
2* duiker

Nieuwe Stickers.

In samenwerking met een creatieve aronnaxer heeft het bestuur voor niet
één, maar twéé nieuwe zelfklevers gezorgd. Het zijn juweeltjes geworden.
Dank je wel Carl.
Ze zijn verkrijgbaar bij mij, je voorzitter, tegen het democratisch prijsje van
€0.50 per stuk.
De Aronnaxer die dit leest, heeft echter het voorrecht om twee gratis stickers
te ontvangen ten minste als dat nog niet gebeurd is.
Vraag ze bij een volgende activiteit.
Guido.
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Geachte dolfijntjes en
sympathisanten,

Het openwaterseizoen is ondertussen afgelopen en we staan aan het begin van het nieuwe
zwembadseizoen.
Doch laat ons niet te snel vooruit gaan en eerst even terugblikken :

23

Er zijn zo even
clubduiken voor de jeugd ingepland geweest op verschillende locaties
in zowel zoet als zout water.
En laat ons vooral de fantastische JeugdDuikDoopDag niet vergeten.
Op 6 september werden alle jeugdduikers op uitnodiging van Neptunus himself uitgenodigd
aan de Put van Ekeren waar zij via allerlei opdrachten moesten bewijzen of zij het wel waard
waren om in de wateren van Neptunus te vertoeven.
Ze kregen allerlei opdrachten waarbij ze getest werden op slimheid, behendigheid, moed,
sterkte, snelheid en handigheid.
Eerst natuurlijk
een briefing
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Waarna de opdrachten
echt van start konden
gaan

Kennis en kunde werden
op de proef gesteld
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Behendigheid speelde ook een
grote rol in de opdrachten
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Hoge verwachtingen en
speciale effecten

Nautilusclubblad – Nr30. Maart 2015 9

14 jeugdduikers zijn de uitdaging aangegaan waarvan 7 dopelingen.
Neptunus zag dat het goed was en zoals verwacht slaagden onze jeugdduikers in alle opdrachten.

Proficiat nogmaals aan de dappere dopelingen Axelle, Elien, Febe, Jarne, Jens , Maxim en Olivier
die ook nog een aantal tekeningen hadden gemaakt met als thema 10 jaar Aronnax.
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Dank nog aan alle monitoren, feestcomité , ouders, supporters, Neptunus en alle helpende
handen om hier opnieuw een prachtige dag van te maken.

Als voorbereiding voor het zwembadseizoen was er natuurlijk ook onze nu reeds wereldbefaamde
recordpoging “Grootste onderwaterpiramide” waar

18 jeugdduikers actief mee aan deelnamen.

Dankzij jullie zijn we erin geslaagd om het record op te trekken naar 92 deelnemers.
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Ondertussen staan we aan de start van het zwembadseizoen.
We hebben opnieuw 2 nieuwe kandidaat jeugdbegeleiders die zich mee gaan inzetten om dit
zwembadseizoen geweldig te maken.
Deze kandidaten hebben hun sporen binnen de jeugdwerking reeds verdient en zijn geen bijgevolg geen
onbekenden.
Veel succes toegewenst aan Nena en Tim.

Daarnaast starten we ook op met een nieuwe klas, namelijk de +14 jarigen.
Ben je dus 14 jaar (of wordt je dit nog in 2015) dan kun je aansluiten in deze nieuwe klas waar je verder je
duikopleiding kunt volgen tot 1ster duiker (= het eerste brevet van de volwassen duiker).
Je moet dus niet onmiddellijk naar de volwassentraining gaan (deze gaan door op vrijdag van 21u30 tot
22u30) wanneer je 14 jaar wordt.
Je mag dit natuurlijk wel en je bent meer dan welkom bij deze volwassenentraining doch we bieden de
jeugdige duikers de kans om hun opleiding verder te zetten tijdens de jeugdtrainingen .
Nieuw dit jaar is ook dat er geen wijzigingen zullen zijn op gebied van zwembaduren, deze zullen dus
telkens op zondag doorgaan van 12u00

tot 13u00.

Belangrijke data:
-) 11/10/2015 : start van het nieuwe zwembadseizoen + initiatie     
-) 22/11/2015 : brunch Aronnax (geen zwembadtraining)
-) 06/12/2015 : uit goede bron vernomen dat de Sint op bezoek komt
-) 03/01/2016 : bubble-dive te Ekeren (geen zwembadtraining)
-) 10/01/2016 : nachtduik in het zwembad (hierover later meer)

Nog veel bubble duikplezier toegewenst,
Groetjes,
Peter
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Bootduik 04-10-2015 Beatrix 2 – Yerseke
04u50: Ons wake-up light maakt ons zachtjes wakker met vogelgekwetter. Een plets fris water in het
gezicht en we starten de dag. Nog even snel op zoek naar pilletjes tegen de zeeziekte. Twee doosjes
gevonden en allebei leeg.
Bokes gesmeerd, tas gepakt, auto in en karren maar. De gps zegt
6u18 maar dit wordt uiteindelijk 6u15. Precies zoals afgesproken.
Gelukkig is dit geen briefing in pak. De duikspullen worden aan
boord gezet per buddypaar. Samen met mijn buddy Filip
verblijven we vandaag aan de derde bank stuurboord.
Snel bij Rita nog een reispilletje gescoord en weg zijn we.
6u50: Vanuit de haven van Yerseke vertrekken we voor een half
Duikspullen (JVR)
uur varen richting duikplaats Gorishoek. Het is erg mistig op het
water. Benedendeks is het gezellig toeven met koffie en warme
chocomelk met slagroop. “Den Theo doet er ene op” zegt Sofie. Aaaah, is ‘em jarig? 
7u30: Briefing op Gorishoek, het is nog steeds mistig, het water is zo vlak als een biljartlaken. In de
verte zie je het flauwe licht van de vuurtoren.
8u07: (Met dank aan de sprekende klok Anton) Alle duikers zijn te water. De kantveiligheid brainstormt
over de accommodatie aan boord en besluit dat een wellnessgedeelte geen overbodige luxe zou zijn.
8u50: We komen weer aan boord. Een prachtige duik gehad, heel goed zicht, sepias, sipiola,
pijlstaartinkvis, een school steenbolken, pladijzen, ringwormzeesterren,… met dank aan de schipper
die ons op het juiste moment te water stuurde.
De watertemperatuur bedraagt nog een ‘aangename’ 15°C maar de warme chocomelk, weeral met
slagroom, smaakt toch lekker.
De boot vaart ondertussen op een gezapig tempo richting schelpenhoek waar we onze tweede duik
zullen maken.
11u00: Er wordt vanuit de kombuis teken gedaan dat het eten
klaar is. We varen onder de zeelandbrug door. Ook eens een
leuke ervaring. Buiten doet de zon extra haar best en de pakken
drogen nu snel. Aan tafel is het een gezellige bende. Guido
belooft stickers van de club te bezorgen, Peter vertelt
enthousiast over de bananenbladeren van Java en Sigrid neemt
al wat mosselsaus om de mosselen te verwelkomen op haar
bord.

Zeelandbrug ( JP Verbeke)

2 Mosseltjes ( JP Verbeke)
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Zo, dat heeft gesmaakt… Tijd voor een decodutje. Links en rechts zie je al wat
knikkebollers, sommigen zijn zwaar verzonken in de lectuur, anderen liggen
lekker languit op het dek te genieten.
12u30: Aangekomen op schelpenhoek. “Kijk, kijk, een bruinvis” wordt er
geroepen en inderdaad, er zwemt een bruinvis langs de boot. Toch leuk om zien,
zo’n dolfijnachtige.
13u30: Na een uurtje extra desatureren maken we ons klaar voor de tweede duik.
De briefing volgt en al snel liggen we,
weeral na teken van onze schipper, op het
juiste moment in het water.

Knikkebol (JVR)

15u00: We komen weer allemaal aan boord, wederom een
prachtige duik gemaakt, niet zoveel vis deze keer, maar de
prachtigste zeeanjelieren in alle kleuren en maten. Voor de
liefhebbers, hier kan je echt een mooie diepe duik maken.
Briefing (JP Verbeke)

15u33: De debriefing volgt, iedereen enthousiast en de proeven
geslaagd. Op de terugweg passeren we nog een zandbank
waarop een vijfentwintig tal zeehonden liggen te luieren.
Iemand wil er graag eentje voor thuis in bad.
Dit was een mooie afsluiter van een mooie lange dag.
De afwezigen hadden weeral ongelijk!!
Uw verslaggever Jochem
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Zeehondjes (JP Verbeke)

Aangepaste activiteitenkalender 2015-2016

REEDS GEPLANDE ACTIVITEITEN IN 2015 :

Datum

Jeugd

4 okt. 2015
11 okt. 2015

Volwassenen
Bootduik Beatrix
vertrek in Yerseke (Ned.)
Hou het forum in de gaten

Start zwembadseizoen
+ duikinitiatie
zwembad Heist
12.00 – 13.00 u

08 – 15 nov. 2015

Clubreis naar “Brothers”
Egypte
Verantwoordelijke : Bruno

22 nov. 2015

06 dec. 2015

25 dec. 2015
29 dec. 2015

Beiden

Brunch zaal Ter Heide
Pijpelheide
10.30 - 13.30 u
Jeugdtraining
12.00 – 13.00 u
bezoek Sint en Piet
vanaf 13.00 u
Kerstduik
Put van Ekeren
10.30 u
Kerstschaatsen schaatsbaan
Heist o/d Berg
Uur nog niet gekend
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REEDS GEPLANDE ACTIVITEITEN IN 2016 :
Datum

Jeugd

03 jan. 2016

Beiden

Bubbelduik
Put van Ekeren
10.30 u
Nieuwjaarsreceptie
Cavalerie Heist
vanaf 22.30 u

08 jan. 2016
10 jan. 2016

Volwassenen

Nachttraining + receptie
zwembad Heist
19.00 u – 21.00 u

15 jan. 2016

05 maart 2016
30 maart - 6 april
2016

Aronnax-quiz
zaal De Zwaan Heist
aanvang 20.00 u
Ledenfeest zaal Ter Heide
Pijpelheide
Thema nog niet gekend
Clubreis Bonaire
Caraïben
Verantwoordelijke : Guido

13 – 16 mei 2016
? sept. 2016

Pinksterduikkamp
Stavenisse (Ned.)
Bierfeesten Munchen (Dl)
Verantwoordelijke : Bruno

Extra info :
Sommige jaarlijks terugkerende activiteiten zullen ook nu zeker plaatsvinden. Hier zijn echter de juiste
data nog niet van gekend. Deze worden later meegedeeld.
Let wel ! Er kunnen eventueel ook wijzigingen gebeuren aan de kalender zelf ! Telkens er een activiteit
plaats vindt, worden alle leden nogmaals op voorhand verwittigd (via mail of forum).
Mocht er iemand nog een toffe activiteit in gedachten hebben, laat het ons zeker weten !
Hopelijk tot binnenkort.
Het feestcomité
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Doopbrief 2006 (E. Pelgrims)
NEPTUNUS
Zie mij hier nu staan,
Met mijn spierwit doopkleedje aan.
Weet je, Neptunus, ik hou van alle vissen,
Groot of klein,
ik wil ze allemaal zien en geen enkele missen.
Het allermooist vind ik wel de koralen,
Daar moet je dan wel voor in de dieperik afdalen.
De schrik heb ik al een beetje overwonnen,
Dank zij mijn lesgevers die dat al konnen.
Vele uren hebben je onderdanen aan mij versleten.
Maar je ziet, ze zijn me niet vergeten.
Wat eerst hopeloos was, is toch gelukt.
Spijtig genoeg lopen zij nu allemaal gebukt,
Van de zware last die zij hebben moeten dragen,
Zonder zeuren of veel te klagen.
Maar ik ben koppig en geef het niet op,
Die 2* zal ik halen, al zet ik alles op zijn kop !
Want dan pas begint de romantiek in het water,
Dan kan ik gaan duiken met mijn ventje
Als dat maar niet zorgt voor een kater.
Tot slot zeg ik jullie nog dit :
Mijn peter is de allerbeste,
Die bedank ik dan ook als leste;
peter, je bent mijn allergrootste maat,
Ik hoop nu wel dat je me niet in de steek laat.
Want af en toe wil ik met jou ook nog eens onder water kijken,
Naar krabben en kreeften en dingen die op vissen lijken.
Dus Neptunus, god van de zee, wil jij me nu dopen ?
Dan staan voortaan alle watergrenzen voor mij
open !
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Nieuwjaarsbrief 2006 (E. Pelgrims)
Aronnax, 1 januari 2006
Liefste peter,
Hier sta ik met mijn kort briefje klaar,
Want het is vandaag weer Nieuwjaar.
Wat kan ik mijn peter beter wensen ?
Dan een duikclub met heel veel enthousiaste mensen.
Aronnax is de naam van je heuse troetelkind,
Ze is volop aan het groeien, het gaat ze voor de wind.
Dus wens ik je maar veel duikplezier in het nieuwe jaar
Met je allerliefste petekind weliswaar.
Laten we nog eens afspreken op warmere dagen,
Dan hoor je me zeker niet klagen.
Ik beloof je flink te trainen in het zwembad,
Zodat je mij mee naar buiten kan nemen in het grote nat.
Wie weet, misschien ontdekken we reusachtige vissen,
Die wil ik dan zeker niet missen.
Een krabbetje, een kwal of een kreeft,
Als het maar iets is dat onder water leeft.
Bovendien wens ik je veel liefde en geluk,
Samen met je vrouwtje, dan kan het jaar zeker niet meer stuk.
Ik hoop dat het allemaal waar wordt, wat ik hier zeg,
Nogmaals een gelukkig Nieuwjaar en nu ben ik weg …
Je petekind,
Wella
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Doopbrief 2015 (Lindsay)
Ode 10 jaar Aronnax
Al 10 jaar Aronnax. Dat is al 2 keer 5 jaar. Al 10 keer 1
jaar. Al 10 keer 12 maanden. Al 8 keer 365 dagen plus 2
keer 366 dagen. Dat is kortom al 3652 dagen. Of al 87 648
uren. Of al 5 258 880 minuten. Of al 315 532 800 seconden.
Al 10 jaar Aronnax is dus al een hele periode. Al 10 jaar
lang heb ik al hele mooie herinneringen en een mooie tijd
bij jullie gehad. Ik zal ze per jaar eens even kort
opsommen.
Jaar 1: Ik was nog niet aangesloten.
Jaar 2: Ik was nog niet aangesloten.
Jaar 3: Ik was nog niet aangesloten.
Jaar 4: Ik was nog niet aangesloten.
Jaar 5 en jaar 6: Ik was nog niet aangesloten.
Jaar 7 en jaar 8: Ik was nog niet aangesloten.
Maar dan..
Jaar 9: In jaar 9 begon er bij een lichtje gaan te branden.
Toen begon mijn interesse voor het duiken. Maar de
duikclub Aronnax, daar had ik nog nooit van gehoord.
Jaar 10: Wat een fantastisch jaar. Mijn leven is volledig in
het water gevallen door jullie. Ik ben tot nu toe al altijd
veilig bovengeraakt door zo’n fantastische
duikinstructeurs. Ik hoop dat ik nog vele jaren bij jullie
mag doen, zodat ik veel meer leuke en mooie
herinneringen kan navertellen.
BEDANKT

Dopeling: Lindsay
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Doopbrief 2015 (Inge Bellekens)
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Woordje van de duikscholing :
Hiermee is ons lustrumjaar voorbij. Dank aan alle duikverantwoordelijken die op de uithoeken van
ons duikgebied voor onze Aronnaxers de duiken hebben georganiseerd. Soms vlakbij, vaak met de
bolderkar. Soms om nooit meer terug te komen, soms een openbaring. Op enkele duikstekken na
(uitgesteld met slecht weer of ondertussen gesloten) hebben we de Zeelandse wateren bedwongen
: Aronnax rules the waves ! Hopelijk blijven er hier en daar leuke duikstekken hangen, zodat ons
aanbod clubduiken gevarieerd blijft.
Ook bedankt aan alle deelnemers van het Guinness Record. Hiermee hebben we ons clubke wat
regionaal in de kijker geplaatst. Vooral een pluim aan alle jeugdduikers die hun steentje hebben
bijgedragen aan het succes ! Guinness evalueert de resultaten en we hopen één dezer een finaal
antwoord te krijgen. Duimen maar.
Ondertussen is ons elfde clubjaar begonnen : het jaar van de clubreizen. We trekken met 22
mannen en vrouwen naar de Brother-eilanden (Egypte) vanaf 7 november 2015, en met Pasen 2016
is er een clubreis naar Bonaire. Na Zeeland vorig seizoen, verovert Aronnax dit jaar de rest van de
wereld.
De beginners (een zestal) zijn aan hun duikcarriére begonnen. Hopelijk vinden ze ook de rust en
schoonheid onder water,die wij als Aronnaxers al jaren ervaren. Welkom in onze club.
De tweester-klas bouwt rustig verder op de bouwstenen van vorig jaar.
Onze drie-sters schaven hun fysiek bij, om na nieuwjaar met de protocols te beginnen. Iedereen is
trouwens welkom in de fysiekklas.
De kandidaat-AI zijn van vorige week met de protocoltraining begonnen. Ingrid , Koen en Kobe
hebben hun meeste buitenproeven achter de rug. Hopen dat we in het voorjaar weer enkele
nieuwe AI’s in ons clubke krijgen !
Tussendoor komen onze G&G’s ook de duikpraktijk onderhouden.
De jeugdduikschool barst bijna uit zijn voegen, maar daarover vertelt Peter jullie meer, elders in
dit blad. Van mijn kant nen dikke mercie aan alle jeugdbegeleiders en instructeurs voor het vele,
fijne werk met en voor onze jeugd. Weet dat het hoogst gewaardeerd wordt door ouders en mezelf.
Aan Tim en Nena : veel succes met jullie opleiding als jeugdbegeleider.
Nog enkele clubduiken en het openwaterseizoen zit er weer op. Na een korte break komen er dan
nog de Kerstduik op 25 december en de Bubbelduik op 3 januari aan.
Veel fun op die laatste clubduiken en kom zoveel mogelijk trainen voor je fysiek, je zelfvertrouwen
en de clubsfeer !
Tot één dezer aan de waterkant,
Hou het veilig,
bruno
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Met dank aan :
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