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Op 27/12/2020 organiseren we een duik naar Transfo Zwevegem. 

 

We gaan dus voor de 2de keer naar Transfo in Zwevegem. Voor diegenen die Transfo Zwevegem niet kennen: 

het is een indoor duikcentrum. Dit wil dus zeggen dat we binnen duiken en iedereen dus makkelijk meekan 

(watertemperatuur minimaal 16° C, momenteel 19° …). Op de Transfosite te Zwevegem staan, verborgen in 

een bufferbekken, drie oude stookolietanks. De grootste is maar liefst 17 meter hoog en heeft een diameter 

van 28 meter.  Grote voordeel buiten het heldere water is de realistische watertemperatuur (niet verwarmd) 

waardoor iedere duiker met eigen duikmateriaal kan en mag oefenen.  

Meer info : http://www.duiktank.be/duiken_in_transfo/algemene-werking/ 
 

Datum Zondag 27/12/2020 

Plaats en uur van 

afspraak 

Om 12u00 STIPT aan de parking van het Fort II in Wommelgem (Fort II straat 

# Fortbaan). We zijn terug thuis omstreeks 17u00 

Parkeerplaats ter plaatse Parking centrum “De Brug” 
Otegemstraat 238 – 8550 Zwevegem 

Adres Transfo Transfostraat 5 – 8550 Zwevegem – www.duiktank.be  

Wanneer duiken? We duiken daar van 14u tot 15u. 
Wegens corona is de cafetaria ter plaatse gesloten. Breng dus zelf eventueel 
een hapje en een drankje mee. 

Betalingen Gelieve 14€ (duiker) of 12€ (instructeur) over te schrijven op de clubrekening 
IBAN BE94 9795 4119 3014 met vermelding clubduik “transfo zwevegem – 
naam” 

Mee te brengen? • Geldig brevet, geldig medisch attest en geldige verzekering 

• Duikbril, Vinnen, Fles, jacket en ontspanner, duikcomputer 

• een kompas zal niet nodig zijn … 

• Duikpak (5 of 7mm of droog), vinnen, botjes, eventueel een (kleine) lamp 

• Logboekje 

COVID regels ter plaatse • Maximum aantal duikers per sessie = 14, opgesplitst in 2 
kleedkamers, dus 7 per kleedkamer. 

• Einde duik 10 minuten voor eindtijd om drukte op duikplatform te 
vermijden . 

• Kleedkamers niet vroeger beschikbaar dan 30 minuten voor tijd en niet 
langer dan 30 minuten na de duik. 

• Enkel de verantwoordelijke meld zich aan, aan de balie met de 
ingevulde lijst, alle duikbrevetten en verzekeringskaartjes.  Dit zal in de 
bar of op het 3de verdiep zijn. 

• Breng uw eigen mondmasker mee, verplicht te gebruiken op alle 
verdiepen. 

• Er wordt door Duiktank handgel en ontsmettingspray voorzien in de 
kleedkamers. 

• Er mag niet gedoucht worden 

• Maximum 2 personen in de lift, dus probeer zoveel mogelijk de trap te 
nemen. 

• Minimum aantal personen om een slot te openen blijft 6, dus probeer 
steeds te groeperen. 

ADV = Algemene DuikVerantwoordelijke - Opgesteld : Thomas Van Hooydonk 
 

Alvast tot dan! Met vriendelijke groeten,  

Thomas Van Hooydonk - 0460/96.26.71 
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