
TODI, het eerste indoor duik- en snorkelcentrum in Europa, waar waterliefhebbers 
een unieke onderwaterervaring kunnen beleven tussen meer dan 3.000 tropische 
zoetwatervissen, bestaat eind oktober 1 jaar.  
 
Dat je bij TODI kan snorkelen, duiken, vrijduiken en in de verschillende disciplines 
initiaties en opleidingen kan volgen wisten jullie al. Dat er regelmatig zeemeerminnen 
rondzwemmen, dat je onderwaterwandelingen kan maken of zelfs onderwater 
persconferenties kan houden hebben jullie kunnen ontdekken tijdens TV-
uitzendingen van ‘Iedereen Beroemd’, ‘het Lichaam van Coppens’ of via 
nieuwsflitsen op VRT, VTM, TVL en verschillende mediakanalen.   
 
Ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan willen we graag onze unieke fauna in de 
kijker zetten. Naast de 25 soorten die we er zelf hebben in geplaatst is het duikbassin 
inmiddels ook de thuisbasis van een aantal prachtige vissen afkomstig van 
Aquatopia en Sealife.  
 
Op dinsdag 31 oktober zullen we enkele Tetraodon Mbu’s bijplaatsen. Dit zijn de 
grootste zoetwaterkogelvissen die er bestaan. Elke Tetraodon Mbu heeft een meter 
of peter. Het betreft: 

 Ronny Margodt, voorzitter NELOS 

 Maria del Pilar RUIZ LOPEZ, présidente Lifras 

 Dion D’Hoop, voorzitter VVW 

 Edwin Sap, verantwoordelijke SSI voor de BeNeLux 

 Jack de Vries, voorzitter NOB 

Hiermee willen we benadrukken dat TODI een duikomgeving is voor alle duikers van 
alle federaties/organisaties. 
 
Verder willen we u graag informeren over een nieuw project waarbij we onder water, 
in een luchtbel, onze eigen specerijen kweken die we vervolgens gebruiken om in de 
brasserie de gerechten te kruiden. Dit experiment is onderdeel van een internationaal 
onderzoeksprogramma ‘Nemo’s Garden’ waarbij wordt nagegaan hoe er in de 
toekomst, onder water, gewassen kunnen geteeld worden. 
 
Wij nodigen je graag uit voor het persmoment op dinsdag 31 oktober om 10u45 bij 
TODI: Be-MINE 1, 3582 Beringen. Ben je ook een fervent duiker of snorkelaar? 
Breng dan zeker je spullen mee om in het water in te springen.  
 
Programma:  
 

 10u45: Ontvangst 

 11u00: Toelichting bij 1 jaar onder waterbeleving met focus op de fauna 

 11u15: Toelichting bij ‘Nemo’s Garden’, een internationaal project om planten 
onder water te telen, met aandacht voor de flora 

 11u30: Toelichting bij de nieuwe vissen, de Tetraodon Mbu door dierenarts 
Luc Lambrechts 

 11u45: Bezoek aan het duikbassin 

 11u50: Uitzetten van de Tetraodon Mbu’s door de meter en de peters of hun 
vervangers 



 12u00: Receptie 
 
We hopen dat je erbij kan zijn. 
 
Gelieve je aanwezigheid voor vrijdag 27 oktober te bevestigen aan Merel Bocken via 
merel@todi.be 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Wouter Schoovaerts & Dirk Heylen 
Zaakvoerders 
dirk@todi.be 
 
www.todi.be 
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