Nieuwsbrief TDA
Editie december 2009

Inleiding
Beste leden hier zijn we terug met een nieuwsbriefje, het laatste van dit jaar….
Om de kerst –en eindejaarssfeer er al een beetje in te brengen heb ik dit nog
ergens gevonden…
Dit eigenlijk voor diegene die na de feestdagen naar den John trekken en voor
John en Linda in Thailand…

Wat jullie er daar mee doen …..nen toog met gordijntjes zeker…. Maar waarom
staat enkel het gezicht van deze op de foto ???? een ladyboy…. Go and try it…
Tussen de vorige nieuwsbrief van september en nu is er natuurlijk ni zo heel
veel gebeurd buiten een clubreis natuurlijk.
Het filmpje met beelden van deze reis is in voorbereiding en zal hopelijk snel af
zijn. Meer hierover verder in deze nieuwsbrief.
Zwembadtrainingen

Op sommige trainingsavonden zie je het dat het winter is, niet iedereen geraakt
blijkbaar nog uit zijne zetel om effe de spieren los te zwemmen.
Dus aan alle die aan het testen zijn of hunne zetel het een hele winter gaat
volhouden, stop ermee want dat is al getest en die was negatief…
Beste duikers, drinkers, denk eraan na de training, dus aan den toog om het
begrijpelijker te zeggen, dat het december is en dat de WODCA-controles naar
hunne climax gaan…Dus drink met mate(n)…☺
Diegene die er de laatste training van november waren hebben het
verschrikkings-effect al mogen meemaken…vraag er maar naar aan de
gelukkigen. Het was natuurlijk een goed excuus om ergens anders nog iets te
gaan drinken…
Duiktrip Medes
De duiktrip naar de Medes-eilanden met enkele clubleden en de U-divers in
september was een groot succes.
Eigenlijk ook een goeie trip om eens tussendoor mee te pakken met de volledige
club. De kostprijs in de “Blue week” is echt ni veel.
Enkele sfeerbeelden:

En ja voor sommigen is een grotduik opleiding misschien de moeite….
De Clubreis van 2009
De liveaboard naar het diepe zuiden van Egypte samen met de groep ut het
Leuvense was ook dit jaar weer een succes.
We hadden bij de aankomst in de haven direct onze boot gevonden, omdat er
maar 1 schuin in het water lag… en ja het was hem…
Maar goeie bemanning en boot hebben ons goeie duiken laten doen.
Geen grote spectaculaire vissen gezien, maar toch de moeite.
Buiten wat materiaalschade is de reis goed verlopen…

Meer foto’s kan je op de website vinden. Het filmpje is hopelijk voor 2010 nog
klaar…
Geplande duiken / evenementen
Voor de natte duikers zal de buiten-duik-periode er even opzitten, alhoewel er
ook “echte “ zijn. ( hebben ze mij toch eens wijsgemaakt…)

12 december uitstap naar de Kerstmarkt te Keulen
23 december Kersduik aan de put met een drankje en een versnapering.
19 januari 2010 doen we onze Nieuwjaarsduik, ook aan de put, maar dan met
een hapje. En laat ons hopen op een ijsduik.
Wat allemaal in 2010
We moeten met z’n allen eens dringend samen zitten om te bespreken wat we
gaan doen. Alle voorstellen zijn welkom.

Het zwembad is gesloten tijdens de kerstvakantie voor de jaarlijkse cleaning…..
Dus laatste training op 16/12/09 !!!!!
Eerste training in 2010 op 06/01/10
Je binnenkort een mailtje gaat krijgen voor het lidgeld 2010 
Als er duikers zijn die een tekstje willen schrijven voor de nieuwsbrief, altijd
welkom !!!!
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