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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 deze foto
met mijn buddy even gaan nemen om toch een beetje de technische duiksfeer
erin te houden…. ( ja ik weet het ik heb geen buddy’s  )

Zwembadtrainingen 2010
Ik mag wel zeggen dat er altijd voldoende volk aanwezig was tijdens de
trainingen, want zoals ook enkele weken gezien is, is teveel ook ni handig.
We proberen de trainingen zoveel mogelijk te variëren en iets anders te maken
dan het gewone baantjes trekken.
Ik moet wel even kwijt dat het geen gemakkelijke club is om een training aan te
geven gezien het commentaar….. dat dan voor 99% onterecht…☺
Clubduiken –Duiktrips- evenementen 2010
Tijdens de zomermaanden zijn de wekelijkse woensdagduiken aan de put
doorgegaan. En ook zijn er wekelijkse duiken op zondag in Wemeldinge, waar
er toch al een aantal beginnende duikers hun weg naartoe gevonden hebben.
Blijven voortdoen, hoe meer duiken hoe meer ervaring….
Aan de put is er de ribbekesduik geweest, het enige negatieve aan de put, buiten
dat er ni zo heel veel in te zien is in de put, want mijne fiets is eruit, zijn de
muggen die door alles doorprikken.

Meer foto’s van alles kan je natuurlijk op de vernieuwde fotogallery zien op
de website.
De overnachting in Floreffe was een groot succes, waarvoor mijn dank voor de
clubinzet.
Ik denk dat daar bijna alles vrij goed verlopen zoals gepland, uitgezonderd het
sleutelprobleem.
De eerste dag was er en kleine opsplitsing in open en gesloten duikplaatsen en
dan de samenkomst aan het kasteel.

Na een bezoek aan een plaatselijk restaurantje was er natuurlijk de nodige
nabespreking bij een glaasje en chipje en de door iedereen zo gegeerde Irish
Coffee van de Roger.
De volgende dag was er een kleine mistlaag aanwezig en toch stonden daar de
eendagsduikers en toeristen om de club te vergezellen naar…..een gesloten
poort.
Na de nodige telefoontjes zijn we dan maar richting LLD gereden en daar een
duikje gedaan wat zeker niet slecht was voor de beginnende duikers.
Conclusie: geslaagd weekendje en volgend jaar terug, of nog sneller zelfs.
Alle foto’s staan online op de gallery.

Natuurlijk zijn er nog vele andere leuke duikmomenten geweest, in de grotten,
steengroeves, Oosterschelde bij 7 Bft ( watjes waren thuis…), ….
Teveel om allemaal uit te typen hier, maar misschien zou het leuk zijn om af en
toe eens een verslagje ven duiken op het forum te zetten!!!
De Clubreis van 2010
Spijtig genoeg is er dit najaar geen clubreis gepland, laat het ons gewoon houden
bij “crisis” en volgen van opleidingen en aanschaf duikuitrusting.
In januari beslissen we naar waar de reis in 2011 zal doorgaan, dus denk maar al
eens na!!
Clubkledij
Na vele pasronden en gedoe over hoe en wat, was dan toch eindelijk de
beslissing gevallen over de nieuwe te bestellen kledij voor TDA.
Mijn mening is dat allemaal geslaagd en ik heb tijdens het Floreffe weekend
toch ook positieve reacties hierover gekregen.
Ik wil bij deze ook iedereen bedanken om die kledij ook aan te hebben gehad
tijdens dat weekend !!! THX.
Ik zou dan ook voorstellen dit zeker aan te doen als we in groep naar Dive for
Life gaan op 19/12 aan de put van Ekeren. Ik zou ook wel wille vragen als er
teveel alcohol zou genuttigd zijn, uw jas discreet uit te doen…☺

Diegene die nog kledij moeten afhalen, gelieve hier snel werk van te maken.
Ik heb nog een aantal zaken, zoals trui, T-shirts liggen maar niet meer in alle
maten. Bijbestellen kan maar niet aan dezelfde prijzen.
Geplande duiken / evenementen
Voor de natte duikers zal de buiten-duik-periode er stilaan opzitten, alhoewel er
ook “echte “ zijn, maar ik weet ni direct wie in de club?????
18/12/10 uitstap Aken, kerstmarkt
19/12/10 Dive for Life Muisbroek, spreken we nog af.
29/12/10 kerstduik aan de put, in hangar vd Rik, inschrijven of geen eten !!!

Wat allemaal in 2011
De eerste training start terug op woensdag 12/01/11.
In januari zal er een algemene ledenvergadering zijn voor de bespreking van het
komende jaar.
Hopen op een ijsduik….

Geboorten
Nogmaals willen we via deze weg proficiat wensen voor de geboorten die er dit
jaar in de club zijn geweest.
Laurent en Tania → Jarno, welke te zien is op de gallery !!!!
Erik en Isolde → Lola, waar we snel een foto van zullen zien !!!
Behaalde brevetten in 2010
Dit jaar zijn er heel wat duikers in de club die een hoger en/of technisch brevet
hebben gedaan, waarvoor proficiat voor alle geslaagden !!!
Indien er mensen zijn die bij andere federaties een brevet hebben gedaan, graag
dit dan ook te laten weten met nummer voor mijn o zo geweldige
administratie…

Het zwembad is gesloten tijdens de kerstvakantie voor de jaarlijkse cleaning…..
Dus laatste training op 22/12/10 !!!!!
Eerste training in 2010 op 12/01/11
Je binnenkort een mailtje gaat krijgen voor het lidgeld 2011 
Je mag dit ook nu al storten op rekening van TDA,
BE41979625184910
BIC code: ARSPBE22XXX
Met vermelding van uw naam + lidgeld 2011
Het bedrag is hetzelfde, 100 euro.
Als er duikers zijn die een tekstje willen schrijven voor de nieuwsbrief, altijd
welkom, mijn inspiratie is niet oneindig !!!!
Ook nog eens een oproep voor het gebruik van het forum, laat daar eens een
berichtje achter…..
Ik had op een training eens gevraagd om een pasfoto te mailen, kunnen
jullie dat eens doen aub, maakt het mij een beetje makkelijker…
Initiatieven, ideën, zijn altijd welkom !!
TDA

