Nieuwsbrief TDA
Editie Juli 2010

Inleiding
Beste leden hier zijn we terug met een nieuwsbriefje, het eerste van dit jaar….
Het is eventjes geleden dat deze brief nog eens in je mailbox is gevallen, maar
een dag heeft.
Zwembadtrainingen
De zwembadtrainingen liggen nu even stil en voor mij dus een ideale tijd om al
mijn lesplannen te maken voor de trainingen die starten in september.
Ik hoop voor iedereen dat de trainingen voldoende varieren en er ook af en toe
nog eens iets van opgestoken kan worden.
Als er voorstellen zijn, die zijn altijd welkom en dan zal ik eens zien wanneer ik
die kan inplannen in het drukke lesschema…
De trainingen met materiaal, dat jullie zelf meebrengen, gaan enkel nog
doorgaan na verwittigen.
In het najaar zullen we nog eens een nettraining inplannen ( ja feestcomite, werk
aan de winkel).

Gedane club-activiteiten in h voorjaar:

Ijsduik te Walem
Tijdens de strenge winter die er geweest is was het natuurlijk ideaal om een
ijsduikje te doen.
Alle duikclubs uit het Antwerpse zijn gaan duiken in de out van Ekeren omdat
daar 10m² ijslag….. niemand had daar het idee om te gaan duiken in Walem

waar de put helemaal dicht lag en waarom denkt niemad daaraan….. omdat je
er niet mag duiken, dus waar gaat TDA…..► Walem natuurlijk…
Na eerst wat trekwerk om een blok te verplaatsen, wat niet gelukt is, zijn we dan
in het water gedoken.

Er staat een ideale paal om uw reeltje aan vast te maken om volgens alle
voorschriften een ijsduik te maken

Het zicht onder het ijs was vrij goed en de dikte van het ijs ook.

Een mooie ervaring rijker en geen volk dat allemaal onder die 10m ijs zit, dus
volgend jaar zijn we er terug.
Hert wegrijden van daar was iets moeilijker….

Ik hoop volgend jaar wel wat meer duikers van ons daar te zien, er zijn er meer
met een droogpak !!!!
Duiktrip mei, Marseille

Ik ga even voor mezelf spreken, maar ik vond het een schitterend duikweekend,
de duiken waren niet van de moeilijkste en diepste, het centrum was ni echt dat,
de wind was een beetje te hard (8Bft), de pizza was aangebakken, het vlees
rauw, MAAR de sfeer was TOP, dus….

Is er iemand kandidaat om een klein verslag te schrijven over deze trip voor op
de website ? De foto’s moeten er ook nog op, maar door enkele kleine PC
problemen is dat nog niet gelukt, maar tijdens de zomer zal alles opgelost
worden…

Grotweekend 2010
De temperatuur zat ons dit jaar niet zo mee, en het water was een 13 gr…
Het zicht was ook niet overal heel goed, maar natuurlijk zijn wij TDA duikers
en duiken we…
Je hebt het in de titel gezien, het was een grotweekend en geen
grotduikweekend… Het plaatselijk bier in Vodelee was iets te lekker en
natuurlijk gaan we geen risico’s nemen om dan nog te duiken in een grot.
De duikjes in Vodelee waren wel goed, zicht was ok.
De overnachting AAN de grot was zoals altijd een culinair avondje, en geluk
geen regen tot ’s nachts, en dan ’s morgens een stevig ontbijt en duiken.
Zoals altijd hier, de afwezigen hadden ongelijk….
( foto’s staan op de site)
De Clubreis van 2010
Hier is er nog niets vastgelegd, laat ons tijdens de woensdagduiken een plannen
en vastleggen wat we gaan doen.
Geplande duiken / evenementen
Elke woensdagavond in juli en augustus is er een clubduik aan de put of
oosterschelde, hiervan zal je tijdig een mail krijgen van wat en waar. Ook is de
eerste duik de maatjesduik met natuurlijk over heerlijke maatjes na de duik !!!
De ribbetjesduik komt er ook aan.
Er worden nog meerdere duiken georganiseerd in de Oosterschelde, alles tijdig
via mail.

Elke zondag is de ploeg van Luc, Maurice, Ronny en Nico in Wemeldinge om te
duiken, dus daar kan je ook contact mee opnemen.
Ik ga ook proberen om een noordzeeduik te doen met de Rik zijn ploeg, spijtig
genoeg zijn hier de plaatsen beperkt.
Wat allemaal in najaar 2010
Noordzeeduik
Duik in Floreffe met een overnachting in het kasteel
En nog een aantal verder uit te werken duiken….

Eerste training in september 2010 op 01/09/10
Als er duikers zijn die een tekstje willen schrijven voor de nieuwsbrief, altijd
welkom !!!!
Dat tijdens de zomer alles in orde zal gebracht worden voor de T-shirt, truien en
vesten….
Dat het forum wat meer mag gebruikt worden.
Dat clubleden duiken mogen organiseren !
TDA
Gunter

