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Inleiding
Beste leden, het even geleden dat er een nieuwsbrief is verschenen, maar hier
zijn we terug.
Het is niet dat we stil gezeten hebben, maar we zijn bezig geweest met website,
opleidingen,….. en ook nog werken buiten het duiken natuurlijk.

Over de nieuwe website:
Kurt ( Schrauwen) heeft voor ons een nieuwe site gemaakt, met forum, kalender,
alles erop en eraan. Er zijn nog wel enkele wijzigingen die moeten gebeuren
aan de site en nog vernieuwingen ed zoals de fotogallery, maar dat komt de
komende dagen wel in orde.
Laat me ook een mail of via het forum iets weten over de nieuwe look, forum,
kalender,…. Aldoende leren we…
Er zal ook een pagina komen waar je bepaalde zaken kan downloaden, zoals ook
de nieuwsbrief.
Wij willen alvast Kurt bedanken voor de site en ja Kurt de da bakske komt er
wel, maar is niet simpel….
Beste leden maak aub gebruik van het forum, het zal makkelijker zijn om af te
spreken en aan elkaar te laten weten wie waar gaat duiken en de ervaringen op
een bepaalde plaats.

De zwembadtrainingen

De zwembadtraining zijn tegenwoordig vrij druk bezet en sfeer zit er goed in.
Alvast onze excuses dat er soms eens een interim trainer lesgeeft, maar door
onvoorziene opleidingen en griep-toestanden was het af en toe improviseren.
Geen nood als er enkele rustigetrainingen zouden geweest zijn, geniet er dan
nog eens van want ze zijn gedaan….
Er is ook de nettraining geweest, waarvoor onze dank aan de organisatoren met
als leader de Luc…
Hieronder enkele sfeerbeelden.
De foto’s en filmpjes komen ook op de nieuwe site in de gallery.

De duiken voor de komende maanden
De komende maanden zullen er heel wat georganiseerde duiken volgen, want er
zijn nog een aantal mensen die wat duiken moeten doen voor bepaalde
brevetten. Op deze duiken kan natuurlijk iedereen mee.
De duiken zullen op het forum geplaatst worden, dus regelmatig even het forum
en kalender bekijken.

Wekelijkse samenkomst om te duiken
Laat al eens even weten via het forum of er in de zomerperiode een wekelijkse
clubduik moet gepland worden.
Grotweekend
Denk eraan er zal via het forum nog alle info gegeven worden, maar
vermoedelijk zal er wel wat volk aanwezig zijn, dus slaapplaatsen…..

Hier enkele sfeerbeelden van :

Tot woensdag op de training.
TDA

