Nieuwsbrief TDA
Editie september 2009

Inleiding
Beste leden hier zijn we terug met een nieuwsbriefje na de zomervakantie….

De zwembadtrainingen
Na onze laatste training, de dive-bodypump, gaan we er vanaf woensdag 02
september terug invliegen.

Dus allen terug aanwezig zodat we die zomer-vetlaagjes er terug kunnen
aftrainen…
Ik heb enkel slecht nieuws vernomen van de cafetaria dat waarschijnlijk het bier
van de maand er de eerste woensdag nog niet is…. :(

De trainingen zullen rustig opgebouwd worden en regelmatig met materiaal en
in oktober een nachttraining met alles erop en eraan.
Woensdag duiken te Muisbroek
Op de meeste woensdagen was er wel wat volk aanwezig.
De maatjesduik was een succes en is achteraf nog een lange nachtelijke uitstap
geweest…..

De ribbetjes-duik was ook een lekkere bedoening, waarvoor we de Luc danken
voor het initiatief en het bakken en braden.
Hier enkele sfeerbeelden van de laatste woensdagduik.

De duik in Walem was onder de 6m ijskoud, maar dat zijn we gaan opwarmen in
Kontich Beach….

Over de nieuwe website:
Als er opmerkingen zijn en / of voorstellen van zaken die erbij op zouden
kunnen, dan mag je dat altijd laten weten.

De containerschip-duik
Na het vele zagen van mij ( Gunter ) heeft Mohsen het toch gedaan gekregen om
een duik rond een containerschip te maken in de Antwerpse haven.
Deze gelegenheid die we hebben gekregen komt ideaal bij het 5 jarig bestaan
van TDA.
Mohsen bedankt voor de regeling voor de duik.
De afwezigen hadden zoals altijd ongelijk, de omstandigheden waren goed, zon,
zicht van 2 a 3 meter, een goede constructie om uit het water te geraken, een
goei briefing….. en een nat droogpak…

Hieronder enkel sfeer-beelden:

Grotweekend
Het weekend was een groot succes en elk jaar verbeteren de slaap en eet
accomodaties.
De duiken waren zoals altijd weer de moeite en de verkenning van een neiuwe
steengroeve was eens iets anders.
Het was achteraf gezien niet speciaal, maar ergens duiken waar het eigenlijk ni
mag heeft iets….
Ja er zijn er dus nog in de omgeving en ik heb ze al in kaart gebracht, dus als er
vrijwilligers zijn om eens een dagje naar daar te trekken, laat het maar weten.
Voor de sfeerbeelden van dit weekend verwijs ik naar de website waar alle
foto’s opstaan.

De duiken voor de komende maanden
De komende maanden zullen er nog 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.

Clubreis
De clubreis, liveaboard deep south, gaat dus door in oktober.
Hier al even de vertrek en aankomsturen:
Vertrek Blx 13u25 te Marsa Alam om 18u20
Vetrek Marsa 23u05 te Blx om 3u30 !!!!
Meer info hierover tijdig op de website.

Duiktrip Estartit
Met enkele van onze leden en de U-divers is er een trip in september naar de
Medes eilanden.
De duikers die meegaan zullen tijdig alle info hebben.
Foto’s op de site achteraf.

Mededeling:
Tijdens alle clubreizen zal de training steeds blijven doorgaan.
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