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Van de voorzitter 
Je zal maar Eltjo Booi heten en je ouders op een 

mooie zaterdagochtend 'Tot vanavond.' of 'Tot 

morgen.' zeggen en daarna nooit meer 

terugkomen. Het trieste bericht van zijn overlijden 

bereikte ons snel en heeft velen van ons geschokt. 

Met onze aanwezigheid bij de condoleance en bij 

de uitvaart hebben wij zijn familie en vrienden laten 

zien hoe zeer hij gewaardeerd werd binnen de 

duikgemeenschap. Dat zal hen (en hem ook) vast 

goed hebben gedaan. Nu moeten wij verder...  

 

Verder met duiken. Er staat namelijk nog veel 

moois op de Thalassa-kalender voor de komende 

maanden. Wat dacht je van een bootduik in 

Vinkeveen, het  Zeelandweekend, maar ook een 

initiatief van de Tielse duikclub om te duiken tegen 

kanker. Daarover meer in deze nieuwsbrief. 

 

En gelukkig hebben we ook mooi nieuws om te 

delen. Op 23 augustus gaf Daan, onze secretaris, 

zijn JA-woord aan Paula. Met een mooie 

afvaardiging van Thalassa hebben wij hen 

toegezongen samen met zijn familie en vrienden: 

“Alles is Liefde”. 

 
Tot snel, groet, 

Maarten Visser 

Voorzitter Duikteam Thalassa Amersfoort 

 

 

Uiterste inleverdatum 
20 oktober  is de uiterste inleverdatum van de 

nieuwe (de)Briefing. Schroom niet om je stukjes en 

foto’s op te sturen naar redactie@duikteam-

thalassa.nl  

 

 

Mopje van Arnold 
De natuurkunde leraar zegt: “Bij hitte zet iets uit en 

bij kou krimpt het. Wie kan daar een voorbeeld van 

geven?”  

“Ik”,  zegt Jantje. “De zomervakantie duurt zes 

weken en de kerstvakantie maar twee.” 

 

 

Komende activiteiten 

De vakantiemaanden zijn weer voorbij. Dus zijn de 

weekenden weer vrij om te gaan duiken. De 

komende maanden staan weer de nodige duiken op 

de kalender. Maar ook diverse andere activiteiten: 

 

6 sept: Nieuwe leden avond  
Tijdens de Nieuwe Leden Avond kun je alles te 

weten komen over duikteam Thalassa. Ben jij nieuw 

lid? Dan mag je dit niet missen Op vrijdagavond 6 

september starten we om 20.15 uur met de 

presentatie over de leukste duikclub van 

Amersfoort en wijde omstreken. Aansluitend kun je 

direct kennis maken met jouw nieuwe buddy’s. 

Adres: het clubhuis, Birkstraat 198, Amersfoort. 
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6 sept: Nachtduik in de Spiegelplas   
Thalassa organiseert een avontuurlijke nachtduik 

voor de Advanced (of hoger) opgeleide 

Thalassianen in de Spiegelplas op vrijdagavond 6 

september. Het is alweer een tijdje geleden dat er 

een nachtduik is georganiseerd in de Spiegelpas en 

met de heerlijke watertemperaturen van dit 

moment kan deze stek niet ontbreken op de 

kalender.  

 

 

6 sept en 18 okt: Medische keuring 
Meld je aan via de site. Je kiest de datum en tijdstip 

(graag aansluitend) en je krijgt de bevestiging via de 

mail. 

 

 

8 sept: DFA evenement in de  

  Boschmolenplas 
De DFA (Dutch Freediving Association) organiseert 

een evenement in de Boschmolenplas. Een dag met 

interessante info, lekker freediven en socializen 

met freedivend Nederland. 

 
Heb je zin om mee te gaan? De inschrijving is al 

dicht maar neem even contact op met Noud. 

Misschien kan je nog mee als supporter of zo. 

 

 

13 t/m 15 sept: Zeeland weekend 
Het tweede duikweekend dat jaarlijks op de 

kalender staat. Vanuit een gevuld huis in “In de 

Boogert” zullen weer diverse duiken in de 

Grevelingen worden gemaakt. Veel plezier allemaal. 

 

 
Zou hij ook weer komen spelen? 

22 sept: Duiken tegen kanker 
Op 21 en 22 september organiseert duikvereniging 

Gagnan uit Tiel een 24-uursduikmarathon. De 

opbrengst hiervan gaat naar het KWF. Er is reeds 

contact geweest met hen. Zij geven er de voorkeur 

aan dat wij in 1 of 2 groepen te water gaan. Over 

het tijdstip moeten we het nog eens worden, maar 

wij willen inzetten op een duik op zondagochtend 

de 22ste. Het inschrijfgeld bedraagt €15,- per 

persoon, meer mag ook. Wat zou het mooi zijn om 

met een grote groep Thalassianen dit initiatief te 

steunen! De inschrijving gaan we gezamenlijk doen, 

we komen snel met meer informatie hierover. TOV 

Gagnan plaatste een bericht over hun initiatief op 

hun website   https://www.tovgagnan.nl/news/  

 

 

29 sept: Bootduiken in de  

     Vinkeveense Plassen 
Als duiker ken je de Vinkeveense Plassen (en dan 

met name Zandeiland 4) waarschijnlijk erg goed van 

je duikopleiding of van de duiken die je er inmiddels 

zelf hebt gemaakt. Omdat Vinkeveen meer te 

bieden heeft dan Zandeiland 4, organiseert de EC 

een bootduik, waarmee we Vinkeveen eens van de 

andere kant kunnen bekijken. We zullen deze dag 

twee duiken gaan maken. 

 

Er is voorlopig gereserveerd voor maximaal 20 

personen, maar als de animo groter is, kunnen we 

proberen om nog een extra boot te reserveren. 
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5 okt: Freedive Safari in Zeeland 
Al freedivend van de Reefbals naar het Gemaal en 

terug. De kant van de Grevelingen ontdekken 

terwijl je ook nog lekker bezig bent. 

Hoe mooi kan het zijn. 

 

 

11 & 12  okt: Slakkencursus 

Ben jij ook zo geïnteresseert in het kleine onder-

waterleven? Dan is deze cursus echt iets voor jou. 

 

  
 

Op vrijdagavond zal Peter van Bragt een lezing 

geven over de slakken van Zeeland. Op zaterdag 

kun je ze zelf gaan zoeken in Zeeland.  

Ook zonder de duik op zaterdag ben je van harte 

welkom bij de lezing. 

 

 

19 okt: Hagestein 
Op camping Everstein is er een prachtige duikstek 

in een zandafgraving. De ontstane plas heeft over 

het algemeen helder water en goed zicht en is wel 

25 meter diep.  

 

In de plas is veel vis zoals grote snoek en karper. 

Verder zijn er onder water twee duikplatformen en 

diverse onderwater attributen die het duiken extra 

leuk maken, zoals een ijskiosk en een oude Trabant. 

 

 

Mopje van Arnold 
Twee blondjes gaan verstoppertje spelen.  

Een blondje zegt: “Ik verstop me in de kast en jij 

moet mij zoeken.”  

Na een uur zegt het andere blondje: “Kom maar uit 

de kast. Ik kan je niet vinden.”  

 

 

 

31 okt: Twiske Paviljoen 
Deze duikstek in Oostzaan, Noord-Holland, is een 

leuk alternatief voor het bekende Twiske Kure-Jan 

Strand. Wat het duiken hier aardig maakt, is 

het Onderwaterpark Twiske.  

Het park bestaat uit diverse themazones, met 

onder meer twee grote zeecontainers, grote 

zwerfkeien en talloze scheepswrakjes. 

 
Twiske Paviljoen is een eenvoudige duikstek en 

derhalve zeer geschikt voor beginnende duikers. Er 

wordt door de duikscholen Down Under en Potti 

Diving al jarenlang in deze duikstek geïnvesteerd. 

 

 

En denken jullie ook al vast aan de 

fotowedstrijd op 22 november? 
 

 

Debriefing 
20 juli: Padi Women Dive Day 
Deze dag is door PADI in het leven geroepen om de 

duikende dames positief in het zonnetje te zetten 

en meer vrouwen actief te krijgen in de duiksport. 

De dames van duikcentrum Wobbegong wilden hier 

graag een steentje aan bijdragen en organiseerden 

een speciale dag voor alle vrouwen. 

 

Natuurlijk begon de dag met duiken. Vanaf twee 

uur stonden ze op zandeiland 4 in Vinkenveen. Hier 

kon je een duikje maken of langskomen voor de 

gezelligheid of informatie over de duiksport. 

Uiteraard was er ook gezorgd voor wat te drinken 

en wat lekkers. 

 

De dag werd afgesloten in het duikcentrum met 

‘borrel and bites’. Dit was zo gezellig dat de laatste 

pas een uur na de afgesproken eindtijd vertrok. 

Yvonne Bosch 
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21 juli: First Men’s Dive Day 
Op zondag 21 juli, heeft een klein clubje van de 

DHD-mannen de eerste Men's Dive Day beleefd. 

Het programma was uiteraard op het stereotype 

man uitgelegd. Na het uitslapen hebben we een 

heerlijke duik gemaakt in de Put van Everstein in 

Hagestein. Ondanks de vele badgasten en 

speeltoestellen op het water, was het een prachtige 

duik. We hebben veel leven, voornamelijk snoeken 

en baarzen in veel formaten gespot. Op het terras 

van de camping konden we onze duik loggen onder 

het genot van een biertje.   

 

Om aan deze dag nog wat sportiviteit toe te voegen 

zijn we op de fiets naar het volgende programma 

onderdeel gegaan. Dat was Rock City, de recent 

opgericht bierbrouwerij. We mochten proeven van 

heerlijke bieren die hier gebrouwen zijn en eten dat 

daar goed bij paste. Op verzoek kregen we ook nog 

een mini-excursie door de brouwerij. We waren 

met een kleine club, maar het was een groot 

succes. Volgend jaar een tweede editie!  

Maarten Visser 

 

 

Marine Biology op Kreta 
In de zomervakantie zijn we te gast geweest bij 

Dive2Gether, de duikschool in Plakias, Kreta. Onder 

begeleiding van hun crew heb ik heerlijke duiken 

gemaakt. Echt een aanrader, vooral voor degene 

die nog niet zoveel duiken hebben gemaakt want 

de begeleiding is heel goed. Maar daar wil ik het nu 

niet over hebben. 

 

Sinds Reinier, Meta en hun zoons Paul en Erik 15 

jaar geleden zich op Kreta hebben gevestigd, 

hebben zij het onderwaterleven zien veranderen. 

Dus hebben ze middelen gezocht om het te 

beschermen. In 2016 zijn ze een samenwerking 

aangegaan met MareMundi, een marine research 

organisatie in de Rode Zee olv Robert Hofrichter.  

 

MareMundi baseert hun werk op drie pijlers: 

research, educatie en bescherming. Sinds de 

samenwerking is ook bij Dive2Gether een research   

centrum opgericht waar vanuit de drie pijlers wordt 

gewerkt. Dat dit werk steeds belangrijker wordt, 

blijkt uit het aantal marine biologen die tot de crew 

behoren. In 2017 is Martina begonnen. Zij is dit jaar 

bezig met het afronden van haar proefschrift. Vorig 

jaar is Christina  erbij gekomen en dit jaar worden 

Helena en Leni opgeleid.  

 

Het uiteindelijke doel is dat bepaalde gebieden als 

natuurreservaat worden aangewezen en daardoor 

beschermd zullen worden tegen visserij en/of 

overbevissing; verontreiniging door bijvoorbeeld 

afwateringsstromen en rotzooi en regulering van 

het toerisme. In Griekenland duurt zoiets heel lang. 

Toch kan er nu al wat gedaan worden.  

 

Naast het verzamelen van allerlei gegevens is 

informatie geven een pijler van hun werk. Christina 

doet dit onder andere door bij scholen en 

organisaties langs te gaan. Daarnaast geeft ze elke 

week twee lezingen voor duikers. Ook ik heb een 

aantal van die lezingen bezocht en ben  geraakt 

door hetgeen ze vertelde. Ik wil haar en de 

onderwaterwereld helpen door haar kennis door te 

geven. Daarom heeft deze deBriefing een bijlage 

met haar lezingen. Hiervoor heeft ze toestemming 

gegeven. 

 

Hier een overzicht van de lezingen, waar ze over 

gaan en voorbeelden van research waarmee meer 

kennis over het onderwerp wordt verzameld. 

 

‘What makes the Mediterranean Sea so unique?’ 

Hoe is de Middellandse Zee ontstaan toen de 

aardplaten nog sterk bewogen? Welke invloed 

heeft dit gehad op het zoutgehalte? Welke invloed 

heeft het zoutgehalte op het soort leven? 

Research: watermonsters worden regelmatig getest 

op samenstelling. Er wordt vastgelegd welk leven in 

welke watersamenstelling leeft. 

 

‘The rainforest of the Mediterranean Sea’ 

Zuurstof wordt niet alleen aangemaakt door bomen 

en dergelijke boven water. Onder water is zeegras 

verantwoordelijk voor een bijna gelijke hoeveelheid 

zuurstof.  

mailto:redactie@duikteam-thalassa.nl


(de)Briefing   Jaargang 4 - nr. 6 – september en oktober  2019   

 

 

Mis je iets in de Briefing of heb je een goed idee voor dit medium, geef het door aan de redactie: redactie@duikteam-thalassa.nl 
 
  pagina 5 

 

 
 

Research: In één van de baaien is een stuk zeegras 

afgezet. Onderzocht wordt wat de levenscyclus 

hiervan is; wat de vijanden zijn en welke 

omstandigheden juist zorgen voor verbeteringen. 

Maar ook wordt het unieke ecosysteem rond het 

zeegras onderzocht. 

 

‘Hidden in plain sight’ gaat over dieren die er niet 

uitzien als dieren zoals koraal, kokerwormen, algen 

en sponzen. 

 

  
Research: tijdens duiken dit leven onder de 

aandacht brengen. 

 

‘The alien invasion’  gaat over vissen die vanuit bv 

de Rode Zee naar de Middellandse Zee zijn 

gemigreerd. Wat voor een effect hebben zij op het 

oorspronkelijke ecosysteem. 

Research: voorbeelden van gemigreerde vissen zijn 

de koraalduivel en de grouper. Tijdens elke duik 

worden deze geteld en in databestanden 

opgenomen. 

  
 

Veel leesplezier, Yvonne Bosch 

 

 

 

R.I.P. Eltjo Booi. 

Met verbijstering en ongeloof heb ik het bericht van 

Eltjo's vader gekregen dat hij tijdens het 

brugspringen met zijn vrienden verkeerd terecht is 

gekomen en is verdronken.  

 

Eltjo wilde vanaf zijn vierde al duiker worden en hij 

begon kort na achtste verjaardag bij mij dan ook 

gelijk aan de Sealteamcursus gevolgd door de 

Junior Openwatercursus op zijn tiende. Op zijn 

veertiende liep hij stage in de duikschool en dat 

deed hij zo goed, dat hij kon blijven en sindsdien 

voor de duikschool heeft gewerkt. Wij konden altijd 

op hem rekenen. Elk vrij uurtje kwam hij werken 

omdat hij er ook veel plezier in had. Ik mocht hem 

zien groeien van een onzeker jongetje naar 

zelfverzekerde kerel. 

Helaas is hij maar 19 geworden.  

 

Eltjo, wij gaan je missen, jongen! 

Jos Rosier 
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