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2-maandelijkse nieuwsbrief van duikteam Thalassa Amersfoort  

 

Van de voorzitter 
Laatst tijdens de zwembadtraining vroeg Bert de 
Graaff ons even mee te zwemmen naar baan 1. 
Daar rondde op dat moment Ruud Arends de 
laatste baan van de zwemtest van zijn Open Water 
Cursus af. Op zich niets bijzonders zou je zeggen, 
alleen Ruud deed dat op zijn 73ste! Een groot 
applaus viel hem ten deel toen hij aantikte. Ruud 
vertelde dat het halen van zijn duikbrevet al een 
lang gekoesterde droom was.  
 
Een paar weken later meldden Bobby en Suzanne, 
een leuk jong stel, zich via facebook. Zij wilden 
graag kennis komen maken, het liefst dezelfde 
vrijdag nog. Esther regelde dat achter de schermen. 
Suzanne en Bobby hadden recent hun brevet in 
Bonaire gehaald. Ook voor hen een droom die 
uitkwam. Zij vertelden dat ze het zo leuk vonden 
dat ze nieuwe vrienden van allerlei leeftijden 
hadden gemaakt door het duiken. Razend 
enthousiast gaan ze nu hun uitrusting bij elkaar 
verzamelen. 
 
Duiken laat dromen uitkomen en verbindt 
mensen… Welkom bij DuikteamThalassa! 
 

Tot snel, groet, 

Maarten Visser 

Voorzitter Duikteam Thalassa Amersfoort 

 

 

Komende activiteiten 
 

1 nov: Nieuwe leden avond  
Kom allemaal op 1 november naar ons clubhuis om 

de nieuwe leden te vertellen over onze gezellige 

club, onze duiken en vele andere activiteiten. 

 

Ben jij een nieuw lid? Laat je dan verwelkomen met 

een bakje koffie of thee. Vanaf 20.15 uur kom je 

alles te weten over één van de grootste 

duikverenigingen van Nederland. Het adres is  

Birkstraat 198, Amersfoort. 

Uiterste inleverdatum 
25 december is de uiterste inleverdatum van de 

eerste (de)Briefing van 2020. Schroom niet om je 

stukjes en foto’s op te sturen naar 

redactie@duikteam-thalassa.nl  

 

 

2 nov: Halloween night 
"Het gerucht gaat dat er na zonsondergang in en 
rond de Vinkeveense Plassen een duikmoordenaar 
actief is. Hij of zij slaat vooral toe op duikstek 
Zandeiland 4. De moordenaar is echter niet heel 
precies en laat wel een behoorlijk aantal sporen 
achter onder water. Deze sporen zouden moeten 
kunnen resulteren in een combinatie van 
de naam van de dader, het moordwapen en 
de locatie waar de meest recente moord is 
gepleegd." 
 

 
 
Ben jij niet bang aangelegd en durf je deze 
uitdaging boven en onder water aan te gaan? Dan 
zijn wij op zoek naar jou! Het speciale Halloween 
comité zoekt hulp van de Advanced Thalassianen 
die niet bang zijn om mee te zoeken naar 
aanwijzingen om uiteindelijk de dader op te kunnen 
sporen!  
De Open Water divers van Thalassa zijn uiteraard 
welkom voor de gruwelijk griezelige nachtborrel. 
 

 

22 nov: fotowedstrijd 
Heb jij dit jaar ook  mooie foto’s gemaakt? Dan is 

het jammer dat alleen jij er van kan genieten. Laat 

ze meedoen met de jaarlijkse fotowedstrijd zodat 

iedereen je schatten kan bewonderen. 
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8 dec: Pak-je-pakje duik 
Sinterklaas en de Kerstman zijn wat slordig geweest 

en hebben wat pakjes verloren. Ze willen graag 

onze hulp bij het opsporen. Een beloning is al 

uitgeloofd. 

 

 

14 dec: MidWinter BBQ 
Het lijkt een koud idee om midden in de winter 

buiten te gaan barbequeën en dat is het eerlijk 

gezegd ook. Maar bij Thalassa ook heel erg gezellig. 

Dus trek warme kleding aan en kom! 

 

 

27 dec: Funny Friday  
Onder leiding van Robin en Evert-Jan wordt op 

derde Kerstdag 2019 in het clubhuis afgesloten met 

een Funny Friday. Het thema is nog onbekend maar 

met deze twee wordt je altijd positief verrast. 

 

 

29 dec: Champagneduik op ZE4 
Heb je je duikspullen al opgeborgen? Dan wordt het 

tijd om je duikkoffer af te stoffen en de uitrusting 

weer uit de kast te halen. Op 29 december 

organiseert de evenementencommissie van 

Thalassa namelijk de Champagneduik. Wil je het 

jaar duikend afsluiten en na de duik genieten van 

onder andere oliebollen en champagne, dan is dit je 

kans! 

 

 

Zet ook alvast de volgende data in je agenda:  

3 jan: Nieuwjaarsborrel 

18 jan: Todi 

 

Debriefing 
 

8 sept: DFA meeting 
De Dutch Freediving Association (DFA) had een 

mooi programma samengesteld voor de jaarlijkse 

DFA dag. Een lezing door DOSA (Duikongevallen 

Statistiek en Analyse) waarbij uiteraard de focus op 

het freediven zou liggen. De mogelijkheid om te 

freediven en natuurlijk een borrel om het event af  

 
te sluiten. De locatie was dit jaar de Boschmolen-

plas. Voor mij een nieuwe stek, want ook met 

gewoon duiken ben ik hier nooit geweest.  

De middag begon met een kleine tegenvaller. De 

mensen van DOSA hadden op het laatste moment 

afgezegd. Het goed nieuws was dat we langer de 

tijd hadden om te freediven. En daar was het toch 

om te doen.  

 

In de Boschmolenplas is voor het freediven een 

drijvend platform gemaakt waar aan 4 lijnen 

hangen. Eentje gaat naar 15m, eentje naar 20m en 

dan gaan er nog 2 naar 25 m. Gelegenheid genoeg 

om te freediven. Met ongeveer 20 freedivers zijn 

we het water ingegaan en hebben ongeveer 1 ½ 

uur lekker gedoken. Vervolgens omgekleed en aan 

de borrel. Tijdens de borrel was er nog een live 

verbinding met het Nederlandse team dat voor de 

wereldkampioenschappen in Villefranche-sur-Mer, 

Côte d’Azur, Frankrijk. De resultaten waren prima. 
Pete Botman plekken 10 CWT/ 7 CNF/ 10 FIM, Kars van Kouwen 

29 CWT/21 CNF , Sander van Bokhoven 32 CWT/33 FIM, Leon 

Jansen 27 CNF/ 47 FIM en Marloes Kronenburg 33 CWT/33 FIM. 

 
Een mooi prestatie van het Nederlandse Team en 

een leuke afsluiting van de DFA dag 

Noud Verweij 
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21 sept: Clean Up Day 
Naar aanleiding van de WorldCleanUpDay heeft 

Wobbegong contact opgenomen met Emiclear met 

als resultaat dat op zaterdag 21 september de vijver 

van Emiclear een clean up beurt heeft gekregen.  

 

Onder leiding van Henne zijn zes duikers -Barry, 

Leo, Maarten V, Marina, Remco B en Suzanne- twee 

uur  lang in het water aan het zoeken geweest. 

Zoeken was het zeker want het zicht was minimaal: 

Barry kon niet eens zijn computer aflezen. De 

handen moesten het werk doen. 

 

 

 
 

De actie was een groot succes. Het ene na het 

andere net vol afval werd in een vuilniszak 

gedumpt. Vooral blikjes en glazen flessen werden 

er gevonden. Maar de leukste vondsten waren: 

schoenen, rolschaat, autootjes, een reglemen-

tenbord en zeil van ‘Emiclear on Ice’ en een plaat 

beton met een touw er omheen. (Waar zou dat 

voor gebruikt zijn?)  

 

  

 

 
In totaal is er bijna 170 kg aan troep uit de vijver 

gevist. 

Uw journalist Yvonne Bosch 

 

 

22 sept: Duiken tegen kanker 
Amersfoort is niet de enige met een actie om geld 

op te halen voor het KWF. De Tielse duikvereniging 

Gagnan heeft in het weekend van 21 en 22 

september een 24 uurs duikmarathon 

georganiseerd. Zo’n actie past goed bij onze 

vereniging dus voorzitter Maarten neemt contact 

op en ja hoor, we zijn van harte welkom. Een 

oproep volgt: “Wie wil mee duiken tegen een 

donatie van €15?”  Uiteindelijk melden zich 15 

duikers. Maar ook degene die niet meegaan willen 

graag een steentje bijdragen. Wat doe je dan? Een 

tikkie activeren en ieder kan zelf beslissen hoeveel 

hij/zij wil doneren. Het bedrag loopt al snel op van 

€200 naar €600 op zaterdagavond. Een mooi 

bedrag om mee te nemen. 

 

Zondagmorgen om acht uur verzamelen de 15 

duikers – Bas, Bert, Daan, Evert-Jan, Ineke, 

JanWillem, Latoya, Maarten, Marnix, Remko, 

Remko, Rob, Robin, Yvonne en Wesley-  bij het 

clubhuis van Gagnan naast duikstek ‘De Beldert’. De 

zon schijnt en de koffie/thee staat klaar. Het belooft 

een mooie dag te worden. Niet alleen voor ons. 

Nadat ook de duikers hun donaties bij Maarten 

hebben ingeleverd en het geld is geteld, blijkt 
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Maarten een cheque met het schitterende bedrag 

van € 900 aan de organisatie te mogen 

overhandigen. Daar zijn ze heel erg blij mee.  

 
 

Tegen negen uur is iedereen omgekleed. Nog even 

een groepsfoto voor de KWF banner.  

 
 

En dan het water in. Er zijn diverse objecten 

afgezonken op deze locatie, waarvan een vliegtuig-

cockpit de grootste is. Ook vis zoals snoek en 

steur wordt er gespot. 
Robin spot ook een 
zeepaard en die vondst 
levert hem een 
oorkonde en een fles 
wijn op. 
 

 
Na een heerlijke duik van een uur verzamelen we 

rond de scottelbraai van Bert waarop Ineke lekkere 

pancakes bakt. Ook diverse andere hapjes komen 

op tafel zodat het al tegen twaalven loopt voordat 

de eerste weer richting huis gaan. 

Yvonne Bosch 

 

PS Namens duikvereniging Gagnan meldt Marleen 

Baas dat gedurende de 24 uur 83 duikers 114 

duiken hebben gemaakt en in totaal is een 

fantastisch bedrag van €3500 opgehaald. Ze 

bedankt iedereen die hieraan heeft bijgedragen. 

 

29 sept: Bootduiken in de  

     Vinkeveense Plassen 
Op zondag 29 september togen circa twintig 
Thalassianen richting Scuba Academie in Vinken-
veen met het voornemen op deze dag een tweetal 
duiken te maken. Afgelopen jaren werd er in deze 
periode van het jaar voor een duik met de MS Theo 
in Zeeland gekozen. Vanwege wisselende 
bezettingen en de toch wel grote afstand, had de 
evenementen commissie dit jaar gekozen voor een 
optie dichterbij. Ook konden nu op de Vinken-
veense Plassen locaties bezocht worden die alleen 
maar per boot bereikbaar zijn. 
 
Bij het opendoen van de gordijnen werd al snel 
duidelijk dat het boven water net zo nat (en voor 
sommige net zo koud) als onder water zou zijn. We 
verzamelden rond half tien. Na het klaarmaken van 
de spullen en de briefing, werd tegen elf uur door 
de twee goed bezette boten van Scuba Academie 
het ruime sop gekozen richting zandeiland 8. De 
regen viel gestaag en het was de overweging waard 
om je ademapparaat aan boord al in de mond te 
steken. 

 
 
Na 15-20 minuten varen werd in de luwte van 
zandeiland 8 (grof weg gelokaliseerd tegenover 
zandeiland 4) het anker over boord gezet. Ook hier 
nog even een briefing over wat we konden 
verwachten en daarna van boord. De passagiers op 
de ene boot deden dit via een commando sprong; 
op de andere boot met een rol achterover van de 
zijkant. 
 
De meeste duikers gingen rechtsaf via een wrak op 
9 meter, om op geringere diepte terug te keren 
naar de boten. Helaas, op basis van eigen ervaring, 
was er niet heel veel leven te zien op de Rode 
Amerikaanse rivierkreeft, de Turkse rivierkreeft en 
wat baarzen na. Wel goed te zien dat we onder 
water ook een multi culturele samenleving hebben. 
Al denken biologen daar soms anders over. 
 
Voor diegene die hoopten dat het weer er intussen 
beter op geworden was, was de alom aanwezige 
regen een teleurstelling. Er warenpersonen aan 
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boord, waarvoor het goed was dat de tanden en 
kiezen nog goed vastzaten: vanwege de ervaren 
koude klapperden hun tanden zodanig dat deze 
anders hoogst waarschijnlijk uit de mond in het 
water zouden zijn vallen… 

 
 
Met iedereen weer aan boord gingen we voor een 
pauze terug naar de Scuba Acedamie. Onderweg 
terug werd al wel duidelijk dat de voorgenomen 
tweede duik voor de meeste aanwezige een brug te 
ver was en dat de meeste Die Hard Divers minder 
Die Hard waren dan ze wilden doen geloven. 
 
Nadat de flessen weer gevuld waren en er een 
warme kop soep naar binnen gewerkt was, werd er 
met de echte overgebleven Die Hard Divers richting 
de tweede stek gevaren: zandeiland 9. Ik zal de 
namen van de minder Die Hard Divers niet expliciet 
vermelden, maar doe dit wel voor de echte DHDers: 
Robin van de Brink, Paul Bramer, Jan Willem van 
Rhenen, Bryan de Rond, Jennifer Smits en Evert-Jan 
de Rond. Voor Jennifer wil ik speciale waardering 
uitspreken, want zij ervaarde verleden jaar bij een 
water temperatuur van 18 graden een 
“brainfreeze”. Toch was zij één van de zes die een 
tweede duik maakte. Na deze duik heeft ze wel, net 
als Bryan, de spullen opgeborgen in de 
winterberging……..;-) 
 
De tweede duiklocatie was zandeiland 9. Als je op 
zandeiland 4 staat zie je de zeilwedstrijdtoren op de 
hoek van dit eiland staan. Tevens ligt het een paar 
honderd meter links van zandeiland 8. Tijdens de 
briefing werd gemeld dat er op de hoek van de 
zeilwedstrijdtoren een snoeken tuin moest liggen. 
Zou je ze niet direct tegenkomen, zou je daar een 
minuut of vijf rustig moeten wachten en zouden ze 
vanzelf naar je toekomen. Het zestal splitste zich op 
in een groepje van twee en van vier, welke beiden 
hun eigen weg volgden. Een tweetal hebben in 
ieder geval een grote snoek en een polsdikke paling 
gezien. De andere groep moest zich behelpen met 
diverse kreeften. Gelukkig merk je onderwater 
weinig van de regen, maar nat was het deze dag 
wel. 

Terugblikkend op deze dag geef ik hier mijn 
persoonlijke mening over deze duiken en locatie: 
Allereerst is het goed dat de evenementen 
commissie kijkt naar nieuwe opties en breekt met 
bekende patronen. Met Scuba Acadamie was deze 
dag goed verzorgd. Leuk om eens onder water te 
hebben kunnen kijken op deze niet makkelijk 
bereikbare locaties. Bootduiken op Vinkenveen had 
ik nog niet gemaakt en ik heb twee nieuwe 
vlaggetjes op duiklocaties staan en da’s altijd leuk. 
Het kan aan het weer gelegen hebben, maar er was 
niet veel leven te vinden op beide locaties. Het is 
dichterbij dan Zeeland, maar daar vind ik duiken 
mooier. 
Evert-Jan de Rond 
 

 

Er komen nog meer mooie verhalen aan. Maar 

eerst even dit: 

 

Gouden Bril  
Anderhalf jaar geleden kreeg ik de Gouden Duikbril 

van Maarten Visser. Tijdens de bijeenkomst met 

alle commissieleden mocht ik deze overdragen.  

 
 

Ik heb gekozen om deze aan Esther Versteeg over 

te dragen. Zij zorgt al heel lang voor de content op 

de website en Facebook. Veel werk die op de 

achtergrond gebeurd. Leden van barteam, redactie, 

EC, VIP, duikleiders, zwembadtrainers en 

kledingcommissie krijgen regelmatig een "dank je 

wel", compliment of applaus, maar iemand die op 

de achtergrond werkt, krijgt dat niet of zelden. Ik 

vond het tijd dat Esther eens die waardering krijgt.  

 

Bij deze Esther: DANK JE WEL !  

Ik draag dit masker graag aan je over. 

Simone Russchen 

 
(Redactie: De Gouden Bril is een teken van waardering voor inzet. 

De bezitter bepaald zelf aan wie het wordt doorgegeven. Dit 

gebeurt eens per jaar.) 
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5  okt: Dive and Diner Zeeland 
Omdat ik nachtduiken in Zeeland de mooiste 
duiken vind die je maar kan maken, had ik in de 
zomer het plan opgevat om een dive & diner te 
organiseren: een hele dag duiken in Zeeland, 
inclusief een heerlijk diner in het pittoreske 
Zierikzee. 
 
Helaas viel de eerste poging letterlijk in het water. 
Met een diepe Atlantische depressie in aantocht 
was de verwachting zo slecht dat we de dag hebben 
afgeblazen. De herkansing begin oktober gaat 
beter. Na een week regen en herfststormen, 
gevolgd door wederom dagen van nattigheid is 
zaterdag 5 oktober een prachtige zonovergoten 
dag;  ideaal weer voor een tripje naar Zeeland met 
een leuk groepje van zeven duikers. 
 
De dag begint al goed: Yvon en ik zijn aan de vroege 
kant dus we besluiten een omweg te maken via 
Battenoord. Hoewel ik ze niet eerder gezien heb, 
schijnen hier ieder jaar flamingo’s neer te strijken. 
We worden niet teleurgesteld. Na een korte 
wandeling door een drassige wei staan we aan de 
waterkant een paar prachtig roze vogels te bekijken 
die je normaliter alleen in warm tropisch water 
verwacht. 
 
Door naar de eerste duikstek: Zoetersbout. Tijdens 
het omkleden komt een Vlaamse duikster 
opgewonden naar ons toegelopen. Ze heeft een 
zeepaardje gespot! Nadat ze ons haarfijn heeft 
uitgelegd waar het beestje zit, besluiten Yvon en ik 
hem inderdaad op te zoeken. Aangekomen op de 
omschreven plek is het nog even zoeken. Die 
beestjes hebben goede schutkleuren! Na een paar 
minuten blijk ik er al een paar keer overheen te 
hebben gekeken en zit hij parmantig direct voor 
me. Een prachtig gezicht en we leven ons om de 
beurt uit met de camera. Voor ons is de dag nu al 
geslaagd, we hebben hiervoor nog geen van beide 
een zeepaardje in Nederland gezien. 

 

De rest blijkt ook een geslaagde duik te hebben 
gemaakt met een aantal sepia’s als hoogtepunt. 
 
Door naar de Zeelandbrug waar het ouderwets druk 
is. Het is geen hoogseizoen meer dus de  
parkeerplaats staat niet helemaal vol, maar duikend 
Nederland en België weet de stek nog goed te 
vinden. Yvon en ik hebben weer een missie: we 
willen kijken of we een gestippeld mosdierslakje 
kunnen vinden. Hoewel de duik erg mooi is en we 
heel veel zien – harlekijnslakjes, een volwassen en 
een baby sepia, meerdere donderpadden – 
ontbreekt dit mooie diertje.  
 
Totdat ik de volgende dag mijn foto’s op groot 
scherm bekijk. Een van de harlekijnslakjes die ik 
fotogeniek genoeg vond voor een plaatje blijkt 
boven een gestippeld mosdier-slakje te zitten. 
 De volgende keer toch een sterkere duikbril 
meenemen! 

 
Tussen deze duik en de laatste van de dag zit zo’n 
vijf uur wachttijd omdat we beide keren op de 
kentering duiken. We besluiten voor het eten nog 
even een terrasje op te zoeken in Zierikzee. Het 
zonnetje schijnt heerlijk, maar opwarmen met een 
warme chocolademelk met slagroom blijkt wel 
nodig. Het eten doen we ook aan het water, bij de 
Kaoie (Zeeuws voor de kade). Al het lekkere wat je 
in de Oosterschelde ziet zwemmen staat op de 
kaart, dus aanvallen maar! 
 
Na het eten begint de schemering net wanneer we 
aankomen bij de Zeelandbrug, Voordeel van deze 
nachtduik wat later in het seizoen doen. Een 
nachtduik bij de Zeelandbrug is voor mij altijd 
speciaal. Een beetje spannend, spookachtig, maar 
ongelooflijk mooi. We zien diverse zeenaalden, 
donderpadden en veel harlekijnslakjes. Een enorme 
éénarmige kreeft komt stoer op ons af en wij gaan 
er niet zo stoer met een boogje om heen. Als toetje 
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vinden we vlak bij de uitgang nog een millennium 
wratslak.  
 
Moe maar voldaan beginnen we aan de reis terug 
naar Amersfoort. 
Dick Zeeman 

  

 

Wist je dat…. 
* 19 oktober de commissieleden bij elkaar zijn 

geweest? 

* Zij het afgelopen jaar hebben doorgenomen maar 

vooral ook de plannen voor aankomend jaar? 

* Dat daarbij ook een aantal afspraken zijn 

gemaakt? 

* Bijvoorbeeld dat er vanaf 1 januari 2020 in het 

clubhuis niet meer met contant geld kan worden 

betaald? 

* Zodat de barbediening niet meer met veel geld 

over straat hoeft? 

* Dat tijdens het Pinksterweekend de voertaal 

misschien Duits in plaats van Frans zal zijn? 

* Dat Bert de coördinatie van de duikleiders aan 

Jarmke heeft overgedragen? 

* Dat er een nieuwe functie binnen Thalassa is, 

namelijk materiaalbeheerder? 

* Dat Evert-Jan deze functie zal vervullen? 

* Hij hierover een stukje heeft geschreven? 

* Dat Thalassa op dit moment 172 leden en 42 

proefleden heeft? 

* Dat we hiermee één van de grootste 

duikverenigingen van Nederland zijn? 

* Er in de volgende (de)Briefing een uitgebreider 

verslag komt te staan? 

 

 
 

 

Reanimatie 
Een zondagochtend, mooi weer, naar buiten, een 
stuk fietsen was de bedoeling. Bij de kruising met 
de doorgaande weg was een ongeluk tussen een 
auto en een fietser gebeurd. Eén van de 
hulpverleners begon het slachtoffer te reanimeren. 
Ik heb mijn fiets aan de kant gezet en ben gaan 
helpen. Gelukkig waren we met meer mensen die 
konden reanimeren, zodat we elkaar konden 
afwisselen. Na verloop van tijd hebben de 
hulpdiensten het overgenomen. Uiteindelijk is het 
slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht waar het 
slachtoffer die zelfde dag alsnog is overleden. Ik 
was wel blij met de slachtofferhulp die gelijk werd 
aangeboden, want je hebt wel wat te verwerken.  
 
Ondanks de heftige ervaring ben ik blij dat ik de 
cursus EFR heb gedaan, zodat ik wat heb kunnen 
doen! 
Arnold Frentz  
 
 

 

O P R O E P 
 

Wij Thalassianen zijn niet alleen in Nederland heel 
actief. Menigeen reist ook graag af naar een verder 
weg gelegen duikoord. Graag wil ik die ervaringen 
bundelen en beschikbaar maken voor degene die 
nog onervaren zijn op dit gebied. 
 
Dit heb ik in gedachten: 
In alle (de)Briefingen van 2020 wil ik een gebied 
centraal stellen. Van jullie wil ik graag tips 
ontvangen wat de mooiste duikplekken in dat 
gebied zijn. Bij de laatste (de)Briefing komt er ook 
een special uit waarin alle informatie gebundeld is 
en voorzien van wat duikverhalen en foto’s. Ook zal 
ik informatie delen met onze website. 
 
Het eerste gebied wordt: ZUID-EUROPA. 
Graag tips met: - plaats/land, - evt goede 
duikschool/ organisatie, - boot of kantduiken, 
- geschikt voor welke brevetten, - evt aanvullende 
info. 
Stuur het alsjeblieft uiterlijk 20 december naar:  
redactie@duikteam-thalassa.nl 
 
Ik hoop veel input te krijgen, want zonder dat ben ik 
machteloos.  
Uw redacteur Yvonne 
 

mailto:redactie@duikteam-thalassa.nl


(de)Briefing   Jaargang 4 - nr. 7 november en december  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 8 

 

Materiaal beheerder Thalassa 
Naar aanleiding van de afgelopen actieve 
ledenvergadering is mij gevraagd iets te schijven 
over mijn nieuwe “functie” binnen Duikteam 
Thalassa. Op dit moment is dat nog best lastig, daar 
ik de invulling nog niet helemaal overzie. 
 
We hebben als duikteam allerlei zaken, zoals 
tenten, bbq’s, compressor e.d. in ons bezit. Alleen 
is er slecht inzichtelijk te maken wat de staat of 
status is van deze zaken. Ook staan er in het 
clubgebouw allerlei zaken die van ons zijn en niet 
van de hondenclub. Ook hier ontbreekt het 
overzicht waar de scheidslijnen liggen. 
Er is mij gevraagd een overzicht te maken van de 
spullen die van de stichting zijn. Als resultaat 
hiervan wordt ook de staat van onze eigendommen 
in kaart gebracht en worden er plannen gemaakt 
zodat onze spullen niet slechter worden of indien 
nodig vervangen. 
 
Eén van de eerste dingen waar ik nu mee bezig ben, 
is een inventarisatie maken in verband met een 
mogelijke vervanging van onze huidige container 
door een grotere. De mogelijkheden zijn gedeeld 
met het bestuur en zij bepalen welke kant het 
verder opgaat. 
 
Ook hebben jullie tijdens de vergadering gezien dat 
we niet meer afhankelijk zijn van een klein 
beeldscherm maar nu de mogelijkheid hebben om 
een presentaties op een scherm van 140*100 cm 
met elkaar te kunnen delen. Hiervoor wil ik mijn 
werkgever, Abbott, bedanken voor het beschikbaar 
stellen van het bord en beamer. 
 
In mijn “aanstellingsgesprek” met Maarten Visser 
hebben we ook even van gedachten gewisseld over 
een eigen aanhanger voor de vereniging. Ik denk 
dat als we voor een verantwoord bedrag een goede 
aanhanger, geen opknappertje, zouden kunnen 
aankopen, we daar tijdens allerlei evenementen 
ons voordeel mee kunnen doen. Hierbij wil ik jullie 
verzoeken om je ogen open te houden en 
eventueel beschikbare opties met mij te delen. 
 
Er zullen taken zijn waar ik mogelijk extra hulp 
nodig heb en zal dan ook niet schromen om jullie 
dan uit te nodigen om hand en span diensten te 
verlenen. Zien jullie zaken die mijn aandacht 
behoeven, neem dan alsjeblieft contact met mij op 
en dat kan op de volgende manier: 

Evert-Jan de Rond 
Evertjan.derond@googlemail.com 
06-46187623 /033-4553149 

 

 

 

 

Voor wie er al naar zocht: ik ben de mopjes echt 

niet vergeten. Dit keer is het de afsluitende klapper:  

 

Mopjes van Arnold 
Een kabouter komt bij een brug over een  rivier.  
Bij  de brug staat een bord met de tekst : 
“Maximaal één kabouter op de brug”.  
“Mooi,” denkt de kabouter, “ik ben alleen” en loopt 
door. Halverwege stort de brug in.  
In het water ziet de kabouter nog een bord met de 
tekst “Maximaal één kabouter op de brug.” 
 

 
 

 
Jantje staat te kijken hoe moeder crème op doet. 
“Waarom is dat?” vraagt Jantje.  
“Nou,” zegt moeder, “daar wordt je jonger door.”  
Na het verwijderen van de crème zegt Jantje: “het 
heeft niet geholpen.” 
 

 
 
 

Op school zegt Jantje tegen de juf: Ïn België eten ze 
mensen.”  
“Hoe kom je daar nou bij?” vraagt de juf.  
“Het staat in de vakantie folder,” zegt Jantje. “Aan 
de Belgische kust leven ze van de toeristen.”
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