
(de)Briefing 
Jaargang 4 - nr. 5 – Special “België 2019” 
  
2-maandelijkse nieuwsbrief van duikteam Thalassa Amersfoort  

 
Namens de EC nodigen Hylke en Marina ons uit om 

5 april naar de informatieavond over het jaarlijkse 

België  weekend. “Na twee jaar te gast te zijn 

geweest in Coo gaan we  van 7 t/m 10 juni terug 

naar de oude molen van Mazee,” kondigen ze aan. 

Tijdens de presentatie blijken we te gaan duiken in 

mijn favoriete Belgische groeves: Deux Eglises, 

Vodelée, la Croisette en la Roche Fontaine. Ik ben 

enthousiast. Dat ik daar niet alleen in sta, blijkt wel 

als de website vrij wordt gegeven voor inschrijving: 

binnen een half uur zijn de 29 beschikbare bedden 

al vergeven. Om ook de nu niet aanwezigen een 

kans te geven om in te schrijven, wordt een 

reservelijst geopend. Uiteindelijk krijgen we 

toestemming om 35 personen in het huis onder te 

brengen. De extra zes personen moeten wel hun 

eigen bed meebrengen. 

 

Vrijdag 7 juni 
Vanaf 17.00 uur zijn we welkom in Mazee. Omdat 

we (Erik, Yvonne en Lucas) toch allemaal vrij zijn en 

we in verband met het komende Pinksterweekend 

veel verkeer verwachten, vertrekken we om half elf. 

’s Middags maken we een uitgebreide stop bij het 

monument van Waterloo: een hele hoge heuvel 

met een leeuw op de top te midden van een vlak 

landschap waar Napoleon is overwonnen. Er is ook 

een museum en de belegerde boerderij is te 

bezichtigen, maar dat doen we een andere keer. 

 

 
  

Net na vijven arriveren we bij de oude molen van 

Mazee. 

 
 

Buiten de EC zijn er nog niet veel Thalassianen  

aanwezig. Als om half acht een grote pan soep met 

brood op tafel wordt gezet, is de groep al bijna 

compleet. 
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Hylke en Marina heten ons tijdens het eten 

welkom. Ze nemen het weekend even met ons 

door. Speciaal voor de tiental leden die hier nog 

niet eerder zijn geweest. Iedereen kan dmv briefjes 

op de slaapkamerdeuren hun slaapplek vinden. Bij 

de ingang hangt een lijst waarop de corvee 

diensten zijn aangegeven. Ook liggen daar de lijsten 

om je in te schrijven voor de vijf duiken van dit 

weekend. Je mag zelf weten hoeveel duiken je 

maakt: alles of een paar. 

 

Om negen uur vertrekken de meesten voor de 

eerste (nacht)duik bij la Roche Fontaine . Deze 

groeve ligt achter een inactieve steenfabriek en is 

afgesloten mbv een hek. Speciaal voor ons gaat het 

hek open. Na een frisse duik komen de eerste, net 

voor zonsondergang, het water al weer uit, terwijl 

de laatste dan net onder gaan na een frustrerende 

zoektocht naar autosleutels. Hier zit ook de 

penningmeester bij. De beheerder sluit onder-

tussen het hek af en niemand mag weg totdat de 

intreegelden betaald zijn. Dus drinken ze hier vast 

een biertje terwijl de logboeken ingevuld worden. 

 
 

De achterblijvers in de molen verkennen 

ondertussen het verblijf van dit weekend. Lopen 

jullie mee? 

 
Rechts van de ingang  komt de Thalassa partytent 

te staan. Hier zal veel tijd worden doorgebracht. 

 

 
De hal met rechts de corvee en duiklijsten. 

 
In de hal ook een open haard en de eerste kamers. 

 
Loop je rechtdoor, dan kom je bij een zithoek en 

 
een Belgische pooltafel waar de drie 15 jarige 

Lucassen elkaar gevonden hebben. Hier is ook de 

bar. Boven is een kleine bibliotheek. De trap op 

naar links brengt je bij de huiskamer en eetkamer. 

Loop je rechtdoor dan kom je in de keuken: 
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Vanaf de bar kom je bij de groene bank de 

huiskamer binnen. Op de voorgrond de eettafels. 

 
Achter de molensteen zijn ook trappen. Naar 

beneden kom je in de zithoek. De trappen naar 

boven leiden naar de andere slaapkamers. 

 

Er zijn ook nog een aantal elementen van de 

originele watermolen zichtbaar. 

 

 

  
 

Tegen twaalf uur komen de duikers weer terug. 

Maar aan naar bed gaan, denken zij nog lang niet… 

 

Zaterdag 8 juni 
Om acht uur is het ontbijt ingepland. Gerard is als 

eerste wakker. Even koffie en dan op pad om verse 

broodjes halen. Zijn favoriete corvee.  

Ik heb nu ook corvee. Vanuit de keuken brengen we 

borden en bestek naar de eetkamer terwijl de 

koffieapparaten en  de waterkoker een grote 

hoeveelheid vocht produceren. Dan is het tijd voor 

het produceren van gekookte en gebakken eieren. 

Vanaf half acht druppelen de duffe gezichten met 

hun eigenaar binnen om om acht uur aan de 

ontbijttafel aan te schuiven.  

  
 

Ook nu nemen Hylke 
en Marina de 
komende dag weer 
even door. 
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Als we ons klaarmaken voor vertrek naar de eerste 

duikstek, brengt Sjoerd de krat met koffie en kopjes 

naar buiten. Maar dat gaat niet helemaal goed… 

 

 
De rest van het weekend moeten de kopjes gedeeld 

worden ;) 

 

 
Het is tijd om te gaan. 

 

De eerste duikstek is Deux Eglises.  

Dit is een diep gelegen ex-groeve. Van bovenaf 

geeft Dick een briefing over deze groeve.  

 

 

 
 

In het verleden was het zicht hier nogal eens 

“erwtensoep” maar door beluchting is de water-

kwaliteit erg verbeterd. Doordat het een diepge-

legen groeve met steile wanden is, is het wel een 

donkere duik. Voordat je te water kunt gaan, moet 

je eerst een steile trap af. Dan begint het plezier. 
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Klaar om onder te gaan. 

 
De camera gaat ook mee. 

 

 
 

Na het omkleden verzamelen we bij de picknick-

banken voor de kantine voor de lunch en het 

invullen van de logboeken. Naast de stempel van je 

buddy, kan er ook een stempel van deze locatie 

worden geplaatst EN de nieuwe Thalassa stempel. 

Wat een leuk idee! 
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Tijdens het invullen merkt Erwin ineens op dat dit 

zijn 100
ste

 duik was. ’s Avonds merkt hij welke 

consequentie dat binnen Thalassa heeft: snel wordt 

een felicitatiekaart gemaakt met een opmerking 

door alle aanwezigen en tijdens de bbq krijgt hij het 

overhandigd. Zo’n mijlpaal moet gevierd worden. 

  
 

De tweede duik is in la Croisette. Deze groeve is 

niet altijd geopend, dus moeten we tot half twee 

wachten op het openen van de hekken. Sjoerd doet 

de briefing. 

  

 

 

 

 
Als iedereen weer boven water is, komt Marc met 

zijn geïmpregneerde cake op de proppen. Dit keer 

heeft hij twee smaken gemaakt: één met 

bitterkoekjes en ameretto en één met stroopwafels 

en stroopwafellikeur.  Nils hoopt dat Latoya hem 

ook een stukje geeft. Sorry Nils. Mama zegt nee. 

  

 
Geen enkel stukje blijft er over…   Bedankt Marc! 
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Zowel op de parkeerplaats als later bij de molen 

wordt er genoten van de zon, het bier en de 

verhalen. 

 

 
 

 

Terwijl pyromaantje 
Robin de barbecue 
klaarmaakt, worden er 
in de keuken wat 
salades klaargemaakt 
en stokbrood 
gesneden. 

 

 

 
 
 
Marc en 
Ineke spelen 
met wat 
overgebleven 
chocolade 
eitjes. 
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Als de muziek wat harder gaat, toont Nils zich een 

echte “wild one” en danst dat het een lieve lust is. 

 

 

 
Als de duisternis invalt, brengt een snoer lampjes 

verlichting. 

 

 
 
’s Avonds leidt 
Marina de “Thalassa 
pub-duik-quiz”. 

 

 
IJverig wordt overlegd wat de antwoorden op de 

pittige vragen moeten zijn. 

 
Daar moeten bijzondere lichaamsdelen voor 

worden ingezet.

 

 
Maar er komen wel winnaars uit de bus. 
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Zondag 9 juni 
Ook vandaag wordt er om acht uur ontbeten. 

 

 

 

 

 
 

Om negen uur stappen we in de auto’s. Bij de 

tweede duik vandaag moeten we tussen twee uur 

en kwart over twee te water gaan, dus willen we op 

de eerste locatie iets vlotter dan gisteren zijn. 

Helaas is daarbij over het hoofd gezien dat het hek 

van la Roche Fontaine pas om tien uur opengaat. In 

een lange rij staan we te wachten tot klokslag tien 

uur. Een vergeten duik wordt nog even gelogd. 

  
 

 

 
La Roche Fontaine heeft twee eye catchers: een 

hijskraan die nog half boven water staat en twee 

Hawker Hunter straalvliegtuigen,  één op de 

parkeerplaats en één onder water. 
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Paul is nu de duikleider (zijn eerste keer) maar als 

plaatselijke expert doet Dick de briefing. 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
Ina en Anita verwelkomen iedereen die het water 

uit komt. 

 

 
Omkleden, inpakken, lunchen en door naar duik 2. 

mailto:redactie@duikteam-thalassa.nl


(de)Briefing   Jaargang 4 - nr. 5 – Special “België  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 11 

 

Vodelée is de grootste groeve van onze duik-

bestemmingen. En de drukst bezochte. We krijgen 

een slot van 15 minuten toegewezen waarin we te 

water moeten gaan. Het water is heel helder en de 

grote vissen zijn al vanaf te oever goed te zien. Ook 

zijn er langs de wanden diverse objecten 

afgezonken waaronder plezierjachten, een M113 

tank en een grote silo. Geen wonder dat men hier 

zo graag duikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doordat Robins gewone bril in het water valt, kan 

Bryan zijn zoek & berg vaardigheden ophalen. 
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Na deze laatste duik in België staan er broodjes 

worst voor ons klaar…en de logboeken. 

 

 
 

Tegen het einde van de middag worden er drie 

groepen gevormd: Formule 1 liefhebbers zitten 

voor de tv om oa Max aan te moedigen. De voetbal 

liefhebbers kijken naar….. en in de tent verzamelen 

degenen die naar beide niet willen kijken. Dat is een 

klein groepje. Rond half acht wordt er geroepen: 

“De pizza’s zijn er!”  28 pizza’s in een paar soorten 

zijn afgeleverd en iedereen komt wat halen. Een 

stapel dozen is alles wat een uur later nog over is. 

 

 

 

 
Jong geleerd …       Of niet Robin? 

 

 
Maarten probeert het Belgisch biljart nog even.  
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Hylke, Marina en Nathan zijn niet zo’n F1 of voetbal 

liefhebber en in een avontuurlijke bui. Ze besluiten 

een andere betekenis aan de afkorting DHD te 

geven: Die Hard Drivers! 

 

Ze pakken een luchtbed en een versnapering voor 

onderweg en zoeken een plek om de rivier vlak bij 

de molen op te gaan. Dan laten ze zich door de 

stroming naar Mazee drijven. Nathan en Marina 

gaan voor de lol nog een tweede keer. 
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Maandag 10 juni 
Het weekend is bijna afgelopen. Al voor het ontbijt 

wordt er begonnen met het inpakken van alle duik- 

en verblijfspullen en het schoon achterlaten van de 

molen. We willen immers ook in de toekomst 

welkom zijn. 
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De molen is schoon, het laatste voedsel is 

verzameld om te worden verdeeld en we wachten 

totdat de degenen terug zijn die de lege flessen aan 

het wegbrengen zijn. 
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Erik stelt de camera in terwijl de groep zich verzameld voor de groepsfoto. 

 

 
 

TOT VOLGEND JAAR!  
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“Duikers Facebook” 

 

    
Marina Arends Hylke Bakker 

 

    

Melissa Kranenbrug Marc van Blarcum 
 

    
Remko Bijker Lucas Bosch 

 

    
Erik Bosch Yvonne Bosch 

 

    
Paul Bramer Robin vd Brink 

 

    
Latoya van de Peut Marit Elders 
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Sjoerd de Heer Erwin Heesemans 

 

    
Nathan vd Kruk Martin 

 

  
Gert-Jan & Kim Leeuwenkamp 

 

    

Ineke Remkes Hidde 
 

    
Caroline van de Mheen Nathan Rhijnsburger 

 

    
Jan-Willem & Lucas van Rheenen 
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Evert-Jan de Rond Bryan de Rond 

 

  

  
Wesley de Ruig Eelco IJtsma 

 

   
Gerard & Lucas Winter 

 

    
Maarten Visser Dick Zeeman 

 

           
Jarmke & Nils vd Brink Ina de Rond & Anita Bramer 
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