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Van de voorzitter

Uiterste inleverdatum

Wat is duiken toch fijn! Dat realiseer ik me nu des
te meer nu het even niet kan. Zeker als ik als een
kikker in een Belgische plas zwem en onder mij
duikers en vissen zie. (Dank Marc voor de foto.)

20 augustus is de uiterste inleverdatum van de
nieuwe (de)Briefing. Schroom niet om je stukjes en
foto’s op te sturen naar redactie@duikteamthalassa.nl

De Thalassa Clubduik stempel

Maar het leed is wederom door buddy's verzacht
door een geplastificeerde foto van mij mee te
nemen op hun reis naar Kroatië en daar een hele
fotorapportage mee te maken om daar een
fotoboek mee te vullen. Wat zullen jullie daar een
lol om hebben gehad! Via deze weg nogmaals
dankjewel Kroatiëgangers! Gelukkig is het bijna
zover. Vanaf 1 juli kan het weer! Het water is al
weer lekker op temperatuur en er staan weer
mooie duiken op de agenda om het weer veelvuldig
te gaan doen.
Tot snel, groet,
Maarten Visser
Voorzitter Duikteam Thalassa Amersfoort

Regelmatig gaan duikers met andere buddy's het
water in om samen een nieuwe of bekende
duikstek te verkennen. Zoals we bij onze Open
Water cursus hebben geleerd, vullen de duikers
hun logboek met gegevens over de duik, maar ook
zeker met een mooie beschrijving van de duik, de
route en het leven wat men tegen is gekomen
onder water! Maar waar het eigenlijk om gaat.. de
stempel van de buddy! Een groot deel van de
Thalassa leden heeft zijn of haar eigen duikstempel
en het is altijd weer een klein feestje om een
nieuwe stempel toe te kunnen voegen aan je
logboek.
Thalassa is natuurlijk een hele actieve club en met
grote regelmaat worden er clubduiken
georganiseerd. Daarom heeft de
evenementencommissie bedacht om een Thalassa
Clubduik stempel te ontwerpen met het logo van
de club. Tijdens het België weekend zijn de eerste
stempels al gezet in diverse logboeken! Vanaf nu
zal bij iedere clubduik de Thalassa Clubduik stempel
aanwezig zijn en kun je je clubduik helemaal
compleet maken!

OPROEP
De vakantietijd staat weer voor de deur. Het lijkt
me leuk om van de volgende (de)Briefing een
vakantie editie te maken. Dus: stuur ajb een kort
verslag van je duikvakantie met max 3 foto’s naar
de redactie.
Alvast bedankt, Yvonne

Tot duiks!
Hylke namens de evenementencommissie
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20 juli: Meer van Bronsbergen

Komende activiteiten

Deze duikstek bij Zutphen is een gevarieerde
duikstek met veel leven (oa grote snoeken, baarzen
en vele garnaaltjes) en allerlei objecten. De
maximale diepte is 22 m maar het meeste is te zien
in en om de kleiwanden tussen 5 en 9 meter.

6 juli: zoetwater duik
Houd je mailbox in de gaten als je 6 juli met de
clubduik mee wilt gaan. De locatie is nog niet
bekend.

12 juli en 18 aug: medische keuring
Meld je aan via de site. Je kiest de datum en tijdstip
(graag aansluitend) en je krijgt de bevestiging via de
mail.

27 juli: verplaatste MidZomerNacht
barbecue

13 juli: Freedive Deep Event
In Slijk Ewijk wordt de diepte van 35 m opgezocht.
Zie het stukje van Noud verderop voor verdere
informatie.

Door een klein foutje is de MZN bbq op 22 juni niet
doorgegaan. Om deze jaarlijkse gezellige en
heerlijke avond niet zomaar voorbij te laten gaan, is
een nieuwe datum geprikt: 27 juli. Zet deze datum
alvast in je agenda. De details worden later bekend
gemaakt.

14 juli: MS Theo
Lekker ontspannen twee duiken maken in de mooie
Grevelingen. Dat is duiken vanaf de MS Theo. Nadat
rond 10 uur alle duikspullen aan boord zijn
gebracht, varen we vanaf Den Osse naar de eerste
duikstek. Vaak een plek waar je vanaf de kant niet
kunt komen. Tijdens de lunch varen we naar een
plek dichter bij de haven om daar de tweede duik
te maken. Rond vijf uur zullen we weer terug zijn in
de haven. Een echte aanrader voor iedereen die
nog niet heeft genoten van het onderwater met oa
oesters, veel vis, grote kreeften en kleine diertjes
waar goed naar gezocht moet worden. Natuurlijk
ook een aanrader voor iedereen die al wel hier
heeft gedoken. ;) De bootduik is voor elke brevet
geschikt.

28 juli: duik in Zeeland
Ook de locatie van deze duik is nog niet bekend.
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coördinatoren van de commissies uit. Beide
overleggen zijn bedoeld om de stand van zaken te
delen, verantwoording af te leggen en ideeën te
spiegelen en op te halen met als doel de
instandhouding van een actieve en financieel
gezonde duikclub.

30 aug: Funny Friday – (tijdelijk)
afscheid van Nathan vdK
Nathan zal zich voor een jaartje in Frankrijk
vestigen. Een aantal hebben het idee opgeworpen
om hem met behulp van een Funny Friday uit te
zwaaien. Een voorlopige datum is gezet op 30
augustus. De uitwerking van deze plannen zullen
zich vanzelf openbaren.

Daarnaast is het bestuur natuurlijk ook altijd aan te
spreken over alles wat jij wil delen over ons
duikteam. Uiteraard goede ideeën, maar ook
kritiek. Gelukkig gebeurt dit ook! Wat mij betreft
blijven we het over leden, club en vereniging
hebben. Maar tijdens de nieuwe donateurs
presentaties zullen we de structuur duidelijk gaan
benoemen.
Groet Maarten Visser

Debriefing
7 t/m 10 juni: België weekend
35 Thalassianen hebben het Pinksterweekend
doorgebracht in de oude molen van Mazee

Stichting duikteam Thalassa
Amersfoort
Laatst had ik het met een buddy over de structuur
van onze club. Hij had op de website gekeken en
het viel hem op dat we een stichting zijn. Ik kon me
voorstellen dat het enigszins een verrassing was
omdat wij het allemaal vaak hebben over onze
duikclub, duikvereniging of duikteam en
clubgenoten en nieuwe ledenavond. Het lijkt me
daarom goed dit eens nader uit te leggen.

en max 6 mooie duiken gemaakt in diverse oude
groeves. Het is weer een heel gezellig weekend
geworden met zowel oude als nieuwe elementen
van het jaarlijkse België weekend. Hylke en Miranda
hebben voor het eerste een weekend verzorgd en
ze hebben fantastisch werk afgeleverd. Beide heel
veel dank daarvoor!!!

De keuze om duikteam Thalassa Amersfoort in een
stichting onder te brengen is door de oprichters in
1993 bedacht op basis van ervaringen van een
duikteam elders in het land. Omdat het een
stichting is, benoemt het huishoudelijk reglement
ook geen leden maar donateurs. In de volksmond
hebben we het wel over leden, maar bedoelen we
dus donateurs. De stichting heeft een bestuur en
commissies. De medezeggenschap is geregeld door
jaarlijks een commissievergadering en een
coördinatorenvergadering te organiseren. Voor de
commissievergadering worden alle commissieleden
oftewel actieve donateurs uitgenodigd. Voor de
coördinatorenvergadering nodigen we alle

Tijdens het weekend zijn ook heel veel foto’s
gemaakt. Daarom heb ik besloten er een
(de)Briefing Special van te maken. Deze zal heel
binnenkort op jullie digitale mat te vinden zijn.
Yvonne Bosch
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Freediven
Lekker in het buitenwater freediven behoort ook
tot de mogelijkheden en daarom gaan we dat ook
doen.
De komende periode krijg je daarom ook
uitnodigingen om op woensdag of vrijdagavond te
freediven bij Zandeiland 4. Gewoon lekker wat
duikjes maken bij de bus, het wrakje of naar het
diepe platform. Jij kunt kiezen!
Ook hebben we nog 3 evenementen gepland:

Gehoord… aan de waterkant:

Freedive Deep Event zaterdag 13 juli
In Slijk Ewijk gaan we de diepte op zoeken.
In deze plas kun je naar ongeveer -35m duiken
terwijl het water nog helder is.
Dit wordt een gezellige dag waarbij je ook goed je
familie mee kunt nemen.

“Het heeft lang niet geregend dus het water is niet
te nat. Je hebt wel een handdoek nodig want het is
wel vochtig.”

Thalassa goes DFA
zondag 8 september
Jaarlijks organiseert de Dutch Freediving
Association een dag waarop de freedivers van
Nederland elkaar ontmoeten. Het programma voor
deze dag is nog niet bekend maar bestaat over het
algemeen uit duiken, workshops en lezingen over
het freediven en ter afsluiting een BBQ

Kleding 2019
Afgelopen vrijdag 14 juni hebben Robin en Jarmke
de nieuwe kleding van 2019 gepresenteerd. Via
onze nieuwe webshop zijn nu sportbroeken en
petten te bestellen. Ook de “oude” kleding van
2018 (shirts, vesten en jassen) is te vinden in de
webshop.

Freedive safari
zaterdag 5 oktober
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.

In oktober zullen (sport)tassen en funshirts aan de
tijdelijke collectie worden toegevoegd. Kom je deze
zomer leuke teksten tegen op shirts aan de
waterkant? Deel ze met de commissie. De leukste
drie zullen in oktober te bestellen zijn.
De webshop zal voorlopig geopend blijven. Aan het
eind van de maand zal de commissie de
bestellingen verzamelen en verwerken.
Er wordt nog volop gewerkt aan de webshop.
Daarom is het momenteel niet mogelijk om de
gewenste maten te selecteren. We vragen je om dit
toe te voegen in de opmerkingen.
Bestelde kleding zal net zoals voorheen geleverd
worden in het clubhuis.

Uiteraard kun je ieder maandagavond in het
zwembad terecht om te freediven.
Op maandag 1 juli, 29 juli, 26 augustus en 23
september staan er freedive trainingen gepland.

Allen veel plezier met de Thalassa kleding!

Be happy, dive free. Noud
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Mopjes van Arnold

Gelezen… in de DHD app

Twee ambtenaren komen elkaar in de gang van het
gemeentehuis tegen.
Zegt de ene: “Lastig hè, als je niet kunt slapen.”

Op zaterdag 1 juni hebben Daan, Nathan en Bart als
de “Diving Dodo’s” meegedaan aan de estafette
triatlon in Vathorst.

Kom ik ‘s middags thuis, komt er muziek uit de
koelkast. Ik doe de deur open en wat blijkt?
De Blue Band is aan het spelen.

Helaas zijn ze niet bij de Top 3 geëindigd. Zou dat
aan het startnummer hebben gelegen? Ik ken een
onfortuinlijke eend met dit als kenteken ;)

Jantje zit bij Jomanda in de zaal.
Jomanda zegt tegen hem: “Jantje, jij kan lopen.”
“Maar,” zegt Jantje, “ik mankeer niks.”
“Jij kan lopen,” herhaalt Jomanda.
Als Jantje na de show buiten komt, is zijn fiets
gestolen,

PR’s zijn er door de hitte ook niet gehaald. Maar
wie maalt daarom? Zo’n sportieve prestatie zet lang
niet iedereen op de kaart.
Goed gedaan mannen!!

Beste duikers,
Dan is het alweer bijna juli en zijn we inmiddels een
jaar verder na de opening van Duikcentrum
Wobbegong Amersfoort. Wat een fantastisch jaar
was het. De regio is een volwaardig duikcentrum
rijker waar veel gebeurt. We hebben een hoop
nieuwe duikers mogen opleiden en veel
specialiteiten mogen leren aan gecertificeerde
duikers. Maar we zijn net begonnen dus op naar
nog vele jaren.
We gaan natuurlijk deze zomer genieten van het
zonnetje met een hoop mooie duiken. De komende
maand hebben we natuurlijk een aantal mooie
cursussen staan.
01 juli
07 juli
10 juli
14 juli
15 juli
17 juli

PADI Rescue
Proefduik
PADI Nitrox Cursus
PADI Open Water Course
PADI Advanced Open Water Course
PADI O2 Cursus

Melvin
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