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1. Terugblik
In juni was de PADI Women's
Dive Day. De dag staat voor de
liefde voor duiken, plezier en
avontuur. Na een heerlijke duik,
was de tafel gedekt met al het
lekkers wat iedereen had
meegenomen, er kon direct
gesmuld worden van de
‘American High Tea’!

Een dienblad met het Karibu
logo en allerlei soorten thee
werd uitgereikt aan het lid dat
het mooiste theekopje had
meegenomen.

Ook werden er nog enkele
prijsjes verloot die PADI
beschikbaar had gesteld. Voor de
vrouwen was er een zonnebril
die op deze zonnige dag goed
van pas kwam.
Zoals de foto’s laten zien was het
een super geslaagde dag!!

Interessante links

Agenda duikteam
Duikschool
Het begin van Diversnight
Diversnight

Agenda
10 sept. Clean up dive
15 - 18 sept. Zeeland
4 okt. Veenmeer
7 okt. Lustrumfeest
31 okt. Brainstorm
duikagenda 2018 en
frogkick
4 nov. Diversnight

Teamduiken, wekelijks
Buitenduiken: iedere
woensdagavond tot en met 4
oktober; 't Veenmeer, aan de
waterkant om 19.30 uur
Zwembad: iedere
dinsdagavond; Aqualaren om
21.00 uur (indien er les
gegeven wordt)

2. Clean up duik
Tijdens onze duiken kunnen we
genieten van de bijzondere
onderwaterwereld.
Helaas komt ook onderwater
zwerfvuil voor. Project Aware
vraagt hiervoor aandacht. In
182 landen worden clean up
duiken georganiseerd. Team
Karibu Divers sluit jaarlijks aan
bij dit goede initiatief.

Afgelopen 3 jaar hebben we
een clean up duik gemaakt bij
het Ronostrand. We hebben
met elkaar enorme bakken vol
met afval uit het water gehaald.
Het is dus zeer zinvol om met
een grote groep daar aan de
slag te gaan. Neem netjes mee
zodat je het afval onder water
makkelijk kan verzamelen.
Iedereen is welkom. Er zijn ook
mensen nodig aan de kant om
het afval in de containers te
doen.

Datum: zo 10 september
Plaats: Ronostrand, Een
Vertrek: 9.30 carpoolplaats N34
Aanvang: 10.00 uur
Meenemen: Netje voor afval
Aanmelden: Facebook of
team@karibudivers.nl
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Van harte welkom bij
Team Karibu Divers

3. Laatste woensdagavond teamduik
De dagen worden korter, de
avonden worden langer en
kouder. Dat betekent dat de
laatste avondduik van het team
ook in zicht komt. Voor het
duiken als het donker is, heb je
een nachtspecialty brevet
nodig.

Op 4 oktober is de laatste
avondduik van team Karibu
Divers. Dat sluiten we feestelijk
af met iets lekkers bij de koffie
of thee.

Datum: wo 4 oktober
Plaats: 't Veenmeer
Aanvang: 19.30 uur
Aanmelden: Facebook of
team@karibudivers.nl

4. Lustrumfeest
Het kan je bijna niet ontgaan
zijn, 2017 is het Lustrumjaar
van team Karibu Divers. Na het
etentje en de BBQ, is het tijd
voor het Lustrumfeest! Dat
vieren we in stijl, dus noteer de
datum in je agenda!

Tijdens het Lustrumfeest vindt
de prijsuitreiking van de fotoen video wedstrijd. Wat we nog
meer gaan doen, is een
verrassing. Wat we al wel
kunnen verklappen is dat het
gezellig wordt!
Je ontvangt meer informatie via
de mail.

Datum: za 7 okt
Plaats: Zuidlaren, locatie volgt
Aanvang: 20.00 uur
Aanmelden: Facebook of
team@karibudivers.nl

5. Frogkick en Agenda 2018
De Activiteitencommissie start
binnenkort met de duikagenda
2018. Jouw mening vinden we
belangrijk. Daarom houden we
een enquête, om te horen wat
jij van de activiteiten vindt. Ook
organiseren we een brainstorm
avond voor de agenda van
2018.

De brainstorm is op dinsdag 31
oktober. Op die avond gaan we
ook de frogkick leren/oefenen.
Wanneer je de frogkick al kent,
kun je ook leren achteruit te
zwemmen of de helikopter turn
te maken. Neem hiervoor mee
je duikset en je buitenvinnen!!.

Datum: di 31 oktober
Plaats: Aqualaren
Aanvang Brainstorm: 19:30 uur
Aanvang Frogkick: 20.30 uur
Aanmelden: Facebook of
team@karibudivers.nl

6. Diversnight
Diversnight is een Noors
initiatief dat is uitgegroeid tot
een internationaal evenement.
Drie dingen die je moet weten
over de diversnight:
1. Gezelligheid is even
belangrijk als duiken
2. Recordpoging nachtduiken
3. Cake

Team Karibu Divers doet mee
aan de recordpoging. We
nodigen ook andere duikteams
uit om met zoveel mogelijk
duikers het water in te gaan.

Datum: za 4 november
Plaats: 't Veenmeer
Aanvang: 19:30 uur
Te water: 20.17 uur
Aanmelden: Facebook of
team@karibudivers.nl
Let op: voor deelname aan de
Diversnight moet je de
nachtduikspecialty hebben
gedaan.

7. Vanuit het bestuur
Activiteitencommissie
Ons team groeit gestaag door.
Dat betekent dat de
Activiteitencommissie (AC) ook
meer werk te verzetten heeft.
Individuele leden bieden
gelukkig regelmatig hun hulp
aan waar dan ook dankbaar
gebruik van wordt gemaakt.

Carla draait om diezelfde reden
al een tijdje op de achtergrond
mee in de AC. Het bestuur heeft
Carla gevraagd om officieel lid
van de AC te worden. Vanaf
heden bestaat de AC uit Carla,
Oranda en Yvonne.

Nachtduikspecialty
De avondduiken zullen straks
nachtduiken worden. Voor
nachtduiken van het team is in
verband met onze verzekering
een nachtduikspecialty
verplicht.

Nieuw Duikobject
Velen weten al dat we bezig zijn
om een nieuw duikobject in het
Veenmeer te krijgen.
We kregen als bestuur een tip
dat er een mogelijkheid was om
een levensechte kopie van een
Chinook helikopter voor een
vriendenprijs te kunnen kopen.

Deze is gebruikt bij een
dorpsfeest en stond in de weg.
Van deze unieke mogelijkheid
hebben we gebruik gemaakt om
het Veenmeer een bijzonder
duikobject rijker te kunnen
maken. Inmiddels staat de
helikopter achter op het terrein
van het Veenmeer.

Als teamlid kun je de
nachtduikspecialty met korting
volgen. In plaats van € 149 betaal
je dan € 99,-. (bij min. 5
aanmeldingen) De cursus start
op 20 september en wordt op 27
september afgerond. Aanmelden
bij de duikschool.

Nu moeten wij nog de nodige
aanpassingen maken om hem
duikveilig te maken. En als extra,
om tussen de wieken een
oefenplatform te maken. Voor
deze werkzaamheden zoeken we
nog handige handjes. Na al deze
aanpassingen is het de bedoeling
om hem op een locatie af te
laten zinken waarbij het
oefenplatform op een diepte van
ongeveer 5 meter komt te liggen.
Dit houdt in dat het diepste punt
van de helikopter ongeveer 10
meter diep komt te liggen.
We hopen dat we vanaf volgend
duikseizoen hier gebruik van te
kunnen maken.

