
 

  

 

Nieuwsbrief van 

duikvereninging Quality-Divers 

Zondag 27 november gaan we 

bowlen bij ‘Vier hoog’ in Breda. 

Inmiddels staat het aantal 

aanmeldingen op 19 leden, last-

minute aanmelden kan nog  

tot 10 november via 

evenementen@quality-divers.nl  

Op zondag 9 januari luiden we het 

nieuwe jaar in met de traditionele 

nieuwjaarsduik. We verzamelen 

om 11u bij de Galderse Meren (P2) 

om daar rond 11.45u te water te 

gaan. Om 16u is iedereen welkom 

bij AOC Snijders voor de receptie 

(Spinveld 66, 4801LS Breda) 

 

Foto- en filmwedstrijd 

Vorig jaar is de foto- en filmwedstrijd niet doorgegaan. Er was nauwelijks 
gedoken en het organiseren van een gezellige bijeenkomst bleek niet 
mogelijk. Tijdens de komende nieuwjaarsreceptie (op 9 januari 2022)  
wordt de wedstrijd nieuw leven ingeblazen, wederom met mooie prijzen  
(én eeuwige roem) voor de mooiste foto en film. 

Heb jij een duik(gerelateerde) foto gemaakt in 2020 of 2021? En wil je 
meedoen met de wedstrijd? Mail dan naar evenementen@quality-divers.nl 
(Maximaal 2 foto’s per persoon).  

Er worden ook prijzen uitgereikt in de categorie film.  
Hiervoor stuur je jouw fimpje in via ‘we transfer’ naar 
hetzelfde mailadres. Insturen kan tot en met 1 januari. 
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie worden de foto’s en films  
getoond en kan er worden gestemd op de inzendingen 

(en worden gelobbyd om stemmen binnen te halen      )  

De winnende foto wordt afgedrukt als nieuwe verjaardagskaart. 
 

Uitgestelde QD-clubreis 

De ‘clubreis 2020’, die oorspronkelijk naar Egypte zou gaan, werd een 
‘clubreis 2021’ naar Lanzarote. Edwin, Marice, Nataschja en Rob doken 
van zondag tot donderdag, in totaal 11 duiken per persoon. Er werden 
zeepaardjes, engelhaaien, wrakken, roggen, sepia’s en octopussen 
gespot. Naast het duiken is er genoten van de Spaanse keuken en de 
lokale biertjes. Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt een 
sfeerimpressie vertoond.  
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November         

04/11/2021 44 Snorkelen Julian 

11/11/2021 45 Persluchttraining Maureen 

18/11/2021 46 Persluchttraining Julian 

25/11/2021 47 Snorkelen Marice 

December       

02/12/2021 48 Persluchttraining Maureen 

09/12/2021 49 Persluchttraining Julian 

16/12/2021 50 Snorkelen Marice 

23/12/2021 51 Persluchttraining Maureen 

30/12/2021 52 Kerstvakantie   

ZWEMBADROOSTER 

 

BIKKELDUIK 31 OKTOBER 2021 

De dag begint hoopvol, het is droog, maar ze zeggen dat dat niet zo zal blijven. Als evenementen- 

commissie besluiten we het er toch maar niet op te wagen om de tent op te zetten, want vertrouwen doen 

we het weer niet. Wel hangen we wat vrolijke vlaggetjes op. We ontvangen de bikkels voor de bikkelduik 

met warme koffie en lekkere koeken. De briefing van Marice en het omkleden kan nog net droog. Daarna 

begint het bikkelen. Wind en regen. 

 

 

 

 

 

 

Er zijn 8 duikbikkels, bikkels op de kant en een zwarte hond. Het water is 12 graden en het zicht super. 

Iedereen heeft een leuke duik. Madelon weet nu ook hoe het er in Zeeland onder water uitziet. 

Na de duik heeft de evenementen commissie bedacht om een frietje te eten met z'n allen bij Even-pauze. 

Wat met dit weer best lekker is, want daar brandt de houtkachel. Het was weer een geslaagde laatste 

(bikkel)duik van het seizoen. 

AnneMarie was tijdens de 

regenachtige  bikkelduik een echte 

‘Duik-lijder’ 


