
 
 

Nieuwsbrief 1, 12 maart 2012 
 

Deze Nieuwsbrief is een onregelmatig verschijnende uitgave van de Trainingscommissie. 
Actuele informatie over trainingen en duikopleidingen vind je op www.galathea.nl 
 

 

 

 
Zwembadtrainingen 
 

De laatste zwembadtraining van dit seizoen op vrijdagavond is op 
27 april. Daarna gaan we naar het buitenwater.  

 

Nadere informatie over de buitenwatertrainingen volgt zo spoedig 
mogelijk. 
 

Op woensdagavond kun je tot aan de zomervakantie blijven 
zwemmen in Het Sportpark, als is deze avond primair bedoeld voor 
de ScubaDoe-groep en het OWH-team.  

 
Opleiding 1*-Duiker 

ASSISTENTIE GEVRAAGD VAN ERVAREN DUIKERS! 
 

Voor de aspirant-1* organiseren de instructeurs op zondag 29 april een 
speciale duikdag. Deze dag is bedoeld als introductiedag, dus een 
kennismaking met het buitenwater. 
 

Een week later, op zondag 6 mei hebben de aspirant-1* de mogelijheid om 
modules te oefenen en af te leggen. 
 

Voor deze dagen is assistentie van instructeurs gewenst. 
Maar ook 3*-D en hoger kunnen deze dag hun nieuwe buddy’s helpen! 
 

Wil je meehelpen bij de opleiding van de nieuwe duikers? Meld je dan aan 
bij Arjan Brink of Hendrie Karlsson. 
 

In principe duiken we in de Leemslagenplas, tenzij het zicht onacceptabel is, 
dan wijken we uit naar Het Grasbroek (Bornerbroek), Bussloo (Deventer), 
Bronsbergen (Zutphen) of een andere duiklocatie. 
 
Duikopleidingen 
 

De TC wil graag weten welke duikers/duiksters dit buitenwaterseizoen zijn 
geïnteresseerd in een vervolgduikopleiding of het afronden van modules. 
Je kunt je wensen per e-mail opgeven bij Andries Kalter. 

 

Specialisaties 
Voor specialisaties kun je één van Galathea’s instructeurs benaderen. 
Deze moet natuurlijk wel bevoegd zijn voor het verzorgen van de door jou 
gewenste specialisatie en de brevetregistratie op zich nemen. 
Uiteraard kun je specialisaties ook ‘buiten de deur’ volgen.  
 
Trainingscommissie 
 

Instructeur-trainer: Andries Kalter, Karel Wijermars 
 

2*-Instructeur: Arjan Brink, Kees Brugman, Daniëlle Kienhuis, Joop Kuiper, 
Gert van Maanen, Sebastiaan Otten, Martin Teernstra 
 

1*-Instructeur: Hendrie Karlsson 
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