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De meteorologische lente is
begonnen.
De meteorologische lente is op 1 maart
begonnen en duurt tot en met 31 mei. De
astronomische lente begint in de komende
decennia vrijwel ieder jaar op 20 maart. Bij
het begin van de sterrenkundige lente staat
de zon precies boven de evenaar. De
astronomische seizoenindeling is
gebaseerd op de positie van de aarde ten
opzichte van de zon, de meteorologische
heeft als uitgangspunt dat ieder seizoen
drie complete kalendermaanden telt. Door
het warmere weer van de laatste jaren
begint het groeiseizoen, de lente in de
natuur, tegenwoordig eerder.
Hoe het ook zij, het wil zeggen dat de
dagen langer worden en de temperaturen
stijgen, ook die van het water. Dat betekent
dat het voor velen van ons gaat kriebelen.
We halen onze duikspullen weer voor de
dag en maken de eerste voorzichtige
plannen om in het buitenwater te gaan
duiken. Maar let op! Het lijkt warmer dan
het is. Het water heeft altijd meer tijd nodig
om weer na de winterperiode op te warmen.
Zeker op grotere diepten.
Zijn jullie van plan om het erop te wagen,
bereid je dan goed voor. Zorg dat je
materiaal in orde is, geservicede
automaten, het juiste en passende duikpak
en last but not least; een buddy met
ervaring in deze omstandigheden. Uiteraard
kunnen jullie ook gewoon mee met de
georganiseerde zondagduiken. Wilbert en
Ricardo hebben de eerste duiken alweer
gepland.

Wat staat er nog meer op de agenda?
Op 21 en 22 april staat het rescueweekend
gepland. Dit is voor veel jonge duikers een
weekend waar ze al jaren naar hebben
uitgekeken. Het rescueweekend wordt een
paar weken later gevolgd door de eerste
buitenduiken op onze vaste thuisbasis “De
Langspier” in Boxtel. We sluiten het
seizoen af met de voor velen van ons
bekende Scyllusweekend in juni. Ook dit
jaar belooft het weer een spektakel te
worden.
Tussendoor houden we ook nog onze
jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.
Deze wordt gehouden op 11 april. Een
vergadering die niet alleen terugkijkt op het
afgelopen jaar maar ook laat zien wat we
het komend jaar van plan zijn. Ik nodig jullie
allemaal van harte uit om hierbij aanwezig
te zijn en mee te denken over de toekomst
van de club.
Een ding is in ieder geval al besloten. Dat is
dat we het 2 jaarlijkse funcamp (een week
duiken met de hele club in het buitenland)
niet in 2012 maar in 2013 houden. De
organisatoren zijn er al volop mee bezig om
er weer een bijzondere duikvakantie van te
maken waar we nog lang over na zullen
praten.
Ik wens jullie allemaal heel veel succes met
jullie opleiding c.q. training en heel veel
plezier met alle komende buitenduiken. De
zomer komt eraan!
Met alle duikgroeten,
Jeffrey Mennen

Nieuwjaarsreceptie:

De wereld is even anders:

In januari vond de druk bezochte
nieuwjaarsreceptie plaats in de Langspier in
Boxtel.
Zoals elk jaar waren er nu ook weer een
aantal echte bikkels die zich waagden aan
de bikkelnieuwjaarsduik.
De echte bikkels zelfs in hun natpak.

Zes weken geleden was ik nog nat van het
duiken en nu is de wereld even anders.
Waar ik anders altijd klaar stond, gelijk
reageerde, is dat nu als kankerpatiënt heel
anders.
Duiken zal zelfs fysiek niet gaan en door de
medicijnen en de emotie ben ik elke dag
helemaal uitgeput.
Hoe men zich moet gedragen als kankerpatiënt en hoe je omgeving daar op moet
reageren weet ik ook niet.
Ik kies voor open en recht voor zijn raap.
Dat maakt het allemaal wat makkelijker.
Voor jullie en voor mij.
Ik ben op de goede weg. Maar de weg is
nog lang en onzeker.
Langs deze weg wil ik jullie allemaal
bedanken voor de vele kaarsjes, kaarten en
goede gedachten.
Iedereen apart bedanken gaat me niet
lukken. Maar ik wil het niet voorbij laten
gaan.
Ik had ze nodig, al die goede gedachten,
kaarsjes en duimen en heb ze allemaal
schaamteloos gebruikt en zie… het heeft
geholpen.
Ik moet 5 keer achter elkaar “6 “ gooien met
de dobbelsteen. De 2 belangrijkste heb ik
nu gehad.
Je mag rustig bellen, langs komen of er
over praten. Alleen wat ik vroeger allemaal
regelde en ritselde staat even stil.
We gaan uit van een goede start in
september. Dat moet er in zitten. Daar ga ik
voor.
Ondertussen wees voorzichtig en geniet
van het duiken en, nu de lente is begonnen,
van elke mooie dag.

We genoten van de soep en het
roggenbrood, terwijl de kinderen buiten
spelletjes deden en marshmallows
roosterden bij het vuur.
Ook werden er prachtige prijzen verloot,
aangeboden door Scuba City.
Dit jaar waren er twee leden die de gele
scyllustrui kregen vanwege hun grote inzet
voor de club. En dan ook nog een vader
met zijn dochter: Eric en Carmen
Heiligers.

Paddy
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Algemene Ledenvergadering!!!
-

Ben je betrokken bij de vereniging?
Wil je meepraten over de toekomst
van Scyllus?
Wil je gewoon eens horen waar het
bij Scyllus allemaal over gaat?
Wil je weten waar je contributie naar
toe is gegaan?
Houd je van gezelligheid en wil je
graag met de clubleden een kopje
koffie drinken?
Kom dan naar de

Algemene leden vergadering (ALV)
Datum:
Tijd:
Plaats:

11 april
20.00 uur
'De Uitwijk'
Generaal Pattonlaan 124
Eindhoven

Voor alle details kijk in de uitnodiging die je
per mail hebt ontvangen.
Mgr.,
Jeffrey Mennen
Voorzitter

Zondag- en dinsdagavondduik
De winter is voorbij, de laatste binnenduik in
Nemo 33 is onlangs weer geweest.
We maken ons op voor een nieuwe serie
buitenduiken op zondag of dinsdagavond.
Ga jij ook mee?
Wij zorgen voor leuke, spannende maar wel
veilige duiken.
Je komt op interessante plekken in de
Nederlandse (soms Belgische of Duitse)
wateren.
Altijd samen met een aantal clubleden.
Altijd ervaren duikers in je buurt.
Altijd een buddy op maat.
Altijd iemand die je kan helpen waar je
vragen hebt.
Prima duiken om ervaring op te doen.
Ga jij mee op zoek naar sepia’s of
snoeken?
Je moet wel in het bezit zijn van een open
water brevet.
De eerste buitenduik is in april.
Houd de website en de scyllusmail in de
gaten.

Het zondagduikteam: Wilbert en Ricardo

Nieuwe website:
De huidige website wordt vervangen.
Leo Visser en Michiel Fortuin zijn druk
bezig met het maken van een nieuwe
website.
Ze hopen hem te kunnen presenteren op de
algemene ledenvergadering.
We zijn benieuwd wat jullie ervan vinden.

Wijziging:
De datum van het scyllusweekend is
gewijzigd.
Huidige datum:
Vrijdag 22 juni t/m zondag 24 juni 2012

Heb je een leuke duik beleefd en wil je het
delen met de leden?
Heb je een interessante duikfoto die je wilt
delen?
Stuur dan je verhaal of foto naar
info@scyllus.nl.
Wij kijken dan of we het kunnen plaatsen in
de volgende infora.

