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NIEUWSBRIEF
Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de schitterende
onderwaterwereld. Op deze wijze willen wij jullie op de hoogte houden van de
opleidingen en avonturen die wij de afgelopen tijd hebben beleefd en de zaken die
nog op de planning staan.

NIEUWE LAY-OUT
Technical Diving Holland
www.tdholland.nl
info@tdholland.nl

Het is inmiddels de eerste dag van het nieuwe jaar en het is al weer tijd voor
verandering. Vanaf 2019 hebben wij een nieuwe lay-out van onze nieuwsbrief.
Wij willen iedereen het allerbeste wensen voor 2019 en dat er veel en mooie duiken
gemaakt mogen worden.

MIJN DUIKEN IN BELGIE
• Voeg hier een
hoogtepunt of
bijzonderheid toe.
• Voeg hier een
hoogtepunt of
bijzonderheid toe.

Na het grotduiken in de Lot begin 2018 en in de Jura eind september was het in
december tijd geworden om een mijnduik te gaan maken. De Carriere de Rhisnes
was in 2018 geopend voor duikers. Na contact te hebben gelegd met de beheerder
van de mijn konden wij 1 december daar gaan duiken. Het zicht was helaas door de
zeer lage waterstand flink minder dan verwacht. Begin 2019 gaan wij zeker nog een
keer terug. John heeft nog een mooi stuk geschreven voor in de Duikersgids
https://www.duikersgids.nl/carriere-de-rhisnes. Met speciale dank aan Stefan Panis
voor de mooie onderwaterfoto’s.

Remco samen met John bij
het verlaten van het water.

Een onderwaterfoto
gemaakt door Stefan
Panis in 2018.
Mooie reeks van foto’s
zijn in de duikersgids
geplaatst.

INSTRUCTOR DEVELOPMENT COURSE SF-2 REBREATHER
2019 staat voor Technical Diving Holland in het teken van instructeursopleidingen.
William heeft in december 2018 de eerste van een reeks opleidingen behaald.
Samen met Erik en John werd afgereisd naar Siegburg Duitsland om aldaar enkele
dagen instructie te geven op de SF-2 rebreather. Onder toeziend oog van Instructor
Trainer Matthias Schneider van Tauchcenter Bielefeld heeft William alle proeven
doorstaan en heeft hij zijn instructie bevoegdheid voor de SF-2 rebreather behaald.
Beide cursisten hebben naast hun Megalodon brevet nu ook het SF-2 brevet in hun
bezit. Nogmaals van harte gefeliciteerd.
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Dive4life in Siegburg
Duitsland alwaar de
confined waterduiken
hebben plaatsgevonden.

Matthias en William na
het behalen van het
instructeursbrevet.

De aankomende maanden staan de instructeursopleidingen op de rol voor:
-

IANTD
IANTD
IANTD
NOB

Diver Propulsion Vehicle (DPV).
Icediver
Full Trimix (OC)
Grotduiktechnieken in openwater

Voor deze opleidingen bent u dan ook van harte welkom bij ons.

TECHNICAL DIVING HOLLAND © 2019

“ Wisdom
Attitude
Training
Excercise
Repetition.”

PLANNING AANKOMENDE MAANDEN
Opleidingen:
- Feb 2019 NOB / IANTD ijsduiken Siedlinghausen (D)
- Mei 2019 IANTD Teklite Attersee
- Mei 2019 IANTD Normoxic plus Attersee
- Mei 2019 Full trimix Attersee
- Mei 2019 IANTD CCR MOD 2 & 3 Attersee
- IANTD Essentials
- NOB / IANTD Volgelaatsmasker (IDM-Oceanreef)
- NRR Reanimatie opleidingen i.c.m. DAN opleidingen
- DPV

Evenementen:
- 22 t/m/ 24 feb. 2019

: Siedlinghausen ijsduikweekend

- 12 t/m 18 mei 2019

: Attersee Trimix examenweek

- September 2019

: IANTD CCR - Full Cave (Font Estramar, Frankrijk)

- September 2019

: Deep wreck trip Italie.

- Oktober / november 2019 : Mijnduiken Duitsland.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op als u interesse heeft voor een van
bovenstaande opleidingen. Kijk ook op onze website als u in een andere
opleiding interesse heeft. Wij bieden in totaal 50 verschillende opleidingen aan.
Wij verzorgen deze opleidingen wanneer het u uitkomt.
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