
  

 

BUDDY-lijn 2013-03 
 

N° 7 –3 oktober 2013 

 
 

INTRO 
 

Beste VVW-Duiken lid, 
 
U leest het zevende nummer van 
de VVW-Duiken Nieuwsbrief. 
 
Deze elektronische nieuwsbrief 
wordt verstuurd naar alle VVW-
Duiken leden.  
 
Met de BUDDY-lijn willen we u 
op de hoogte houden van alle 
belangrijke informatie die niet 
specifiek bedoeld is voor club-
besturen of instructeurs, maar 
voor elke VVW-Duiker en  
-Duikster. 
 
De BUDDY-lijn verschijnt enkel 
wanneer de actualiteit dat 
vereist. 
 
Veel leesplezier, 
 
De redactie. 
 
 
 

AGENDA 
 

13 oktober ‘13 
 Federatieduik 
 > Den Osse 

 
16 & 17 november ‘13 
 Beurs Tekdive13 
 > Edegem 

 
 
 

IN MEMORIAM 
 

Wij hebben de droeve plicht u het overlijden mede te delen van de heer Theo Driesen, 
duikinstructeur bij The Frogmen. 
 

 
01-04-1941   |   22-09-2013 

 
Langs deze weg bieden wij de familie van Theo en duikschool The Frogmen ons oprechte 
medeleven aan in deze moeilijke periode. 
 

FOTOWEDSTRIJD 
 

De derde en laatste wedstrijdmaand van de VVW-Duiken fotowedstrijd 2013 zit erop. Het 
thema van september was ‘macro’. 
 
Stemmen op je favoriete foto kan nog tot en met maandag 7 oktober 2013. Volg hierbij 
deze link naar de VVW-Duiken website om je stem uit te brengen. 
 
De prijsuitreiking gebeurt tijdens de federatieduik op zondag 13 oktober 2013 in Den Osse 
(Grevelingen). 
 
Tips, opmerkingen, suggesties,… om de fotowedstrijd te verbeteren zijn steeds welkom 
op beachflag@vvw-duiken.be.  
 

FEDERATIEDUIK 
 

De inschrijvingen voor de federatieduik 2013 (zondag 13/10/13 – Den Osse) verlopen vlot.  
 
Nog niet ingeschreven? Stuur vlug een mailtje naar federatieduik@vvw-duiken.be, dit kan 
nog tot zondag 6 oktober. Om praktische redenen vragen wij om in te schrijven per 
buddypaar of per club en zelf voor de ploegindeling te zorgen. Afspraak op de parking 
Den Osse om 09u30. 
 
Achteraf biedt VVW-Duiken vzw elke deelnemer nog een natje en een droogje aan. 
 
Tot dan ! 
 

 
 
 
 

http://www.vvw-duiken.be/index.php?option=com_jvotesystem&view=poll&alias=thema-macro-startdatum--0
mailto:beachflag@vvw-duiken.be
mailto:federatieduik@vvw-duiken.be


 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

TEKDIVE13 
 

Op zaterdag 16 en zondag 17 november 2013 gaat in het congrescentrum Ter Elst in Edegem 
de technische duikbeurs tekDIVE13 door. TekDIVE is een beurs georganiseerd door 
tekduikers voor duikduikers, en voor iedereen die hierin geïnteresseerd is. 
 
VVW-Duiken is ook aanwezig met een stand op deze beurs. Iedereen van VVW-Duiken kan 
tegen gunsttarief (15 EUR ipv 20 EUR) deze beurs bezoeken, dit enkel en alleen mits 
voorinschrijving tegen uiterlijk 1 november 2013. Dit kan door een mailtje te sturen naar 
Kathy.Wouters@vvw-duiken.be. 
 
Meer info over deze beurs vindt je hier.  
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