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Aanstaande vrijdag de 11e duiken we onder in het zwembad van Grave. <div></div> <div>Dit
alleen voor diegenen die afgelopen woensdag de instructie gehad hebben en zich via een
formulier en een euro opgegeven hebben.</div> <div></div> <div>Jullie gaan in groepen van
9 personen met de fiets naar Grave; hierna volgt het schema voor wie wanneer op het
Julianaplein verwacht wordt met de fiets. Er zijn 9 instructeurs om jullie onder water te
begeleiden. Er kunnen dus echt niet meer dan 9 personen het zwembad in. Vandaar de
groepsindeling. Stel je nu toch voor dat je je absoluut niet kunt vinden in de indeling, omdat je
niet met je beste vriend of vriendin in de groep zit, stel ik voor dat je z�f zorgt dat je met iemand
kunt ruilen. Bij deze is dat je eigen verantwoording. Het maakt ons niet uit w� er wanneer gaat
duiken; maar meer dan 9 kunnen het er niet zijn per keer.</div> <div></div> <div>Om 19.00u
verwachten we op het Julianaplein met de fiets (!!):</div> <div><strong>Pleun, Esmee, Susan,
Chrissy, Tom, Bono, Kilian, Dirk Jans en Sil - </strong>begeleiders: Simone, Rian & Joke</div>
<div></div> <div>Om 19.30u:</div> <div><strong>Ivana, Anouk, Romy, Renee, Jasper, Cas,
Daan, Niek en Dirk v Spijk - </strong>begeleiders: Mimi, Twan & Chris</div> <div></div>
<div>Om 20.00u:</div> <div><strong>Sjors, (Job), Kevin, Jochem, Koen, Harm, Don, Chris,
Merel en Loes - </strong>begeleiders: Ronny & Bart</div> <div><em>(Job, als je toch mee
kunt duikt Jan C extra mee in deze groep als duikinstructeur)</em></div> <div><em><br
/></em></div> <div>Van de instructeurs de tip om een shirt aan te trekken over je badkleding
voor comfort onder het duikvest (striemen van de banden over je schouders).</div>
<div></div> <div>Denk dus aan:</div> <div>1. op tijd op het plein</div> <div>2. met
fiets</div> <div>3. badkleding, handdoek en tshirt wat nat mag worden</div> <div>4. een
ondertekend formulier voor diegenen die dit afgelopen woensdag niet bij zich hadden. Geen
formulier betekent geen duik!</div> <div>5. als je wilt ruilen wat betreft groepsindeling, mag je
dit zelf regelen, mits er max 9 personen in de groepen blijven. Ruilen en dus niet
verplaatsen.</div> <div></div> <div>Tot vrijdag!</div>
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