Nieuwjaarsduik 05-01-2020.
Een nieuwjaarsduik is voor stoere mensen, afzien in de kou en rillend met een muts op
langs de waterkant staan. Nou dan ken je duikteam Platax nog niet ! Lekker warm in
het zwembad was dit jaar onze keuze. Een duik om met het hele gezin van te genieten
en daarna te proosten op het nieuwe jaar.
Om 14.00 uur werd de traditionele groepsfoto gemaakt van alle deelnemers en met 40
aanwezigen in het zwembad was dat best een gezellig aantal. Daarna werden er 5
teams gemaakt:
Team Dennis – Team De Kidsclub – Team Milo – Team De Makrelen en Team Lisette &
boys.

Het spel kan beginnen ! De tijd start en de teams strijden om zolang mogelijk onder
water te blijven, om met een blinddoek de ringen van de bodem op te duiken en die in
een bak te gooien. Uiteraard had de organisatie gezorgd voor mooie roze blinddoeken.
Dan door naar het rekenspel om sommen op te lossen en de getallen op te duiken.
Handigheid, snelheid en rekenen werden dan wel op de proef gesteld tijdens dit spel.
Vervolgens de taak om zo veel mogelijk pingpong ballen naar de overkant te
zwemmen. Maar niet zomaar: balancerend op een lepel die je met je mond moet
vasthouden! Sommige leden hadden in dit spel nog een extra handicap ook, kijk maar
even in het fotoalbum op de site.
Als laatste door naar het buddylijn hangen. Dit moet echt een nieuw onderdeel van de
duikopleiding worden. Aan de hoge en lage duikplank hangen buddy lijnen en het team
die dit als langste volhoudt wint.
Ondertussen maakt onderwater fotograaf Marko de foto’s op grote diepte in het
zwembad. Jan, Victor en Sylvia helpen boven water om de teams te begeleiden en een
enthousiast publiek zit op de tribune.
Terug in het clubhuis als iedereen het chloor weer uit zijn haren heeft gewassen houdt
Sylvia haar toespraak waarbij ze iedereen oproept om 1 duik meer te maken dan het
afgelopen jaar. Voor sommige leden zal dit nog een uitdaging worden…

Hierna maakt Victor de uitslag bekend en dat was best een spannende score waarbij
de punten heel dicht bij elkaar lagen.
Op de 3e plaats zijn geëindigd :
Team Milo – Team De Kidsclub en Team De Makrelen. Zij gingen er vandoor met een
kleine maar lekkere Tony Chocolony reep (of 2) en de eeuwige roem.
Op de 2e plaats:
Team Lisette & boys. Zij vielen in de prijzen met een middelmaat Tony Chocolony reep
naar keuze en een foto sessie waarvan hieronder het resultaat.

Dan de 1e plaats:
Team Dennis. Zeer verdiend maakten zij de keuze uit de grootste en lekkerste Tony
Chocolony reep die verkrijgbaar zijn en lieten ze zich vastleggen in de speciale
winnaars ruimte.

Daarna kon het napraten onder het genot van een hapje en een drankje van start gaan
en werd het toch nog gezellig.
We hebben samen weer een leuk evenement neergezet en dankzij de inspanning van
een groot aantal leden en niet-leden konden we genieten van :
– Foto’s
– Spelletjes
– Hapjes en drankjes
– Leden achter de bar
– Leden in de bediening
– Publiek in het zwembad
– Leden die hebben meegedaan
Allemaal waardevolle elementen voor een evenement.

