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Gelre-Sub bestuur
Bestuur
 
Voorzitter:
Jos Broere
0316-340724
bestuur@gelre-sub.nl
 
Secretaris:
Carla Steenbrink
026-4430950
bestuur@gelre-sub.nl
 
Penningmeester:
Hans Gielingh
06-22471443
bestuur@gelre-sub.nl

Bestuurslid:
Paul Steenbrink
026-4430950
bestuur@gelre-sub.nl
 
 
Commissies en Werkgroepen
 
Trainingscommissie
hoofdtrainer:
Marc Gobes
030-6931494
tc@gelre-sub.nl
 
Evenementencommissie
contactpersoon:
Wija de Vries
06-28886427
ec@gelre-sub.nl

Biologische werkgroep
contactpersoon:
Vacant
bw@gelre-sub.nl

Web masters
Marc Gobes
webmasters@gelre-sub.nl
 

Colofon
                          Info
           Officieel orgaan van de
        onderwatersportvereniging
                    Gelre-Sub
                    te Arnhem.
     Opgericht op 17 oktober 1986.
        
 
 
 
                     COLOFON
    De redactie werkt op basis van
onafhankelijkheid van het bestuur van
                OWSV Gelre-Sub.
 Slechts voor zover de  artikelen door
       het bestuur zijn ondertekend
       vertegenwoordigd de inhoud 
      het standpunt van het bestuur.
De redactie behoudt zich het recht voor
   om in verband met inhoud, ruimte
of leesbaarheid bijdragen te weigeren
                   of in te korten. 
    Een eventuele wijziging geschiedt
         in overleg met de auteur.
 
                      Redactie:
                Wander Bordewijk
            Jolanda van der Zande
 
               Contactgegevens:
            Jolanda van der Zande
               Tel.: 026-3893731
      Email: redactie@gelre-sub.nl
 
                       Website:
           http://www.gelre-sub.nl

Planning Info 2017
Sluiting Kopij Verschijnen Info
november 2016 27 januari
25 maart 14 april
20 augustus 8 september
1 okt (Kalender) 27 okt (Kalender)
26 november 15 december

Foto voorpagina:
Zeelandweekend
door Wander Bordewijk
uit “Zeelandweekend in september,
here we come.”
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DuikschoolNieuws
Op zaterdag 26 november zijn ge-
slaagd voor de Specialisatie Droogpak
Duiken:
 
Annemieke Flipse
Michel Garssen
Stefan Willemsen
Maurice Speldenbrink
Sam Welling
 
Allen van harte gefeliciteerd! 

Van de Redactie
Beste clubgenoten en lezers,
 
Voor jullie ligt weer een nieuwe INFO
vol met mooie herinneringen aan het
vorige jaar. Het was onze wens jullie
dit nummer nog in december te geven.
Helaas is ons dit door ziekte van Jo-
landa niet gelukt. Daaruit blijkt meteen
hoe broos het is als maar 1 persoon de
layout kan maken. Logisch dus dat we
hier meteen een oproep doen en vra-
gen om een extra redactielid. Help ons
en neem even contact met ons op!
 
Op Nieuwjaarsdag trotseerden een
aantal trouwe clubleden het ruwe en
ijskoude weer om elkaar een warm en
goed nieuw 2017 toe te wensen. Er

werd niet gedoken, omdat er slechts
één duiker was die zijn spullen had
meegenomen. Gezien de omstandig-
heden vond Marc dat helemaal niet
erg. Gelukkig konden we die vrijdag
meteen de schade in het warmere
zwembad en aan de bar inhalen. Ja-
zeker, ook in dit jaar zijn er weer volop
zwemactiviteiten, dus kom ook!
 
In deze editie heeft Marc vooral aan de
‘doe-het-zelvers’ gedacht. Hij laat zien
hoe eenvoudig je een eigen logboek-
inhoud kunt ontwerpen. Daarnaast
worden we getrakteerd op 2 reisverha-
len en een bericht uit de VS van Emma.
Ook komen we via de vaste rubriek ‘-
Door de duikbril van’ meer te weten

over ons clublid Selçuk. En voor de
drukke clubleden die mogelijk belang-
rijke clubactiviteiten hebben gemist
een stukje over het zeelandweekend
in september, een duikcursus over
slakken, de jubileumavond met voor-
dracht, nieuws van de EC en nog veel
meer!
 
De redactie wenst jullie veel leesple-
zier en kijkt al weer met belangstelling
uit naar jullie nieuwe bijdragen. Schrijf
zelf ook eens een stukje voor de INFO
- Wat denk je van zo’n goed voorne-
men voor 2017!
 
Een hartelijke groet van de redactie.   
 

Van het Secretariaat
We zijn al weer druk bezig met de
voorbereidingen voor de ALV 2017.
Zet het maar alvast in de agenda’s,
vrijdag 17 maart wordt deze gehou-
den.
 
De ledenlijst wordt meerdere malen
per jaar aangepast en verstuurd via
iedereen@gelre-sub.nl  Mocht er in je
gegevens iets veranderen zijn, geef
het dan door aan het secretariaat, dan
kunnen we ervoor zorgen dat deze lijst
actueel blijft.
 
Ook zijn er een aantal leden die de
Specialisatie Droogpak Duiken heb-
ben gehaald. Wie? Zie onderstaand
Duikschoolnieuws. En nu maar in de
winter door duiken. Van harte proficiat.
 
Ga je verhuizen, verander je van mail-
adres, wil je iets verkopen, stuur dan
een berichtje naar info@gelre-sub.nl
 
Carla
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De NOB logboeken die zijn uitgeven
rond het jaar 2000 hebben de bijzon-
dere eigenschap dat ze niet navulbaar
zijn. Blijkbaar ging de NOB er toen
vanuit dat je het na 400 duiken wel voor
gezien hield?

 
De 400ste duik kwam bij mij in zicht
afgelopen zomer.. Overstappen op de
standaard NOB logboeken had een
aantal bezwaren, voornamelijk om het
formaat (te groot naar mijn smaak) en
met 1 duik per blad wel heel erg uitge-
breid.
 
In de lokale Zeister duikshop wel prima
binders gevonden in het bekende
agenda format (Filofax). Net een maat
kleiner dan dat van de NOB en precies
wat ik zocht. O.a. de Britse BSAC en
SSI gebruiken dit 6 rings systeem met
hun eigen vullingen. De standaard SSI
inhoud was wat mijn menig aangaat
wat minder en dankzij mr Google (wat
moet je zonder hem tegenwoordig ;-))
kwam ik uit bij de Engelse website
dive-logs.com.
 

Bij deze webwinkel kan je naast allerlei
standaard logboek vullingen ook je
eigen vulling online ontwerpen door de
diverse onderdelen aan of uit te vinken!
 
De webshop bied het vele keuzes uit
kleuren print en waterbestendig pa-
pier, stempels, tags en fish identificatie
kaarten. Voor het Filofax agenda sys-
teem zijn ook perforators te koop zodat
je zelf eventueel speciale pagina’s kan
printen en invoegen. Ik heb naar voor-
beeld van de NOB een pagina geprint
voor medische keuringen.

Ontwerp je eigen logboek!

Tekst van de logboek is wel uitsluitend
in het Engels. De eenheden zijn naar
keuze wel metrisch en in graden Cel-
sius. Een bestelling is met een paar
dagen in huis.
 
Op de grotere foto, links onder, zie je
een beeld zoals de designer er online
uiziet, in het 2 duiken per pagina for-
mat.
Uiteindelijk leverde dat mij het logboek
op zoals op de foto’s. Uiteraard voor-
zien van ons Gelre-Sub logo (dank
Michel!)

 
Wil je het zelf eens bekijken.. design
kan ook in het ring systeem van PADI/
NOB.

Marc
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Denemarken
Ga je duiken in Denemarken? Kan je
daar wat zien dan? Dat waren de vra-
gen die ik kreeg van vriendinnen
Met de compressor op het dak van de
Landrover gingen wij begin augustus
van dit jaar op weg naar Denemarken.
En wel naar het middelste eiland
Funen. Hier verbleven we op een hele
fijne camping bij het plaatsje Sven-
borg. Ik vertel iets over mijn twee favo-
riete duiken tijdens deze vakantie.

Duik 1 bij Bjørden Nord
Max. diepte: 4,7 meter
Minuten: 70
Dankzij een prachtige site en app
weten we waar de duikstekken zijn. Er
wordt aangegeven dat Bjørden Nord
geen moeilijke duikstek is. Perfect om
in te komen dus. Allereerst zwemmen
we recht van de kust af over zand met
zeegras. Hier komen we veel krabbe-
tjes tegen die met ons meeliften. Ook
zien we oorkwallen, grondols, paarse
mini zeesterren en 3 zeenaalden. Iets
verder komen we bij een kiezelkleiach-
tige ondergrond. Hier zien we een
grote schol, lipvissen en 2 tarbotten.
Als we boven komen hebben we pas
door dat er wat stroming stond en dat
we niet helemaal perfect hadden inge-
schat waar we terug moesten komen.
Maar klauterend over de gladde ste-
nen bereiken we het kiezelstrand en
lopen we een stukje terug naar de auto.
Dat was een super mooie eerste duik.
 
Duik 2 bij Ærøsund 
Max. diepte: 16 meter - Minuten:
40
Watertemperatuur: heel koud
En dan staat een wrakduik op de
planning. De Ærøsund is een voorma-
lige pont die aan vervanging toe was.
Daarom hebben ze hem laten zinken.
We gaan voor het eerst onze (beschei-
den) rubber boot gebruiken. Met schip-
per Alexandra en vier bepakte duikers
proppen we ons erin. Gelukkig ligt het
wrak niet ver van de kust. In vijf minu-
ten ligt onze boot namelijk vast aan de
boei, die 8,4 meter dieper aan het
voordek van de Ærøsund vastzit. Één
voor één rollen we het water in om
daarna af te dalen langs de ketting van
de boei. Het zicht is niet geweldig,
maar toch zie je het mooie schip best
goed. We zwemmen vanaf de voor-
kant van de boot naar achter en weer
terug.
We dalen af door de spronglaag. Het

zicht in de spronglaag is een raar fe-
nomeen. Je ziet alles dan heel erg
wazig en onder deze laag is het ook
nog eens ijskoud! Niet ideaal, dus hup
we zorgen dat we boven deze laag
blijven.
Wat opvalt zijn de enorme hoeveelhe-
den mosselen waarmee de boot be-
kleed is. Grappig zijn zeesterren die
zich af en toe laten vallen. Lipvissen
zijn hier ook van de partij. We zwem-
men na ons eerste rondje de boot in.
Na 40 minuten is de kou me te veel en
stijgen we met zijn viertjes weer op.

Daar zit mama in de boot met een extra
laagje water. Alle spullen en wij weer
in de boot. Bij het terugvaren komt er
wel heel veel water in de boot! Hierop
besluiten we dat Bas, Cristina en ik aan
de buitenkant van de boot moeten
gaan bungelen en gelukkig bereiken
we op tijd de kust. Een super leuke en
vooral stoere ervaring. Kijk ook even
op: You Tube - Diving the Aerosund
Ferry in Denmark. Dit geeft een mooie
indruk. 
 
Esmée
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Door de duikbril van: 
 
 
 
Naam:                         Selçuk Durmaz
Geboren:                     07 oktober 1969
Schoenmaat:               43
Lengte:                        182 cm
Sterrenbeeld:              Weegschaal
 
 
 
Welke stad of dorp woon je?  In een mooi dorp in Achterhoek, Silvolde.
Wat heb jij met de plaats waar je woont? Ikzelf zou graag in een stad willen wonen. Mijn vrouw en onze kinderen zijn
in Silvolde opgegroeid. Zij hebben meer met Silvolde dan ik.
Omschrijf jezelf in 5 woorden: Een rustige en vriendelijke man met een behoorlijk                         
doorzettingsvermogen
Wat is je vroegste jeugdherinnering? Dat wij vanwege beroep van mijn vader (officier bij de
landmacht in Turkije) om de drie jaar hebben moeten verhuizen. Als kind zijnde vond ik het vreselijk
om telkens weer afscheid te nemen van mijn vrienden.  
Welke film heb je vaker gezien?   As it is in heaven; Een film waarin meerdere leiderschapscomponenten naar voren
komen.
 
Waar blijf je voor thuis?  Ik kijk heel graag naar de serie “Dirilis” op Turkse zender. Het is niet zo dat ik er speciaal voor
thuis blijf, als ik iets anders heb, kijk ik de volgende dag op YouTube. Ik wil er niks van missen.
Wat is je levensmotto? Wees jezelf zoals je bent of wees zoals je jezelf toont.
Wat zou je geen tweede keer meer doen?  In 2009 ben ik via een humanitair hulporganisatie als observant naar China,
provincie Xingjang, gegaan. Enkele dagen ervoor waren in Ürümqi een reeks gewelddadige rellen geweest waarna 50
tal Oeigoeren in het openbaar waren opgehangen. De gedurende twee weken werden wij in Ürümqi en Hotan door de
inlichtingendiensten aldaar 24/7 geobserveerd en alles wat wij deden werd in beelden vastgelegd. Ik heb mij toen erg
onveilig gevoeld. Daar ga ik niet zo gauw weer terug.
Welk boek ligt naast je bed?   146 schoten. In 1977 ontsnapten twee agenten ternauwernood aan de dood toen na
een achtervolging door Amsterdam de inzittenden van de vluchtauto het vuur op hen openden. Tijdens de ontvoerings-
zaak Heineken bleek dat de daders ook de ontvoerders van Heineken waren. Het is een boek dat je in een adem uitleest.
Welk talent had je graag gehad?  Ik had graag wat handiger willen zijn met mijn handen. Elke klus die ik uit handen
geeft, kost mij namelijk erg veel geld L
 
Welke indruk laat jij op mensen achter?  Goede vraag. Ik laat bij heel veel mensen denk ik meestal de indruk achter
van degene die ik ben. Rustig, eerlijk en een bescheiden man.
Wat heb je altijd bij je? Mobile telefoon.
Wat is je meest waardevolle bezit?  Mijn gezin.
Wanneer heb je voor het laatst gelachen? Afgelopen zaterdag tijdens de nachtdienst toen mijn collega en ik tegen
elkaar aan het vertellen waren op welke belachelijke manieren we al ten val zijn gekomen.
Waarover kun je je druk maken?  Over alles en nog wat als het over mijn gezin gaat.
Hoe ben je als je kwaad bent?  Ik ben niet snel kwaad maar wanneer ik kwaad ben, ben ik niet meer te genieten. Je
kunt me beter een poosje met rust laten dan koel ik vanzelf af.
Ben je vergevingsgezind?  Ja, dat ben ik zeker. Als iemand zijn fouten toegeeft, doe ik
er zand over.
Waar lach je om? Mensen die plotseling heel droog uit de hoek komen op momenten dat je het totaal niet verwacht.
Houd je van een uitdaging?  Ik hou van nieuwe uitdagingen en vind het ook altijd leuk om iets
nieuws te ervaren.
Smijt je met geld?  Helaas wel, heb echt een groot gat in mijn hand.
Wie was jouw jeugdidool? Mijn jeugdidool is enkele dagen terug overleden. Hij was een charismatische, boeiende en
een krachtige leider met een enorm doorzettingsvermogen. Om zijn doelen te bereiken heeft hij meerdere malen zijn
leven geriskeerd en is hij meerdere malen gevangengenomen. Maar dit heeft niet ertoe geleidt dat hij met zijn missie
staakte. Fidel Castro..
 
Beroep? Politieman (Operationeel Expert GGP (Gebied Gebonden Politiezorg)
Waar werk jij?  In Doetinchem
Wat voor een werk zou je nog weleens willen doen? Ik heb altijd oorlogsverslaggever willen worden.
Partner? Sinds 1991 getrouwd met Sultan.
Kinderen? Drie kinderen, Yasin (22) en een tweeling van 17 jaar, Hayrunnisa en Furkan.
Broers / zussen? Een zus en twee jongere broers. Allen woonachtig in Turkije.
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Huisdieren? Geen. De kamers van onze zoons lijken af en toe op een zwijnenstal maar we hebben geen huisdieren.
Ja, ook van Yasin. 
Hobby’s? Papier marmeren, Een blad papier kun je bewerken met een methode om met verf kleurenpatronen op papier
aan te brengen, die marmeren heet. Het is erg verslavend.
Er is heel veel op YouTube hierover te vinden voor de nieuwsgierigen onder ons. 
Sporten? Sinds enkele jaren doe ik Ricochetten. Het is een indoorracketsport en heeft veel raakvlakken met squash.
 
Hoe ben je bij de duikvereniging verzeild geraakt? Op onze site van het werk heb ik en bericht van Marcel van der
Horst gelezen, over een proefduik. Na een proefduik was ik al verkocht. Vervolgens heb ik in juni mijn brevet behaald.
Waarom vind je duiken leuk? Omdat duiken mij een ontspannend en rustgevend gevoel geeft.
Waar zou je ooit een keer willen duiken?  In Maleisië. Het water schijnt kristalhelder te zijn met zicht tot wel 100 meter.
Wat wil je graag onder water tegen komen? In de toekomst wil ik graag meer kennis en op doen in wrakduiken.
Favoriete muziek? Geen.
Favoriete eten? Alles uit de Turkse keuken.
Favoriete vakantie? Mijn favoriete vakantie is altijd mijn geboorteland geweest wat ik altijd met familiebezoek combineer.
 
Wiens profiel zou jij graag eens willen lezen? Ik zou graag het profiel van Marsha Jolink willen lezen. Zij is ook net
als ik een van de nieuwe leden van Gelre-Sub.  
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Jubileumavondje bij ‘de Veerstal’
Zo rond half 6 stroomden de eerste
leden het Restaurant van de Camping
‘Veerstal binnen. Marcel van der Horst
verwelkomde een ieder en regelde
meteen de financiële zaken.
 
Gezellig kletsend en elkaar begroe-
tend slenterden we naar de bowling-
zaal. We waren al in 4 groepen inge-
deeld en om 6 uur rolden de eerste
ballen op weg naar de kegels. De
heren en de dames waren voor deze
activiteit strikt gescheiden.
Het getuigde van een vooruitziende
blik. Binnen de groepen bleef zo de
spanning van het spelletje bewaard en
pas op het allerlaatste moment ver-
schenen er winnaars op de beeld-
schermen.
 

Tijdens deze activiteit werden we
prima met drank verzorgd en onderwijl
mochten we onze menuwens doorge-
ven. Het venijn zat natuurlijk in de
staart, want het lukte de gastvrouw
maar niet, om de aantallen op haar
lijstje compleet te krijgen. Tot 4x moest
er een hertelling plaatsvinden. Het
boezemde niet veel vertrouwen in,
maar bevorderde wel de sfeer. La-
chend gingen we de trap op en zochten
een leuke plaats op de voor ons klaar-
gemaakte zolderkamer.
 
Het lukte daar zelfs, na even puzzelen,
om alle 30 aanwezigen overzichtelijk
aan een lange tafel te krijgen. Carla en
Wander openden met een toespraakje
de maaltijd van deze jubileumavond.
Als klein accentje deelde Carla een

uniek blauw Gelre-sub muntje uit. Een
handige en leuke herinnering voor in
het boodschappenwagentje van een
supermarkt. De doos met jubileum-
pennen bleef lange tijd onaangeroerd.
 
Logisch ook, want een groot deel van
de aanwezigen moedigden een ruimte
verder, de Airhockey spelers aan. Het
vormde het einde van een heel gezel-
lige en sfeervolle avond, waarbij ieder-
een weer even lekker met elkaar pra-
ten kon. Herinneringen van zo’n 30 jaar
werden weer verteld en met elkaar
gedeeld.
 
EC en vooral Marcel bedankt voor
jullie organisatie.
 
Wander  
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Voordracht bij 30 jarig Jubileum
(19-11-2016)
 
Lieve clubgenoten,
 
Bij dit 30 jarig jubileum wil ik even stil
staan en tevens van de gelegenheid
gebruik maken om wat te zeggen.
 
Ik feliciteer jullie als club met dit jubile-
um. Daarbij mag ik zeggen dat ik nog
steeds erg trots ben op het karkater
van deze vereniging. Sterk is de club
in vele opzichten, ik noem er 3, 
het delen van je hobby met min of meer
gelijkgestemden en
het delen van duikplezier bij de vele
clubactiviteiten
de vele vriendschappen die kleuren
het sociaal, zorg voor elkaar, iedereen
kan  en mag meedoen. Alles gaat in
een hartelijke en open structuur,
 
Al sinds de oprichting kennen we de
2-deling tussen duikschool Educa-Sub
en vereniging Gelre-Sub.
De duikschool zorgt vooral voor de
aanwas van nieuwe leden. De vereni-
ging Gelre Sub draagt zorg voor dui-
kevenementen/activiteiten en conti-
nuïteit.
 
Als mede oprichter van zowel Educa--
Sub als Gelre-Sub, vind ik het aardig
om hier nogmaals uit te leggen wat
onze visie was bij de start van de ver-
eniging.
 
Voor 1986 was ik al lange tijd lid van 2
duikverenigingen. In de ene volgde ik
mijn duikopleiding en in de andere gaf
ik mijn kennis weer door. Hoewel er

naast instructeurs ook toegewijde
duikleden waren, duurde een opleiding
minstens een jaar. Lang werd er ge-
snorkeld, de training met perslucht was
kort. En de buitenwater duiken waren
sterk afhankelijk van bereidwillige
leden. Gevolg:
1x per jaar startte er maar een
opleiding
Cursisten stonden lang op een
wachtlijst
Opleidingen duurden lang en je vroeg
je af wat de kwaliteit er van was
Eenmaal een brevet gehaald, dan
werd je in het zwembad alleen bezig
gehouden met lange afstand zwem-
men en snorkelen.
Leuk was de jaarlijkse duikclubreis.
Maar verder was er weinig te doen.
 
In 1986 begonnen ook andere duikor-
ganisaties in Nederland invloed te
krijgen, denk daarbij aan PADI. Daar-
door veranderde ook de NOB, behalve
duikverenigingen erkende de Bond
ook duikscholen. Zo waren mede op-
richter Jacques Schrijvers en ik, voor
Educa-Sub de eersten die bij de NOB
een duikschoolerkenning aanvroegen.
Dit gebeurde in het voorjaar van 1986.
Onze eerste gebrevetteerde cursisten
werden lid van de landelijke NOB ver-
eniging Amici Sub Aquatici (de ASA)
 
Door de vele activiteiten die we ontwik-
kelden kwam er ook een toestroom van
andere al duikende leden. Zo besloten
we nog voor de winter, een eigen
duikvereniging op te richten. Dat vast-
leggen bij de notaris gebeurde op 17
oktober 1986

We vormden zelf het eerste bestuur en
trainden op de vrijdagavond in het
zwembad ‘Papendal’.
 
Na al die jaren ben ik er trots op dat we
onze vernieuwingen hebben vast ge-
houden. Denk daarbij aan het pers-
lucht gebruik bij elke zwembadtraining
en de trainingsopbouw in thema’s om
vaardigheid en techniek te blijven oe-
fenen i.p.v. het eindeloos baantjes
zwemmen.
Ook de open houding, iedereen is
welkom, is als karaktertrek gebleven.
Erg bijzonder waardeer ik de enorme
zorg en aandacht die er onderling voor
elkaar is.
 
Dat er in de loop van de jaren veel
leuke, grappige, spannende, zie ik als
logisch. Ook zijn er verdrietige dingen
gebeurd, Veel clubleden zijn als kind
van duikende ouders al begonnen of
hebben elkaar op de club zelfs als le-
venspartner leren kennen. Al die ge-
beurtenissen vormen een deel van
onze clubgeschiedenis.
Daarom zijn momenten van contact en
samenkomst, zoals deze extra belang-
rijk om ook deze clubverhalen te kun-
nen delen met al onze nieuwkomers.
 
Het is mijn wens en hoop dat de club
kan blijven voortbestaan en dat elk lid
binnen zijn mogelijkheden daaraan
een bijdrage blijft geven.
 
Ik wens jullie allen een fijne avond toe, 
                       
 
Wander
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Amerika vs. Nederland
Hallo allemaal!
Zoals de meesten van jullie al weten
woon ik voor een jaar in Amerika. Om
precies te zijn in St. Augusta, Minne-
sota. Het weer is hier al meerdere
keren onder het vriespunt gekomen
(en dan kun je denken aan temperatu-
ren van -7/-8 graden Celsius), maar dat
is voor de mensen hier nog helemaal
niks.  Zodra het hier 40 F is (ca. 4
graden Celsius) komen dan ook de
korte broeken en T-shirts te voor
schijn. De eerste sneeuwstorm heb-
ben we ook al gehad en zelfs dan lopen
de mensen hier nog in driekwart leg-
gings en crocs (geen grap!). De kle-
dingsmaak van Amerikanen op school
is ook vrij bijzonder. Je hebt naast de
(kleine) groep mensen die gewoon
dagelijkse kleding aan hebben, ook
een groep die dus met crocs en leg-
gings naar school komt (een nog best
grote groep), de mensen die gewoon
in hun pyjama naar school komen
(soms gecombineerd met crocs) en de
groep die hier elke dag in hun camou-
flage kleding loopt.
Dat is ook wel een ding hier. Heel veel
mensen jagen hier (en plaatsen daar-
van foto’s op facebook en dat zie je
dan elke dag voorbij komen…fijn….
De meeste mensen zijn dan ook ver-
baasd dat wapens illegaal zijn in Ne-
derland en ze vragen zich af hoe we
ons dan verdedigen als er inbrekers
zijn. Als ik dan uitleg dat het op zich
best logisch is dat niet iedereen een
wapen heeft, omdat het nou eenmaal
best dodelijk kan zijn, kijken ze me toch
raar aan.
 

 
Wat ook een groot verschil is met Ne-
derland zijn de naschoolse activiteiten.
In Nederland heb je geen schoolteams
of 20 verschillende clubs waar je bij
kan na school. De school spirit is ook
heel groot hier. De sporten die je kan
kiezen zijn verdeeld per seizoen. In de
Fall kan je Volleyball, swim &dive,

football of Cross Country (hardlopen)
doen. In de winter basketball of Wrest-
ling en in de lente kan je softball, track
& field of clay target (schieten op klei-
duiven). Dit verschilt per school wat het
aanbod precies is, zo heeft een vrien-
din van mij op haar school ook de
mogelijkheid om Witer Guard te doen
(gooien met gekleurde vlaggen). En je
hebt vaal het hele jaar door Cheerlea-
den. Enige nadeel eigenlijk is, is dat
iedereen zo fanatiek is en ze de spor-
ten zo serieus nemen dat het moeilijk
is om in het Varsity team (hoogste
team) te komen . En als je er dan in zit
is het nog maar de vraag of je kan
spelen. Ik heb daarom ook maar be-
sloten om geen basketball te gaan
doen. Het niveau op deze school ligt
ontzettend hoog en het zou dan de
vraag zijn of ik wel kon spelen in een
wedstrijd.
Nu ga ik i.p.v. een sport One act,
Knowledge bowl en misschien Speech
doen. One act is een kort toneelstuk
die je gaat opvoeren tegen andere
scholen voor een jury. Knowledge
bowl is een kennis quiz, ook tegen
andere scholen en Speech is eigenlijk
hetzelfde een wedstrijd tegen andere
scholen maar dan door middel van
speeches. Zoals je merkt is alles hier
met een wedstrijd om wie de beste
team is. Het is op zich wel leuk dat je
tegen andere scholen in de omgeving
strijd en de winnaar kan naar de State
competition, alleen maakt dat alles een
stuk serieuzer. Je kan hier niet even
niet je best doen. Alles draait hier om
winnen.

En als je dan als onervaren Nederlan-
der er tussen komt kan dat nog wel
eens moeilijk zijn. Maar anderzijds
kunnen de Nederlandse scholen echt
nog wel wat van die Amerikanen leren
op het vlak van school spirit en hoe
trots ze zijn op een schoolteam als die
de State competition haalt.
Groetjes uit een koud Minnesota! En
wil je meer lezen? Ga naar
dutchgirlinminnesota.wordpress.com
 
Emma
(november 2016)
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In het weekend van 2-4 september
volgden we met 12 zeer geïnteres-
seerde leden de zeenaaktslakken
cursus in het rustieke Burgh-Haamste-
de. De cursus stond onder leiding van
Peter H. van Bragt. Peter is een auto-
riteit op het gebied van de zee biologie.
We waren dan ook verheugd dat er in
zijn overvolle agenda toch een week-
end voor ons gevonden kon worden.
De locatie ‘Even Buiten’ voelde met-
een vertrouwd en het beheerdersecht-
paar, Hanneke en Rob, deden er ook
alles aan om het ons naar de zin te
maken. Zij verzorgden zelfs de cate-
ring op de duikstek zelf vanuit een leuk
ludiek bootje op een aanhanger. Kort-
om, de ingrediënten voor een perfect
weekend.

 
 
In een aantal lezingen, themaduiken
en nabesprekingen, werden tijdens dit
weekend de deelnemers vertrouwd
gemaakt met de verscheidenheid van
zeenaaktslakken in de Nederlandse
kustwateren. Speciale aandacht werd
besteed aan het zoeken en herkennen
van de meest voorkomende soorten.
Tevens werd er veel aandacht gege-
ven aan de anatomie, de biologie en
de gedragingen van de Nederlandse
vertegenwoordigers van deze interes-
sante diergroep.
 
Een paar accenten uit zijn lezingen wil
ik hier toch noemen. We willen natuur-
lijk allemaal zoveel mogelijk verschil-
lende zeeslakken kunnen spotten tij-
dens een zeelandweekendje. Dan
moet je weten waar je ze kun vinden.
Een simpel antwoord is natuurlijk bij
hun geliefde voedsel. Een handig
hulpmiddel hierbij is de ‘Nederlandse
Zeenaaktslakken’ kaart. Daar staan
zo’n slordige 44 soorten van de nu 61
bekende soorten, vermeld met hun
voedsel. Waarnemingen kunnen door-
gegeven worden op de website
www.blauwtipje.nl.

Tijdens die lezingen kom je toch ook
veel merkwaardige zaken tegen. Ik
denk daarbij aan voor- en achterkieu-
wige maar ook naaktkieuwige slakken.
Er bestaan zelfs kieuwloze (sacco-
glossa) slakken. Zij zijn vegetarisch
ingesteld. Leuk was natuurlijk om zelf
in het water naar allerlei exemplaren
te gaan zoeken. Peter dook mee en
wees ons vlot verschillende soorten
aan. Het is echt voor mij een cursus
geweest van opnieuw leren kijken.
Echt het was verrassend zoveel slak-
ken er zitten die je als argeloze duiker
over het hoofd ziet.

 
Het op naam brengen van de verschil-
lende soorten (determineren) was toch
nog best een aardige klus. Peter ver-
telde dat hij speelt met de gedachte
zelf een determinatiegidsje te gaan
schrijven. Op dit moment zijn er eigen-
lijk alleen maar kopieën beschikbaar
van een oud gidsje uit 1987. Gelukkig
veranderen de slakken zelf niet zo
gauw. Voor de stimulering van onze
determinatie vaardigheid werden een

paar zeeslakkensoorten gevangen en
in een aquarium bewaard. Met een
microscoop en veel support werden zo
de gevonden exemplaren op naam
gebracht. Ter afsluiting van de biolo-
giecursus Nudibranchiologie Hollandi-
ca werden we allen door Peter gecer-
tificeerd als amateur nudibranchio-
loog. Het werd net als bedacht, een
geweldig weekend!      
 
Grappige voorvallen:
-Jolanda was op vrijdagavond druk in
de weer, ze haar bankpasje kwijt maar
wist zeker dat ze hem nog bij de AH in
Arnhem had gebruikt. Morgen zou ze
de firma wel bellen. Maar bij een extra
check van de auto vond ze het pasje
gelukkig terug onder de zitting van
haar eigen auto stoel. Mazzel tov!
 

 
- Stiekem niks zeggen en toch op taart
trakteren. Dat valt op! Ruud en José
Musch waren dit weekend 35 jaar ge-
trouwd, daarom nogmaals beiden van
harte gefeliciteerd!
 
Wander
met foto's van Eric, Marjan en Wander

Hoezo, jij een amateur nudibranchioloog?
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Van de EC 
Hallo Gelre Subbers,

Oktober 2016 is de EC (evenementen-
commissie) bij elkaar geweest om de
komende activiteiten door te spreken.
De aankomende activiteiten delen wij
graag even met jullie:

Het december-etentje wordt wande-
ling en eten in februari/maart
Omdat er vanwege het 30-jarig be-
staan op 19 november al iets georga-
niseerd is, vonden we eten in decem-
ber er wat te dicht op zitten. Dit lijkt ons
wat veel. Vandaar dat we hebben be-
dacht dat we een wandeling willen
combineren met daarna lekker eten.
Omdat in februari/maart alle drukte
weer wat voorbij is, leek ons dit een

mooi moment. Inmiddels zijn de eerste
lijnen uitgezet voor wat betreft het
zoeken naar een gids voor een mooie
wandeling. Zodra meer bekend laten
we jullie dit uiteraard weten.

Begin 2017 zal de EC weer bij elkaar
komen om de rest van het jaar in te
vullen qua activiteiten.
Er zijn vorig jaar een aantal suggesties
voor activiteiten gedaan, welke (nog)
niet georganiseerd zijn. Zoals duiken
in Belgie. Dit blijkt lastig te regelen zijn,
met name omdat in het Frans hierover
gecommuniceerd moet worden. Mocht
er iemand in de vereniging zijn die
bereid is de correspondentie op zich te
willen nemen in het Frans, houden we
ons aanbevolen. Ook Naturagart heb-

ben we nog op de korrel, het schijnt nu
weer open te zijn. Wellicht een van de
activiteiten aankomend jaar. Ideeën
blijven welkom!

Wie o wie wil de EC komen versterken?
We zijn met zijn drieën en hiermee is
de spoeling dun om zaken te organi-
seren. Dus wie zin heeft om ons te
helpen, laat het vooral even aan ons
weten.

Als er nog vragen en/of opmerkingen
zijn, horen wij deze graag!

Wij hebben er zin in!

Groeten namens de EC,
Marcel, Ruud en Wija

Zeelandweekenden 2017
    (10) 12 t/m 14-5-17 moederdag
    (14) 16 t/m 18-6-17 vaderdag
    (06) 08 t/m 10-9-17
 
Aanmelden kan via een mail aan Ruud
Stout, onder vermelding van "Zeeland"
in het onderwerp.

Te korte armen?
Al een eindje merkte ik onderwater dat
ik bij het aflezen van mijn secondewij-
zer een probleem begon te krijgen. Zo
vanaf de pols lukt het dus niet echt,
maar vindingrijk koppelde ik mijn hor-
loge aan een retractor en strekte mijn
arm zo wat verder uit. Het horloge kon
ik zo onder een hoek aardig bekijken.
Toch bleek na een tijdje dat ook mijn
armen voor deze truc te kort waren, als
ik het wijzertje nog wilde zien.
 
Enfin, via een bekende duikzaak in
Arnhem werd ik geadviseerd een an-
dere duikbril te kopen en die te voor-
zien met correctieglas. Het in tekenen
van de plaats van mijn pupillen ging
vlot. De sterkte van mijn ogen waren

al eerder door mij brillenspecialist op-
gemeten. Deze gegevens konden zo
één op één over genomen worden.

 
Een kleine 2 weken later kon ik de
nieuwe duikbril van inplakglaasjes/
lenzen voorzien ophalen.

Voorzichtig betaste ik de ingeplakte
glaasjes. Geruststellend werd me ver-
teld dat er op deze Proteye correctie--
duikglazen een levenslange garantie
op het loslaten van de laminatie geldt.
Een geruststelling natuurlijk, want ik
ben van plan het duiken nog heel lang
vol te houden.
Natuurlijk was het tijdens het duiken
even wennen. Mijn ogen keken eerst
nog even naar het randje van het cor-
rectieglaasje. Toch went dat ook al
gauw en gaat je focus naar de gezoch-
te onderwerpen. Meer zicht is duidelijk,
meer plezier. Samengevat: ik had dit
als veel eerder moeten doen!
 
Wander
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Duiken @ Lofoten – Noorwegen
Af en toe moet je zaken kunnen afstre-
pen van je bucketlist. Deze zomer
deed zich redelijk spontaan de gele-
genheid voor tijdens de vakantie in
Noorwegen. De Noorse eilanden ar-
chipel Lofoten stond al lang op onze
lijst, mede door de vele aanbevelingen
uit reismagazines zoals National Geo-
graphic als 1 van de mooiste bestem-
mingen ter wereld.
De Lofoten vinden we circa 2500km
vanaf Utrecht en een honderdtal kilo-
meters boven de poolcirkel, vanaf
Nederland 5 dagen rijden.

 
Al op tijdens de overtocht van 4 uur van
vasteland naar de eilanden werd de
aandacht getrokken door het zeeleven
toen een groep orka’s voorbij de veer-
boot kwam zwemmen.
 
Op 1 van de eilanden hebben Emma
en ikzelf een duiktocht (route) gemaakt
met ‘Lofoten Diving’. Max, Stijn en

Martijn hebben dezelfde route gesnor-
keld.

 
Exercitie begon met een uitgebreide
pas sessie in 7mm wetsuits of droog-
pak. Vervolgens met gehuurde uitrus-
ting in de Zodiac en in een tocht van
circa 20 minuten naar een rustige baai
gevaren.
Als je met je 6-sen gaat kamperen is
er eenvoudig geen ruimte in auto en
aanhanger om nog duikuitrusting mee
te nemen, dus alles terplekke gehuurd.
Gelukkig had Emma haar GoPro mee-
genomen, zodat er foto’s van de trip
zijn gemaakt.
 
In het relatief warme water (10˚C) is er
tussen kelp gedoken. De dikke en hele
lange bruine kelp groeit vanaf de
bodem, zijn enkele meters lang en 10 –
20 cm breed. De gehele bodem van de
baai was ermee bedekt. Een ander
paar dat tijdens een rol achterover een
duikbril was verloren, was dus redelijk
kansloos om de verloren bril tussen het
wier terug te vinden.
Overal, onder en tussen het kelp zag

je vooral kleine baarzen, zeeappels,
heel veel naaktslakjes. De wanden van
de rotsen waren begroeid met dode-
mansduim en een enkele anemoon.
Grote vissen hebben we helaas niet
gezien. Volgens de gids zijn die, door
de vissers, vrijwel allemaal naar dieper
water verdreven.

 
Na 45 minuten werd het toch wel frisjes
in de wetsuits en zijn we opgestegen.
Aan de oppervlakte zagen we nog net
een zeearend die zijn kostje bij elkaar
viste. Samen met een ander stel Ne-
derlanders die met ons mee doken en
notabene lid waren van de Zeister
duikvereniging, keerden we weer met
de Zodiac huiswaarts.
Al met al een leuke duiktrip. Het uitzicht
vanaf een Zodiac tussen de fjorden is
schitterend! De Lofoten zelf.. die zijn
niet geschrapt van de lijst. Wellicht
gaan we daar in één van de komende
jaren opnieuw ernaar toe. De beste tijd
is het voorjaar, dan kun je meteen van
het Noorderlicht genieten.
 
Marc G.
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Zeelandweekend in september, here we come.
Na een drukke werkweek verhuisden
velen op de vrijdag naar de bekende
camping met de hutjes in Den Osse.
Een aantal was er al rond het middag-
uur en bouwde het mooie vernieuwde
tentafdak alvast op. De kachel was dit
weekend echt alleen voor de gezellig-
heid, want er was mooi en warm weer
voorspeld.
 
Een groepje aankomende 2-ster dui-
kers dook onder leiding van Wander in
de schaduw in de getijtafelboekjes. Al
gauw werd er voor die middag een
heuse planning voor de kentering bij
de Zeelandbrug gemaakt. Oef, best
spannend. Het water stond hoog bij de
brug en klotste met golven tegen de
duiktrap.
Maar nadat de vinnen waren aange-
daan, doken ze onder in een stoffige
wereld. Even wennen aan het stro-
mende water en dan doemden de
eerste grote stenen op. Het water nam
je mee en langzaam daalden we ver-
der af. Gelukkig op diepte werd het
zicht beter. Ook het zwemmen ging na
verloop van tijd makkelijker en het
moment van kentering ging eigenlijk
haast ongemerkt voorbij.
Tsjonge, wat is daar onder die brug
veel te zien. Alle stenen zijn begroeid
en er op en er tussen krioelt het van
leven. Denk daarbij aan kreeften,

krabben en garnalen. Aan het eind
weer door het  wuivende wier naar de
oppervlakte. Niemand voelde zich
onwel, de verhalen over het eerste
avontuur kwamen los.
Zo kan ik natuurlijk nog wel even door-
gaan, want er werd veel gedoken. De
Oosterschelde toonde zich ook dit
weekend weer als een waar naaktslak-
ken paradijs. Gelukkig was er ook
groter spul te bewonderen. Wat te
denken van de gehoornde slijmvis (zie
kalenderblad van september 2016),
het harnasmannetje en sepia’s. De
Grevelingen werd ook een aantal keer
bezocht. Hier waren naast de zeeda-
hia’s natuurlijk, vooral de vele ontmoe-
tingen met sepiola’s onderwerp van
gesprek.
 
Naast de directe leden waren er ook
een tweetal gastduikers. Bij de familie
Gobes-hut was een klein tentje door
zoon Max met vriendin Lieve opgezet.
Lieve duikt ook en dit was meteen een
mooie gelegenheid voor papa Marc om
haar bekend te maken met duiken in
Zeeland. De tweede enthousiaste
duiker was Bob, het neefje van Marcel
T. Hij kon van spanning haast niet
wachten. Ons vorige nummer van de
INFO trok zijn belangstelling en werd
meteen gelezen. In gehuurde duikkle-
ding zag hij bij Scharendijke zijn eerste

echte sepiola.
Over tentjes gesproken? Ook Henny
had met Helga hun werptentje opge-
zet. Niet om in te slapen, maar om zijn
duikuitrusting in op te bergen. Zelf
sliepen ze in hun daarvoor geschikt
gemaakte bestelwagentje. Zijn duikuit-
rusting zou dit weekend, zelfs naar
vele aansporingen, niet gebruikt wor-
den. Enfin, het venijn zit in de staart.
Ook werptentjes moeten weer inge-
pakt worden. Het werd voor Henny een
halve worstelpartij. Bijgestaan door
Helga, die de handleiding tijdens zijn
acties vasthield en voorlas. Zie fotobij-
drage. Het vermakelijke schouwspel
werd uiteindelijk volgens buddysys-
teem opgelost. Een vrijwilliger schoot
hen namelijk te hulp. Henny blij en
gelukkig na afloop toonde hij overmoe-
dig zijn vaardigheid als Ninja-turtle.
Het geweldige weekend sloten we af
met een traditionele duik. Dit keer aan
de Jan Goudzwaardweg. Met dank
vooral aan Ruud voor de organisatie
en allen die er bij aanwezig waren.
 
Wander    
 
 
Wist u dat?
Marc Gobes hier zijn 400e duik heeft
gemaakt 
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Wat moet je doen als je wilt duiken?
Raadpleeg de duiklijst.
 
Even met de duikcoördinator bellen of mailen en melden dat je komt.
Ook als je later komt. De duikcoördinator kan hiermee rekening houden bij de indeling van de buddyparen.
 
Indien je de duikcoördinator niet kunt bereiken, bel je:
Marc Gobes, tel.: 030-6931494
B.g.g. Ruud Stout, tel.: 026-2741731.
 
Vraag een routebeschrijving (boekje) aan bij de hoofdtrainer of bij het secretariaat (of kijk op de website).
 
Wat moet je altijd bij je hebben?
Een in goede staat verkerende complete duikuitrusting (met buddylijn). Voor een nachtduik een goed functionerende
duiklamp en eventueel een backup lamp. Logboek met een geldig medisch keuringsbewijs.
 
Vuladres:       Educa Sub
                        Arnhem, Heijenoordseweg 86
                        Alleen op telefonische afspraak.
                        Liefst bellen tussen 18:30 - 19:30 uur.
                        Telefoon: 026-4437290
                        Vulkosten: enkele vulling € 0,35 per liter flesinhoud.
                        Bij een volle vulkaart (10 X) krijgt u één vulling gratis!
                        Routebeschrijving zie: www.educa-sub.nl
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