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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

Gelre-Sub bestuur   
Bestuur
 
Voorzitter:
Ruud Musch
0316-264816
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

Bestuurslid:
Stefan Willemsen
06-29586440
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
 
Web masters
Marc Gobes
webmasters@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:
Wandeling Planken Wambuis
door Marjan van Roon
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Van de Bestuurstafel
Nog maar net bekomen van een lange
verkiezingscampagne, om eindelijk
jullie voorzitter te mogen worden, komt
het niet te weigeren verzoek van Jo-
landa om een stukje te schrijven voor
ons onvolprezen lijfblad.
Het moet geplaatst worden onder de
rubriek “van de bestuurstafel”, echter
het eerstkomende bestuursoverleg is
in mei. Dit is dus op persoonlijke titel
geschreven, enkele dagen voor een
misschien wel verdiende vakantie.
 

Wat me zo aan de start van het nieuw
duikseizoen opvalt is het forse aantal
zwemmers en duikers op de trainings-
avonden. En er lopen opleidingen voor
1- en 2* ster, regelmatig introduiken en
1* instructeurs in opleiding. Das heel
goed, maar er kan nog steeds meer bij
in het zwembad.
 
3 Mei is er een vergadering van het
bestuur gepland, heb je wensen of
ideeën, laat het de secretaris (onze
Carla) tijdig weten.

Waar je in 2017 ook gaat duiken, kom
weer veilig boven!
Ik wens iedereen een goede gezond-
heid toe, maar enkelen wel in het
bijzonder!
 
Ruud Musch
 

Van de Redactie
Binnenkort begint het buitenwatersei-
zoen. De dapperen staan al klaar om
op 2e paasdag de onderwater verstop-
te  eieren op te duiken. Ik ben be-
nieuwd of we ook dan de Paashaas
weer zullen zien en ontmoeten.
 
Op het middenblad van deze INFO
staat veel handige informatie over het
duiken van de komende zomer. Je
vindt er onder andere de buitenwater
planning van de TC en veel informatie
over de Zeelandweekenden.
Ruud Stout heeft de organisatie van
deze Zeelandweekenden al weer keu-
rig voor elkaar. De zon is besteld en er
is nog plaats voor een tent of caravan.
 
Natuurlijk haal je de middenpagina er
uit en plaatst hem naast jouw GS-ka-
lender. Zo kun je geen clubduik meer
missen! En heb je even geen zin om in

het water te gaan, dan meldt je je na-
tuurlijk aan als oppervlakte coördina-
tor. Of anders kom je toch alleen even
voor de gezelligheid!
 
In deze INFO zijn er gelukkig weer veel
verschillende verhalen. Onze nieuwe
voorzitter Ruud Musch opent het blad
en is vast van plan om in elke editie de
ruimte voor het bestuur in te vullen.
Proficiat! Annemieke en Michel verras-
sen ons op hun ijsduik ervaringen.
Emma schrijft verder over haar bele-
venissen in het verre Amerika. In “Door
de duikbril van...” beantwoordt Marsha
alle vragen. En aan wie zou ze de pen
daarna doorgeven?
 
Marc schrijft een mooi verslag over de
demonstratie zwemmen met de Mono-
vin in het zwembad. Marjan laat zien
in haar verhaal dat ook de leden boven

water het erg naar hun zin hebben in
haar verslag over wildkijken op Plan-
ken Wambuis. We ronden af met een
verslag over een specialisatie VGM.
Wat is dat nu weer?
 
De redactie bedankt weer een ieder die
zich voor deze INFO heeft ingezet en
kijkt uit naar jullie kopij voor de volgen-
de uitgave, sluitingsdatum 20 augus-
tus. Het zwembadseizoen loopt ten
einde, daarom graag tot ziens aan de
oever in het buitenwater.
 
De leden van de redactie wensen ie-
dereen een fijn nieuw duikseizoen!  

 

Van het Secretariaat
De ALV is al weer achter de rug en ik
bedank de leden voor hun opkomst.
 
We verwelkomen Annelieke Bos en
Hein Dielissen. Zij volgen bij Educa--
Sub de 1* Opleiding
 
Merlijn Goedings is ook bij de vereni-
ging gekomen. Hij heeft al een brevet,
maar zoekt nog duikspullen. Het voor-

jaar komt eraan, dus als de zolder
opgeruimd wordt en u komt iets tegen,
dan weet u waar u terecht kunt.
 
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.
 
Ga je verhuizen, verander je van mail-
adres, wil je iets verkopen, stuur dan
een berichtje naar info@gelre-sub.nl
 
                                      Carla

 
 

3



ww
w.

ed
ito

o.
nl

Zaterdag 28 januari 2016 ijsduiken bij camping de Rhederlaagse meren.
Na alle schaatspret die er de afgelopen
week  is geweest vonden wij het tijd
worden om een gat in het ijs te maken.
Dit doe je natuurlijk niet zomaar. Nee,
na de droogpak cursus was het tijd
voor een ijsduik. Voor een ijsduikcur-
sus was geen tijd meer dus het werd
een soort van kennismaking met ijsdui-
ken.

Maar ja toen hadden we wel het idee
om te gaan duiken maar dan. Joris
wilde wel zorgen voor alle zaken erom-
heen, zodat wij konden duiken. Maar
ja, hoe komen we onder het ijs? Aan-
gekomen op de duikstek (camping) zijn
we begonnen met alles klaar zetten en
maken voor de duik.

Het zonnescherm ging uit zodat er een
gesloten omkleedplek ontstond en de
verwarming werd hoog opgestookt.
Het was een prachtige windstille dag
waardoor de warmte goed bleef han-
gen. Nadat alles klaar stond werd het
tijd om een gat te maken.

We begonnen met een hakbijl wat ei-
genlijk vrij goed ging. Daarna kon de
elektrische zaag in het gat, dit was
geen succes. Dan moesten we toch
maar met de hakbijl aan de gang.
Enige tijd en een bezwete rug later zat
er een mooi gat in het ijs. Dit gat was
alleen te kort, we konden niet vanaf de
kant het water in lopen. Dus dan toch
maar het gat groter maken.

Nadat het gat erin zat, moesten eerst
de natte sokken en het shirt drogen.
Gelukkig hadden we veel extra en re-
serve kleding mee. Nu moest het er
maar van komen en we gingen ons
omkleden. Tijdens het aantrekken van
het droogpak was het zo warm dat we
uit het overdekte gedeelte weg
moesten om niet kletsnat van het
zweet het water in te gaan.

Joris had inmiddels met de kruiwagen
onze sets naar de waterkant gebracht.
Eenmaal opgetuigd stapten we van het
ijs af het water in. De veiligheidslijn
werd omgedaan en de buddylijn om de
pols en we waren er klaar voor.

Gek genoeg was de gevoelstempera-
tuur helemaal niet zo koud. Gewen-
ning, adrenaline, zon? Wie zal het
zeggen... het zicht onder water viel
helaas tegen. Maar dat er ijs boven je
zit en dat je niet omhoog kunt is wel
een raar gevoel. De onderkant van het
ijs was super glad. Wat ook heel
vreemd is dat je iemand bovenop het
ijs ziet staan. Het is echt prachtig om
je eigen uitgeademde lucht tegen het
ijs te zien botsen en dan heel langzaam
ziet verspreiden over het oppervlak.

We hadden een lijn van ongeveer 25
meter en als we hieraan trokken wer-
den we als vissen binnen gehaald door
Joris. Dit was toch wel erg makkelijk
want op je kompas je wak terug vinden

geeft geen garantie. Na onze eerste
poging zijn we direct nog een tweede
keer uitgezwommen. Toen de kou op
de handen voelbaar begon te worden
zijn we eruit gegaan.

Dit ging met hetzelfde gemak als erin.
Door het wak zo dichtbij de kant kon-
den we op het ijs zitten en de set af-
doen. Waarna je heel eenvoudig eruit
kon stappen. Eenmaal eruit hebben we
vol verbazing staan kijken naar wat we
onder het ijs hadden achter gelaten.
Onze uitgeademde lucht bleef goed
zichtbaar onder het ijs hangen. Nu
werd het toch echt tijd om het warme
droogpak uit te trekken. De gecreëerde
kleedruimte was aangenaam warm en
maakte het omkleden tot een feest.

Nu we weer omgekleed waren kregen
we een kop warme chocomelk. Het ijs
was zo'n 11 cm dik, dus waarom zou-
den we niet ook gaan schaatsen. Dus
hup schaatsen aan en nog heerlijk een
paar rondjes kunnen maken op de
plas.
 
Het was een geweldige middag met
veel zon, ijspret en uiteraard duikple-
zier. Wij kijken uit naar de volgende
vorstperiode waarbij we hopelijk met
meer leden er een clubactiviteit van
kunnen maken. 
 
Groeten Annemieke, Joris en Michel
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Door de duikbril van ......
 
 
Naam: Marsha Jolink
 
 
Geboren: in Doetinchem
Schoenmaat: 40
Lengte: 1.73
Sterrenbeeld:  weegschaal
Welke stad of dorp woon je?  Westervoort
Wat heb jij met de plaats waar je woont? Het huis waar we in wonen is ons thuis.
 
 
Omschrijf jezelf in 5 woorden: Eigenwijs, Energiek, Leergierig, Knuffelkont, Sensitief.
Wat is je vroegste jeugdherinnering? Buiten spelend genietend van alles om me heen.
Welke film heb je vaker gezien? Dirty Dancing, heerlijk dansen.
Waar blijf je voor thuis? Een Netflix marathon tijdens de donkere dagen.
Wat is je levensmotto? Live your life
Wat zou je geen tweede keer meer doen? Parachute springen.
Wat is je ergste nachtmerrie? Niet in staat zijn om te relativeren.
Welk boek ligt naast je bed? Ki, kracht van binnenuit. Hans Peter Roel.
Welk talent had je graag gehad? Recht op mijn schaatsen kunnen staan, nu ziet het er uit of ik heel nodig naar de wc
moet.
 
 
Welke indruk laat jij op mensen achter? Iemand op wie je kunt bouwen.
Wat heb je altijd bij je? Mijn hart.
Wat is je meest waardevolle bezit? De glimlach in mijn ogen.
Wanneer heb je voor het laatst gelachen? Tijdens het schrijven van dit stukje.
Waarover kun je je druk maken? Onrecht, dan kan ik heel instinctief reageren.
Hoe ben je als je kwaad bent? Net de hulk en niet te genieten.
Ben je vergevingsgezind? Mmm, dat vind ik een lastige. Heb zelf het idee dat het wel even duurt voordat mijn taks is
bereikt. Alleen als het dan zo ver is, dan gaat de deur dicht en meestal blijft ie dan dicht.
Waar lach je om? Om mijn eigen stuntelige dingen. Zoals mijn duikset om willen doen terwijl mijn shorty nog op mijn
heupen hangt. Of een glaslat die ik verkeerd in verstek zaag nadat ik er 10 minuten over na heb gedacht hoe ik hem ook
al weer moest zagen.
Houd je van een uitdaging? Zolang het geen uitdaging op hoogte is.
Smijt je met geld? Alleen als ik er iemand anders mee kan helpen die het goed kan gebruiken.
Wie was jouw jeugdidool? George Michael
 
 
Beroep? Veiligheidsadviseur (arbeid & vervoer van gevaarlijke stoffen).
Waar werk jij?  In de verfbranche.
Partner? Marcia Zwienenberg.
Broers / zussen? Henrieke en ik zijn zussen. Ook al zou je dat zo op het eerste oog niet zeggen, totdat je ons hoort
lachen.
Huisdieren? Skoebie, een heerlijke Engelse Cocker Spaniël.
Hobby’s? Al wandelend of fietsend met zijn drieën op pad en van de natuur genieten.
Sporten? Basketbal, sinds een jaar recreatief in Ede. Lekker fanatiek en een boel plezier.
 
 
Hoe ben je bij de duikvereniging verzeild geraakt? Door een geplande vakantie op Kaapverdië in oktober 2016
werden we getriggerd om eens een kijkje onder water te nemen.
Waarom vind je duiken leuk? De rust, het gevoel dat de tijd even stilstaat terwijl je zoveel ziet.
Waar zou je ooit een keer willen duiken? Bonaire, 
Wat wil je graag onder water tegen komen? Een zeepaardje lijkt me super gaaf!
Favoriete muziek? Wisselend, van Leonie Meijer tot Beth Hart.
Favoriete eten? Risotto ai funghi.
Favoriete vakantie? Een combinatie van inspanning en ontspanning.
 
 
Wiens profiel zou jij graag eens willen lezen? Mark Joling kom maar op!
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nlDatum Tijd Oppervlaktecoördinator Locatie/Opmerkingen

maandag 17 april 2017 11:00 EC Paasduik Slijk-Ewijk

woensdag 19 april 2017 19:30 Marjan Rhederlaag

zondag 23 april 2017 10:00 Slijk-Ewijk

woensdag 26 april 2017 19:30 Groene Heuvels

zondag 30 april 2017 10:00 Marjan Slijk-Ewijk

woensdag 3 mei 2017 19:30 Bemmel

vrijdag 5 mei 2017 19:30 Marc G. Reanimatie oefening EDE

zondag 7 mei 2017 10:00 ? OngevalSimulatie?

woensdag 10 mei 2017 Ruud S. Zeelandweekeinde

zondag 14 mei 2017 Ruud S. Zeelandweekeinde

woensdag 17 mei 2017 19:30 Joris en Carien Bemmel

zondag 21 mei 2017 10:00 Stefan Willemsen (Stage Maurice) Slijk-Ewijk

woensdag 24 mei 2017 19:30 Joris en Carien Groene Heuvels

zondag 28 mei 2017 10:00 Marc G. (Stage Selçuk) Slijk-Ewijk

woensdag 31 mei 2017 19:30 Paul en Carla Rhederlaag

maandag 5 juni 2017 11:00 EC Pinksterduik Slijk-Ewijk

woensdag 7 juni 2017 19:30 Paul en Carla Bemmel

zondag 11 juni 2017 10:00 Slijk-Ewijk

woensdag 14 juni 2017 Ruud S. Zeelandweekeinde

zondag 18 juni 2017 Ruud S. Zeelandweekeinde

woensdag 21 juni 2017 19:30 Paul en Carla Ressen

zondag 25 juni 2017 10:00 Anita en Erik Bemmel

woensdag 28 juni 2017 19:30 Marsha Slijk-Ewijk

zondag 2 juli 2017 10:00 Ruud M. Groene Heuvels

woensdag 5 juli 2017 19:30 Jolanda Slijk-Ewijk

zondag 9 juli 2017 10:00 Ruud M. Zwanemeer

woensdag 12 juli 2017 19:30 Jolanda Slijk-Ewijk

zondag 16 juli 2017 10:00 Beldert

vrijdag 21 juli 2017 19:30 Anita en Erik Slijk-Ewijk

zondag 23 juli 2017 10:00 Jose M Groene Heuvels

vrijdag 28 juli 2017 19:30 Anita en Erik Slijk-Ewijk

zondag 30 juli 2017 10:00 Anita en Erik Valburg

woensdag 2 augustus 2017 19:30 Stefan Willemsen Slijk-Ewijk

zondag 6 augustus 2017 10:00 Michelle Ressen

woensdag 9 augustus 2017 19:30 Slijk-Ewijk

zondag 13 augustus 2017 10:00 Jose M Groene Heuvels

woensdag 16 augustus 2017 19:30 Slijk-Ewijk

zondag 20 augustus 2017 10:00 Rhederlaag

woensdag 23 augustus 2017 19:30 Michelle Slijk-Ewijk

zondag 27 augustus 2017 10:00 ???? Ressen (en lezing Zeeland)

woensdag 30 augustus 2017 19:30 Maurice Slijk-Ewijk

zondag 3 september 2017 10:00 Marc Mill (Langebroek)

woensdag 6 september 2017 Ruud S. Zeelandweekeinde

zondag 10 september 2017 Ruud S. Zeelandweekeinde

woensdag 13 september 2017 19:30 Paul en Carla Slijk-Ewijk

zondag 17 september 2017 10:00 Bemmel

woensdag 20 september 2017 19:30 Joris en Carien Slijk-Ewijk

zondag 24 september 2017 10:00 Ressen

woensdag 27 september 2017 19:30 Joris en Carien Slijk-Ewijk

zondag 1 oktober 2017 10:00 Stefan Willemsen Didam

woensdag 4 oktober 2017 19:30 Slijk-Ewijk

zondag 8 oktober 2017 10:00 Rhederlaag

woensdag 11 oktober 2017 19:30 Slijk-Ewijk

zondag 15 oktober 2017 10:00 Stefan Willemsen Groene Heuvels

woensdag 18 oktober 2017 19:30 Annemieke / Michel Slijk-Ewijk

zondag 22 oktober 2017 10:00 Annemieke / Michel Bussloo

woensdag 25 oktober 2017 19:30 Annemieke / Michel Groene Heuvels

Buitenwater Planning 2017
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Algemene informatie - Zeelandweekend - Gelre-Sub 
 

Het adres van de camping is: 
Camping DEN OSSE 
Blankersweg 4 
4318TV BROUWERSHAVEN 
Schouwen-Duiveland 
Telefoon: 0111-691513 
www.campingdenosse.nl 
  

Dit is een zijweg van de (dijk)weg van: 
BROUWERSHAVEN naar SCHARENDIJKE 
(aan de linkerzijde van de (dijk)weg en dan rechts) 
 

De hutjes en plekken zijn geboekt onder de naam: Ruud Stout of Gelre-Sub 

In de hutjes is o.a. aanwezig: 
5 bedden (stapel) / matrassen en kussens  gasstel met pannen en fluitketel 
afwasbak / borstel / schoonmaakdoek  keukenblok en koelkast 
vuilnisbak incl. 1 afvalzak    bank(vaste) met tafel en stoelen 
koffie apparaat     buitenbank met tafel 
 

Waar aan te denken: 
Persoonlijk o.a.: 
Slaapzak, kussensloop / dekbed / lakens  toilet artikelen / handdoek(en) 
warme kleding / regenkleding    laarzen / muts / das 
beker / bord / bestek    stoel (luie) 
 

Alle duikspullen maar denk ook o.a. aan:  
extra lood i.v.m.. zeewater (± 2 kg)   buddylijn, kompas (decoboei) 
duiklamp (zonder lamp geen nachtduik)  logboek, met medische keuring 
½ € t.b.v. Lucht (bij Grevelingen = € 5&10 te wisselen) duikcomputer (duiktabel) 
 

Per hut o.a.: (Neem contact op met je hut genoten voor de spullen per hut) 

theedoek / handdoek / afwasmiddel  drank / koffie 
verdeeldoos elektra t.b.v. o.a. duiklamp  brood / beleg 
 

INDELING:     
 

Hut 1  INDELING & DUIKPLANNING, komen ca 1 à 2 weken voor het weekend. 
Hut 2  
Hut 3  
Hut 4  
Hut 5  
 

Caravan(en)  
 

Tent(en)  
 

Aan,- afmelden per mail ruudstout@online.nl,  

afmelden ook graag doorgeven dan weten we dat je niet komt. 

Enkele punten van huishoudelijke aard: 
 

Overnachting. 
De hutten. 

Er zijn 5 hutten met 5 slaapplaatsen, ze zijn voorzien van een keukenblok, koelkast 
en pannen. Officieel 1 auto per hut (zelf bestek, borden en bekers meebrengen) 

De tent of caravan. 

Er zijn vaak 3 campingplaatsen gereserveerd waarop meerdere tenten of caravans 
mogen staan minimaal 3 m uit elkaar. Ze zijn voorzien water & stroom (eurostekker) 

 

Aankomst op de camping. (of op de duikstek) 

Op de woensdag of donderdag zijn er altijd al een aantal op de camping om een aantal vrije 
duik(en) te maken.  (meld je als je hierbij wilt zijn) 
 

De auto op de camping. 

De poort van de camping is voorzien van toegangscontrole, hierbij wordt gebruik gemaakt van 
het kenteken van de auto. 

Het is  toegestaan om met één auto per hut op het kampeerterrein te komen de andere auto's 
kunnen wel lossen maar moeten achter het beheerderhuisje parkeren. (in praktijk anders) 
Na 23.00 mag men niet meer op de camping, maar achter het beheerderhuisje parkeren.  
 

Vertrek. 
Officieel moeten de hutten zondag voor 13:00 uur leeg en schoon zijn. 
In de praktijk wordt er niet moeilijk over gedaan, dat dit iets later is. (als het de volgende dag 
een hut nog niet is verhuurd) maar dan altijd in overleg met de organisator. 
 

Eten, drank & nacht. 
Op de vrijdag gaan we vaak naar het Opstapje (17:30), voor een gezamenlijk maaltijd. (de 
kosten worden hoofdelijk omgeslagen, ter plaatse het liefst contant afrekenen) 
Zaterdag is er een gezamenlijk BBQ (18:00) op de camping. (vlees, vis, vega. of mosselen) 

Iedereen zorgt zelf voor zijn ochtend- en middageten, welke als het weer het toelaat 
gezamenlijk buiten kan worden genuttigd. (alle kosten worden hoofdelijk omgeslagen) 
Denk om het alcohol gebruik, zeker als je nog wilt (nacht)duiken. 
In de avond zitten we warmpjes bij rond een houtkachel, graag haardhout meenemen. 
 

Het duiken. 
Vertrek naar de duikstek. 

Op de duikplanning (ontvangst 1 à 2 weken voor vertrek), staan als eerste de vertrektijden 
vanaf de camping, dit zijn de belangrijkste tijden in dit schema. 
(zorg dat je op tijd klaar staat, vertrektijd = vertrekken en niet nog even de fles vullen) 
 

Lucht. 

Bij aankomst in Zeeland dient een ieder over een volle duikfles te beschikken. 
Na elke duik wordt er in principe als eerste gevuld. (denk aan kleingeld bv. ½ €) 
 

Oppervlaktecoördinator. 

Bij elke duik zal er één van ons allen de functie van oppervlaktecoördinator vervullen, als je dit 
bij een bepaalde duik wilt doen meld je dan zodat niet iemand ‘vrijwillig’ wordt aangewezen. 
 

Afrekening. 
Op zondagochtend contant: 
€ 25 à 30 voor de 2 overnachtingen, € 10 à 15 voor de BBQ. 
 
 

Tot in Zeeland Ruud Stout   ruudstout@online.nl Versie: 2016-nj 
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Algemene informatie - Zeelandweekend - Gelre-Sub 
 

Het adres van de camping is: 
Camping DEN OSSE 
Blankersweg 4 
4318TV BROUWERSHAVEN 
Schouwen-Duiveland 
Telefoon: 0111-691513 
www.campingdenosse.nl 
  

Dit is een zijweg van de (dijk)weg van: 
BROUWERSHAVEN naar SCHARENDIJKE 
(aan de linkerzijde van de (dijk)weg en dan rechts) 
 

De hutjes en plekken zijn geboekt onder de naam: Ruud Stout of Gelre-Sub 

In de hutjes is o.a. aanwezig: 
5 bedden (stapel) / matrassen en kussens  gasstel met pannen en fluitketel 
afwasbak / borstel / schoonmaakdoek  keukenblok en koelkast 
vuilnisbak incl. 1 afvalzak    bank(vaste) met tafel en stoelen 
koffie apparaat     buitenbank met tafel 
 

Waar aan te denken: 
Persoonlijk o.a.: 
Slaapzak, kussensloop / dekbed / lakens  toilet artikelen / handdoek(en) 
warme kleding / regenkleding    laarzen / muts / das 
beker / bord / bestek    stoel (luie) 
 

Alle duikspullen maar denk ook o.a. aan:  
extra lood i.v.m.. zeewater (± 2 kg)   buddylijn, kompas (decoboei) 
duiklamp (zonder lamp geen nachtduik)  logboek, met medische keuring 
½ € t.b.v. Lucht (bij Grevelingen = € 5&10 te wisselen) duikcomputer (duiktabel) 
 

Per hut o.a.: (Neem contact op met je hut genoten voor de spullen per hut) 

theedoek / handdoek / afwasmiddel  drank / koffie 
verdeeldoos elektra t.b.v. o.a. duiklamp  brood / beleg 
 

INDELING:     
 

Hut 1  INDELING & DUIKPLANNING, komen ca 1 à 2 weken voor het weekend. 
Hut 2  
Hut 3  
Hut 4  
Hut 5  
 

Caravan(en)  
 

Tent(en)  
 

Aan,- afmelden per mail ruudstout@online.nl,  

afmelden ook graag doorgeven dan weten we dat je niet komt. 

Enkele punten van huishoudelijke aard: 
 

Overnachting. 
De hutten. 

Er zijn 5 hutten met 5 slaapplaatsen, ze zijn voorzien van een keukenblok, koelkast 
en pannen. Officieel 1 auto per hut (zelf bestek, borden en bekers meebrengen) 

De tent of caravan. 

Er zijn vaak 3 campingplaatsen gereserveerd waarop meerdere tenten of caravans 
mogen staan minimaal 3 m uit elkaar. Ze zijn voorzien water & stroom (eurostekker) 

 

Aankomst op de camping. (of op de duikstek) 

Op de woensdag of donderdag zijn er altijd al een aantal op de camping om een aantal vrije 
duik(en) te maken.  (meld je als je hierbij wilt zijn) 
 

De auto op de camping. 

De poort van de camping is voorzien van toegangscontrole, hierbij wordt gebruik gemaakt van 
het kenteken van de auto. 

Het is  toegestaan om met één auto per hut op het kampeerterrein te komen de andere auto's 
kunnen wel lossen maar moeten achter het beheerderhuisje parkeren. (in praktijk anders) 
Na 23.00 mag men niet meer op de camping, maar achter het beheerderhuisje parkeren.  
 

Vertrek. 
Officieel moeten de hutten zondag voor 13:00 uur leeg en schoon zijn. 
In de praktijk wordt er niet moeilijk over gedaan, dat dit iets later is. (als het de volgende dag 
een hut nog niet is verhuurd) maar dan altijd in overleg met de organisator. 
 

Eten, drank & nacht. 
Op de vrijdag gaan we vaak naar het Opstapje (17:30), voor een gezamenlijk maaltijd. (de 
kosten worden hoofdelijk omgeslagen, ter plaatse het liefst contant afrekenen) 
Zaterdag is er een gezamenlijk BBQ (18:00) op de camping. (vlees, vis, vega. of mosselen) 

Iedereen zorgt zelf voor zijn ochtend- en middageten, welke als het weer het toelaat 
gezamenlijk buiten kan worden genuttigd. (alle kosten worden hoofdelijk omgeslagen) 
Denk om het alcohol gebruik, zeker als je nog wilt (nacht)duiken. 
In de avond zitten we warmpjes bij rond een houtkachel, graag haardhout meenemen. 
 

Het duiken. 
Vertrek naar de duikstek. 

Op de duikplanning (ontvangst 1 à 2 weken voor vertrek), staan als eerste de vertrektijden 
vanaf de camping, dit zijn de belangrijkste tijden in dit schema. 
(zorg dat je op tijd klaar staat, vertrektijd = vertrekken en niet nog even de fles vullen) 
 

Lucht. 

Bij aankomst in Zeeland dient een ieder over een volle duikfles te beschikken. 
Na elke duik wordt er in principe als eerste gevuld. (denk aan kleingeld bv. ½ €) 
 

Oppervlaktecoördinator. 

Bij elke duik zal er één van ons allen de functie van oppervlaktecoördinator vervullen, als je dit 
bij een bepaalde duik wilt doen meld je dan zodat niet iemand ‘vrijwillig’ wordt aangewezen. 
 

Afrekening. 
Op zondagochtend contant: 
€ 25 à 30 voor de 2 overnachtingen, € 10 à 15 voor de BBQ. 
 
 

Tot in Zeeland Ruud Stout   ruudstout@online.nl Versie: 2016-nj 
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Wat moet je doen als je wilt duiken?
Raadpleeg de duiklijst.
 
Even met de oppervlakte coördinator bellen of mailen en melden dat je komt.
Ook als je later komt. De oppervlakte coördinator kan hiermee rekening houden bij de indeling van de buddyparen.
 
Indien je de oppervlakte coördinator 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, Telefoon: 026-4437290
                        Alleen op telefonische afspraak. Liefst bellen tussen 18:30 - 19:30 uur.
                        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

Oppervlakte coördinatoren gezocht en invullen duikjournaal
Beste Leden
 
Op de middenpagina treffen jullie het
rooster van de buitenwaterduiken en
oppervlakte coördinatoren aan. Er zijn
nog meerdere vrije plekken op woens-
dag-avond en zondag-ochtend die
waarop zich geen coördinator voor
heeft aangemeld! Hierbij nogmaals de
oproep om je op te geven voor liefst 2
dagen om de coördinatie te doen.
 
Zoals ook gezegd op de algemene

ledenvergadering is het invullen van de
duikjournaals door de oppervlakte
coördinator soms te beknopt. Locatie
ontbreekt, flesdruk ontbreekt in- en uit
ontbreekt, etc... We hopen dat het
nooit nodig zal zijn, maar als er zich
een ongeval voordoet is het journaal
iets waar altijd naar gevraagd wordt.
Onvolledig ingevulde journaals kun-
nen dan erg vervelend zijn.
 
Tijdens de ALV vroeg 1 van de leden
aan mij waarom ik de coördinatoren

daar niet rechtstreeks op aansprak. De
reden is dat vaak ook de naam van de
coördinator niet ingevuld was!
 
Oproep dus aan alle coördinatoren
(alle 2* leden ouder dan 18) om de
journaals volledig in te vullen! Invullen
van de logboeken hoeft niet, dat mag
natuurlijk wel als service naar de leden.
 
Namens de TC
Marc Gobes
Hoofdtrainer

Zeelandaanmeldingen tot 8 april 2017
Hierbij een overzichtje van de aan- en
afmeldingen voor de 3 Zeeland week-
enden en het extra lezingen weekend
Peter van Bragt, “Eten of Gegeten
Worden”.
 
Graag een mailtje aan Ruud Stout als
de gegevens niet kloppen.
 
1e WEEKEND (10) 12/14-5-2017
Deelnemers (26):
Ruud S, Eric/Anita, Marcel T/Wija/
Thora, Jolanda, Paul/Carla, Ruud M/
José, Marc G, Pieter, Mark, Michèle,
Maurice/Marina, Selçuk, Michel/Anne-
mieke, Pepijn/Ellen/Milan, Marsha,
Wander, Jos,
Weet nog NIET zeker (3):
Hennie, Ruud H, Cristina,
Gaat NIET mee (12):

Marjan, Stefan, Robin/Eva, Hans G/
Christel, Joep, Emma, Fred/Annelie-
ke, Hein, Merlijn,
 
2e WEEKEND (14) 16/18-6-2017
Deelnemers (25):
Ruud S, Eric/Anita, Marcel T/Wija/
Thora, Stefan, Fred, Jolanda, Marjan,
Paul/Carla, Ruud M/José, Marc G,
Pieter, Mark, Michèle, Michel/Anne-
mieke, Hein, Merlijn, Marsha, Wander,
Jos,
Weet nog NIET zeker (3): Hennie,
Ruud H, Cristina,
Gaat NIET mee (11): Maurice/Marina,
Joep, Robin/Eva, Hans G/Christel,
Selçuk, Pepijn, Emma, Annelieke,
 
3e WEEKEND (6) 8/10-9-2017
Deelnemers (22):

Ruud S, Eric/Anita, Marcel T/Wija/
Thora, Stefan, Fred/Annelieke, Jolan-
da, Ruud M/José, Marc G/Emma,
Pieter, Mark, Michèle, Michel/Anne-
mieke, Wander, Marsha, Jos,
Weet nog NIET zeker (4):
Pepijn, Hennie, Ruud H, Cristina,
Gaat NIET mee (13):
Marjan, Paul/Carla, Maurice, Robin/
Eva, Hans G/Christel, Marina, Joep,
Selçuk, Hein, Merlijn,
 
EXTRA WEEKEND 25/27-8-2017
“Eten of Gegeten Worden” Deelne-
mers (16):
Ruud S, Eric/Anita, Marcel T/Wija,
Jolanda, Ruud M/José, Marc G, Mark,
Michel/Annemieke, Jos, Wander, Mar-
jan, Marsha, 
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Laatste nieuwsbericht vanuit Amerika

 
 
Nog minder dan 3 maanden en ik  ben
weer terug op Nederlandse bodem.
Gek idee eigenlijk. Ik heb het idee dat
ik nog maar net in Amerika ben. Maar
over een paar maanden zit het avon-
tuur er al weer op. Ik moet zeggen dat
ik onderhand wel zin heb om weer een
duik te maken. Ze mogen hier dan wel
veel meren hebben, +10.000, echt
duiken doen ze hier niet. Er zijn een
heleboel dingen gebeurt sinds het
laatste bericht! Zo heb ik onder andere
meerdere keren geschoten met ver-
schillende soorten geweren en pisto-
len. Ik vind het echt heel gaaf om te
schieten (waarschijnlijk ook omdat het
illegaal is in Nederland). 
 

 

Nu het lente begint te worden hier is
ook eindelijk het laatste sneeuw weg-
gesmolten. Volgens de Amerikanen
was dit niet een hele koude winter….
Ik moet zeggen dat ik -37 toch wel

behoorlijk koud vind. Maar daarnaast
zijn er nu ook nieuwe sporten op school
begonnen. Omdat ik niet kon kiezen
doe ik nu Track & field (atletiek) en golf!
Voor atletiek doe ik kogelstoten en
discuswerpen. Ik ben er echt slecht in,
maar het is grappig om te zien hoe
serieus de Amerikanen dit allemaal
nemen. Het is allemaal een beetje
overdreven hier. Golf is wel grappig om
te doen maar de enige ervaring die ik
had was van het minigolf en dat lijkt er
niet echt op.
 

 

Daarnaast doe ik ook Speech en dat
is bijna afgelopen. Speech is een
wedstrijd waarin je een Speech geeft
voor jury. Die beoordeelt je dan en je
krijgt een score. 1= het beste, 5 = het
slechtste. Tot nu toe hadden we elke
zaterdag een meet (een wedstrijd). En
op donderdag 30 maart hebben we
sub-sections. De meets die we hadden
voor sub-section staan allemaal los
van elkaar. Maar als je bij sub-sections
in de top 6 belandt van jouw categorie
(er zijn 13 categorieën), ga je door naar
sections. Als je in sections in de top 3
belandt ga je door naar State. State is
het hoogste wat je kan halen. Zelfs als
je niet wint in State, dat je überhaupt
al naar state gaat is al een groot ding
hier.

 

Mijn categorie is Original Oratory, ook
wel persuasive (overhalend, betui-
gend) genoemd en hierin moet je je
eigen speech schrijven van 10 minu-
ten. Zoals ik al zei, heb ik mijn sub--
sections 30 maart en ik ben benieuwd
waar ik beland. Ik heb al paar keer een
medaille of een lintje gewonnen wat op
zich wel goed is omdat dit mijn eerste
jaar in Speech is, het mijn tweede taal
is en ik neem het op tegen Amerikanen
die het al 6 jaar doen. Ik vind Speech
echt ontzettend leuk en ik ga het jam-
mer vinden zodra het over is.
 
Een paar weken geleden is een vrien-
din (uit Nederland), die ook in Amerika
zit voor een jaar, overgekomen voor
een paar dagen! Het was super fijn om
weer even Nederlands te kunnen pra-
ten met iemand in real life en om ge-
woon weer een vertrouwd gezicht te
zien. We zijn toen ook naar de Mall of
America gegaan. Dit is het grootste
winkelcentrum van Amerika! Je kan er
naast winkels ook achtbanen vinden
en een seaworld. Als mijn ouders
komen in April ga ik er nog een keer
naar toe. Het is maar goed dat ik niet
te vaak ga, anders was ik nu echt blut
geweest….oeps.
 

 
Ik ga er maar weer een eind aan brei-
en. Mocht je nog vragen hebben, je kan
me altijd een mail/appje sturen! Of
even geduld hebben want 29 juni ben
ik weer terug in Nederland!
 
Emma
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Demonstratie en training met Monovin
10 maart jongstleden had de TC een
bijzondere demonstratie en training
georganiseerd op gebied van Mono-
vin-zwemmen.
Zoals uit de begeleidende foto’s (dank
aan Jos!) blijkt heeft een monovin 1
(=mono) groot vinblad waar je met
beide voeten gelijk in vast zit. Je zit er
ook echt muurvast in, de schoenmaat
is circa 1 maat kleiner dan je normale
vin, zodat ze met een wedstrijd ook
echt stevig vast blijven zitten.
Monovin zwemmen is een aparte
wedstrijdsport waarvan de verenigin-
gen zijdelings aan de NOB verbonden
zijn. Waarom aan de NOB? Omdat 1
van de wedstrijd onderdelen van Mo-
novinzwemmen ook met perslucht
beoefend kan worden.
 
De NOB beschikt over enkele sets met
demonstratiemateriaal die onder be-
geleiding van trainers van een Mono-
vin vereniging uitgeleend mogen wor-
den. TC had contact gemaakt met de
Wijchense vereniging Pontos die be-

reid waren met zijn vieren ons een
avond demonstraties en instructie te
geven.
 
De avond kende een grote opkomst en
een vol bad, mede door de 1 en 2*
cursisten. In de eerste 3 banen gaven
de dames van Pontos een paar de-
monstraties in de afwijkende vinslag;
vanuit de heupen in plaats van uit de
knieën. Niet alleen de slag is anders,
de snelheid ook! De 2 dames wisten
een fikse boeggolf in het zwembad te
maken waardoor het water over de
hoge randen heen klotste. Door de
hoge snelheid is een snorkel die naast
het gezicht wordt gedragen ook geen
optie. Door de snelheid wordt de snor-
kel uit je mond getrokken. Monovin-
ners hebben een snorkel midden over
het gezicht wat met een beugel om het
voorhoofd wordt geklemd.
 
Genoeg over techniek! De leden gin-
gen enthousiast aan de slag. Met
name Annemieke maakte indruk op de

trainers van Pontos, die even naar
haar naam informeerden. Hoge snel-
heden maar wat een moeilijke slag om
onder de knie te krijgen. Het lijkt zo
makkelijk op de demo filmpjes of als
het wordt voorgedaan. Een slag vanuit
de heupen is veel lastiger dan het geen
wij normaal doen.
Ook een aanslag op je uithoudingsver-
mogen! Normaal trainen de Monovin-
ners 15min zonder vinnen, 15 min de
monovinslag met gewone (duo) vinnen
en als laatste maximaal 15 minuten
met de monovin. Wij gingen ook na 45
min moe en met zere voeten het water
uit.
 
Conclusie: leuke training om (te laten)
geven, leuke training om te volgen!
Pontos zullen we zeker vaker uitnodi-
gen.
 
Names de TC, Marc
Foto's: Jos Broere
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Nieuws uit de duikschool Educa-Sub
Ook deze winter is en wordt er weer
hard gewerkt in de opleidingen aan de
verschillende brevetten. Een aantal is
op dit moment nog gewoon met de
opleiding bezig.
 
- Voor de 1-ster brevet opleiding zijn
Annelieke Bos en Hein Dielissen in
februari gestart. Naar verwachting
doet ook Arjen Okma weer met de
buitenwater oefeningen mee. 
 
- De cursisten van de 2-ster opleiding
zijn met theorie en zwembad klaar en
staan te trappelen om het buitenwater
in te gaan. Deelnemers zijn Fred
Bloemberg, Selçuk Durmaz, Mark Jo-
ling, Marsha Jolink, Marina van ’t
Klaphek en Maurice Speldenbrink. Met
de buitenwateroefeningen doet naar
verwachting ook Marcel van der Horst
mee. 
 
- Inmiddels klaar met de specialisatie
Nitrox basis zijn: Selçuk Durmaz, Mark

Joling, Marsha Jolink, Marina van ’t
Klaphek, Maurice Speldenbrink en
Sam Welling. 

 
- Wija de Vries en Ruud Musch verzor-
gen op dit moment veel lessen. Ze zijn
namelijk bezig met hun stagelessen
voor het behalen van hun 1- en 2- ster
instructeursbrevet. Hun 1-ster instruc-
teursbrevet zit al bijna in hun tas. 
 
- Marc Gobes loopt stage bij de speci-
alisatie Nitrox basis. Na afronding mag
hij deze lessen ook als instructeur

gaan verzorgen. 
 
- Inmiddels hebben Marc Gobes en
Wander Bordewijk ook hun specialisa-
tie Volgelaatsmasker (VGM) instruc-
teurskwalificatie binnen. Bij de afron-
ding was het bitter koud. Maar duiken
met een VGM maakt veel goed, totdat
deze in een noodoefening op diepte
afgezet en weer geplaatst moet wor-
den. We vonden het toen echt een
leuke cursus voor in de zomer. 
 
Alle geslaagden van harte gefelici-
teerd en ben je nog bezig dan wensen
we je nog veel plezier en doorzetten
hoor. Dan lukt het best!
 
Hartelijke groet,
Wander
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Verslag van bezoek aan Planken Wambuis op zaterdag 18 maart 2017:
Evenals vorig jaar hebben de leden
van de evenementencommissie in de
wintermaanden een activiteit georga-
niseerd, zodat het groepsgevoel bin-
nen Gelre-Sub op peil blijft.
We werden uitgenodigd om eerst bij
juffrouw Tok ons te goed te doen aan
één of meer kipspecialiteiten. Er stond
duidelijk bij dat ‘ kluiven mocht’. Menig-
een liet zich dat niet twee keer vertel-
len. Met goed gevulde buikjes ver-
plaatsten we ons, toen het begon te
schemeren, naar het kantoor van Na-
tuurmonumenten. Duidelijk werd met-
een wie de laatste training niet gevolgd
hadden, want ook al hoefden we de
weg maar een eindje af te rijden, één
auto sloeg te snel af naar links. Licht-
signalen mochten niet baten, dus werd
er maar gebeld.
Van de boswachter, Herman Veer-
beek, kregen we een korte uitleg en
instructie hoe te lopen, zodat we zo min

mogelijk zouden opvallen en geluid
zouden maken. Ook praten werd afge-
raden en dat is best een lastige tip.
Toen het donkerder werd, werd de
groep steeds stiller en ineens zagen
we in de verte wat bewegen. Er liepen
enkele zwijnen in de buurt van het
ecoduct. Dit ecoduct (A12) is zo afge-
rasterd dat zwijnen er niet over kun-
nen. We liepen stil naar ze toe. Zo
zagen we van dichtbij de zwijnen met
een paar jongen, in het schemer,
scharrelen.
Eén van de duikleden had een echt
seniorenmomentje en zij dacht even
dat er toch gedoken moest worden.
Met een niet erg elegante zwaai, dook
ze het mos in. Snel waren er redders
ter plaatse om haar weer op de been
te helpen.
Verder verliep de wandeling goed en
op de terugweg werd er her en der met
rood, wit of blauw licht bij geschenen,

zodat plassen en obstakels goed ge-
nomen konden worden.
In het kantoor van Natuurmonumenten
konden we vragen stellen en kregen
we nog wat uitleg over het gebied en
de bewoners. Dit onder het genot van
koffie/thee en een heerlijke plak zelf
gebakken koek.
Voldaan gingen we naar huis. Thuis
heb ik op de website ‘Natuurmonu-
menten’ meteen de driedaagse tocht
opgezocht en gelijk maar de laatste
plaats gereserveerd. Ik hoop eind mei
zonder jullie hulp en steun drie dagen
over de Veluwe te kunnen lopen en
genieten van nog meer wild en de
natuur.
 
Dank leden van de EC voor de organi-
satie van het leuke evenement.
 
Marjan van Roon
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Specialisatie Volgelaatsmasker
9 en 26 maart hebben Wander en on-
dergetekende een specialisatie volge-
laatsmasker (VGM) gevolgd. Wander
door de laatste tijd al vaker met arche-
ologisch onderzoek met een VGM
maar had nog geen bevoegdheid om
deze specialisatie ook zelf te mogen
geven. Ik werd gevraagd of ik mee
wilde draaien zodat er binnen Educa--
Sub/Gelre-Sub 2 instructeurs komen
die deze specialisatie ook zelf mogen
gaan geven.
Duiken met een VGM heeft een aantal
voor- en nadelen en opzichte van een
gewoon duikmasker.

De voordelen zijn: in theorie weinig tot
geen condensvorming op het vizier,
optioneel mogelijk om (draadloze)
communicatieapparatuur aan te slui-
ten, comfort (geen bijtstuk in je mond,
en vooral heerlijk warm!), veiligheid
(bescherming tegen vuilwater, door de
6 spanbandjes van een VGM is het
bijna onmogelijk dat een bril van je
gezicht afslaat). Wellicht belangrijkste
is het enorm goede zich rondom met
een VGM. Je blikveld is veel groter
doordat het vizier ook boven, zijwaarts
en naar beneden doorloopt en je hele
gezicht omringt (volgelaat weet je wel!)

Alle voordelen hebben nadelen.... die
zijn er dus ook: een VGM is duur!
Reken op minimaal €500,- voor een
VGM, nog zonder de optionele com-
municatie sets, lastige noodprocedu-
res (bij automaatstoring ben je auto-
maat+bril kwijt, dus altijd een reserve
bril bij je), klaren is stuk lastiger en het
opzetten met al die bandjes ook. Last
but not least een hoger lucht verbruik.

9 maart volgden Wander en ik de the-
orieles bij DDA (Dutch Dive Associati-
on) in St.Oedenroede en aansluitend
een zwembadles in het plaatselijke
zwembadje. Bij de zwembadles wer-
den we tijdens de les, wel even verma-
nend toegesproken omdat we direct en
zonder instructeur naar de bodem
plonsden en daar apart van elkaar druk
maskers op en af begonnen te zetten.
De instructeur begon mij vertwijfeld zijn
octopus aan te bieden, maar ik was
veel te druk om daar aandacht voor te
hebben.

Belangrijk onderdeel van deze speci-
alisatie zijn 5 verschillende buitendui-
ken, waaronder 2 duiken met instruc-
teur en naar keuze stroming, nacht- of
bootduiken. Wij maakten door de week
een overigens prachtige nachtduik in
Valburg, waarbij ik voor het eerst in
Valburg een grote zilvervoorn heb
gezien.
Dinsdag thuisgekomen wachtte een
onaangename verrassing.  De instruc-
teur annuleerde onze vervolg afspraak
voor 26 maart, wegens verschillen van
mening binnen de DDA duikschool.
Gelukkig is DDA daar bijtijds uitgeko-
men, zodat Wander en ik op een ijs-
koude zondag in Mill (de groeve De
Kuilen in Langebroek) onze oefenin-
gen onder toezicht van een DDA in-
structeur konden maken.
Dat waren 2 niet eenvoudige duiken.
Door problemen met klaren en niet
goed aansluitende VGM’s. Bij een
normaal masker kun je eenvoudig in je
neus knijpen om te klaren. Bij een VGM
kan dat niet, en moet je het masker
tegen je neus aandrukken waardoor
een rubberblokje je neusafsluit. Op dat

moment kan je redelijk normaal klaren.
Duidelijk is dat dit bij Interspiro VGM
(Divator) veel beter gaat dan een
Oceanreef (Neptune). De Oceanreef
zijn in de sportwereld wellicht beken-
der, maar de Interspiro waar brand-
weer meer duikt vinden wij duidelijk
beter (en goedkoper!)
Dit gaat ook op voor de afsluiting van
de rubberranden rondom een VGM op
huid of je cap. Een VGM van dit type
werkt met overdruk. Er loopt continue
wat lucht uit de automaat in het mas-
ker. Dit zorgt ervoor dat er geen water
in het masker kan binnendringen. Zo
voorkomt het CO2 opbouw in het
masker en condensvorming op het
vizier. Echter als het masker niet goed
op cap of huid aansluit, kan het flink
gaan blazen. Zo vlieg je door je lucht
heen. Het is denk ik de eerste keer in
16 jaar duiken dat ik met meer lucht in
mijn fles uit het water kwam dan Wan-
der.

De oefeningen zijn mede door erg
koud water en zeer matig zicht best
pittig. Op 7m diepte je VGM afzetten,
octopus indoen en op de tast je reser-
ve bril opdoen, is nog best wel een
dingetje!

Wat mij wel bijblijft, uitstekend zicht!
Geen getrek van een bijtstuk/automaat
in je mond, en bovenal een heerlijk
warm gezicht in het koude water. Bin-
nenkort eens een masker lenen en
uitproberen met fotografie en daarna
overwegen of het de moeite van een
aanschaf waard is.

Groet Marc
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