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Sluiting Kopij
november 2016
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1 okt (Kalender)
26 november

Verschijnen Info
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27 okt (Kalender)
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Voorzitter:
Ruud Musch
0316-264816
bestuur@gelre-sub.nl

Info
Officieel orgaan van de
onderwatersportvereniging
Gelre-Sub
te Arnhem.
Opgericht op 17 oktober 1986.

Foto Voorpagina:
Wija’s Cursus Onderwaterbiologie
door Wander Bordewijk

oo

Bestuur

Planning Info 2017

Colofon

ed
it

Gelre-Sub bestuur

Van de Redactie

Van de Bestuurstafel

Marina, Jolanda en Wander
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Leuk om tot slot ook nog even te melden dat Arjen, Annelieke en Hein geslaagd zijn voor hun 1e ster en Selçuk,

een onderdeel nog niet gedaan bij
PADI, bijvoorbeeld stromingsduiken,
dan volstaat het om bij een instructeur
dit onderdeel te laten toetsen en dan
kun je deelnemen aan de clubduiken
in het Oosterschelde water. Betrokken
leden zijn geïnformeerd.
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Op 31 mei heeft het bestuur, aangevuld met de hoofdtrainer (Marc Gobes) in de nieuwe samenstelling een
periodiek overleg gehad. Punten die
besproken zijn; Stefan is in het bestuur
gekomen, we gaan kijken welke functie
het meest passend is voor Stefan.
Er is een aanpassing in het duikjournaal gemaakt, bij de leden die hun
“hoogste” brevettering bij een andere
duikorganisatie hebben gehaald (bijvoorbeeld bij PADI) wordt dit vermeld.
Als je bijvoorbeeld je Advance Open
Water hebt gedaan ben je voor vervolgopleidingen bij de NOB gerechtigd
om een 3* opleiding te volgen. Heb je

Mark, Marsha, Marina, Maurice en
Fred voor hun 2e ster. Allen van harte
gefeliciteerd.
Als redactie zijn we erg blij met de
komst van Marina. Ze vormt voor ons
een belangrijke versterking van de
redactie.
We hebben al gemerkt dat we, nu we
met zijn drieën zijn, sommige dingen
beter anders kunnen aanpakken. Eén
van die dingen is dat we in het vervolg
meer naar de sluitingsdatum zullen
kijken. Ook gaan jullie een paar weken
voor de sluitingsdatum een mailtje van
ons krijgen, zodat jullie nog even tijd
hebben om in de “pen” te klimmen.
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Maar al voor deze zomer hebben veel
leden mooie en interessante duikactiviteiten beschreven. Zoals gebruikelijk
beginnen we met het nieuws vanuit
ons bestuur en secretariaat. In een
artikel lezen we dat de paashaas een
clublid zelfs een warme douche bezorgd. En Emma stopt met haar Amerika reportage omdat ze weer in Nederland is en met ons mee duikt.
Dit keer zijn er zelfs drie verhalen over
de zeelandweekenden. Elk met bijzondere voorvallen en de gezelligheid
straalt er ook dit keer weer van af. Het
blijft een topactiviteit, waar je zeker een
keer bij moet zijn geweest!
Marsha schrijft over haar deelname
aan de cursus onderwaterbiologie. En
vertelt daarbij over een combinatie van
creatieve bakkunst met een ‘bruine
watermeid’ ervaring. Deze cursus

stond onder leiding van Wija die hiermee haar instructeurs opleiding afrondde. Wija van harte gefeliciteerd
met je 2-ster instructeursbrevet!
BRAVO!
Tijdens de zomervakantie is Marc in
Cornwall geweest en heeft de gelegenheid genomen om er ook even onderwater te kijken. Kijk gauw naar wat hij
hoopte te zien en wat hij daar zag! In
een volgend artikel wordt een goed
bewaard clubgeheim opgeheven. Een
verslag van een verrassing, dat uitmondde in een feest! Mark Joling gaat
privé in de rubriek ‘Door de duikbril
gekeken ...’ En voor de liefhebbers
van wrakduiken is er nog een belangrijke tip voor als je in de buurt van het
Stadhuismuseum van Zierikzee komt.
De tentoonstelling duurt nog tot 29
oktober.

Met elkaar hebben we aan deze uitgave van de INFO gewerkt en wensen
jullie veel leesplezier toe.
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De zomer is nog niet voorbij of daar rolt
alweer een mooi exemplaar van jullie
lijfblad ‘INFO’ door de brievenbus.

De trainingscommissie is op zoek naar
nieuwe trainers, de recent geslaagde
2* leden zullen door Marc benaderd
worden of zij hiervoor ingezet willen
worden. Ze krijgen dan eerst nog een
korte training.

In de media is de laatste tijd veel aandacht voor ongewenste intimiteiten
binnen sportverenigingen. Binnen het
bestuur gaan we bekijken of dit binnen
Gelre Sub afdoende is geregeld. Aandacht hiervoor vergroot het bewustzijn,
zonder dat er op dit gebied nu iets
speelt bij ons.

Rest mij nog jullie een prettige vakantie toe te wensen, veel duikplezier en
maak plannen voor je volgende vakantie.

We verwelkomen Othmar Schimmel
en Natascha Kok en wensen hen vele
mooie duiken toe.

kunnen we ervoor zorgen dat deze lijst
actueel blijft.

Ruud

Van het Secretariaat

Het lijkt een rustige zomer geweest te
zijn op het secretariaat, maar onder de
leden heeft een flinke sterren regen
plaatsgevonden. Van harte proficiat
met jullie behaalde brevetten.

Ik hoop dat ik alles goed in de ledenlijst
heb geplaatst.

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

Nieuw 06 nummer, verander je van
mailadres, wil je iets verkopen, stuur
dan een berichtje naar info@gelre-sub.nl
Carla
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Ei-ei-Paasei?
direct jaloerse blikken van zijn buddy’s.
Als invoelende buddy bood hij de verkleumde Marsha zijn oplossing tegen
de koude aan. Een heerlijke douche
was haar deel.
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Ook dit jaar vormde de duik op de
tweede Paasdag onze traditionele
opening van het duikseizoen. Door het
mooie voorjaarsweer en de druk van
het meedoen aan de 2-ster opleiding
was voor een aantal duikers het duikseizoen allang begonnen. Toch moet
er een keer gestart worden. Het clubje
supporters en kijkers overtrof ook dit
jaar weer het aantal duikers.

Lekker met elkaar kletsend onder het
genot van hapjes en drankjes luidden
we zo samen als Gelre Sub het nieuwe
duikseizoen in.
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Fred, de slimme onderzoeker, had het
goed bekeken. Achter in zijn auto
stond een grote jerrycan met heerlijk
lauw water.

Door even een schakelaar van een
dompelpompje om te zetten wekte hij
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Na de duik werden vanuit een grote
kring van fans de helden in het natte
pak toegejuicht. Uiteraard werd er
zoals gewoonlijk meelijwekkend gekeken. Rillend maar trots op hun prestatie liepen ze snel naar de auto om zich
om te kleden. Fans kwamen de dapperen na met warme soep en een stuk
paasstol.

Wander
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De paashaas was dit jaar zijn eieren
vergeten en iedereen kon een gewone
duik maken. Het zonnetje scheen,
maar het water was toch nog erg fris.
Zelfs de vissen lieten zich niet zien en
na een tijdje was het wel uit met de
onderwaterpret.
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Afsluiting Amerikaans avontuur
mijn schouders had verbrand in Six
Flags in Texas, toen we naar een live
jazz optreden gingen in New Orleans,
nieuwe dingen zoals Alligator sausage
eten of op de foto met Trump (kartonnen versie).
Ik kan het lijstje nog langer maken, het
was een onvergetelijke trip! In totaal
hebben we 18 staten bezocht en nog
een hele boel meer kilometers.
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graden en ik denk dat het nooit echt
kouder dan 35 graden was geworden
(krijg je ervan als je door het heetste
gebied van Amerika gaat reizen).

Paar hoogtepunten van mij waren:
Kamperen in Monument Valley, Carlsbad Caverns en de Blue Hole in New
Mexico, Washington DC, helikoptervlucht boven de Grand Canyon,
swamp tour in Lousiana, fort Dickinson
en drive in movie in Virginia, 4th of july
op het strand van NYC. De dag dat ik

Emma
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Dit wordt het laatste bericht over mijn
jaar in Amerika! Trouwens wanneer je
dit leest ben ik weer met beide voeten
op Nederlandse grond. Ik sloot mijn
Amerika avontuur af door een 3 weekse roadtrip te maken van west naar
oostkust. Deze reis maakte ik met een
groep van in totaal 9 andere uitwisseling studenten uit Frankrijk, Duitsland,
Oostenrijk en Zwitserland.
We begonnen de reis in Los Angeles
en eindigden in New York city. De
warmste dag die we hadden was 46

5

Zeeland: ‘No shit, play ball, forgot all?’
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Over kampioenen gesproken! Zonder
het misschien direct zelf te weten werd
er dit weekend door nog een paar
clubgenoten een wedstrijd gehouden
(?) De kampioenen uit vorige edities
waren hiervoor al stil zwijgend naar het
tweede hutje verbannen. Ja, zo rond
middernacht werd de wedstrijd gestart.
Zwaar werd er geademd en gezaagd.
Het snurken bereikte zelfs de hoogste
decibellen, met name door een 3-tal
50-plussers. Maar eerlijk is eerlijk. Een
partijdige jury velde het vonnis. Eric
won de Jupiler- en Jolanda de Championsleague. In het hutje van Michelle
werd korte metten gemaakt met de
snurktraining van Marc G. Zijn neus
werd domweg voor een moment gesloten en dat bleek gelukkig voor hem,
voldoende. Hij was uit de race.

Weet je wie dit weekend ook een geweldige ervaring kreeg? Voor de regelmatige Zeelandganger al langzamerhand een bekende, namelijk Milan
Hoekstra. Hij was met moeder Ellen en
6

zijn heerlijke Zeeuwse Paella. We
aten onze buiken rond, waardoor het
aantal duikers voor de nachtduik erg
afnam.
Tijdens rustmomentjes op de dag verzorgde Thora (in juli alweer 3 jaar)
onbedoeld voor een heerlijke sfeer.
Haar gebabbel en af en toe zingen
werd door haar drie ‘duiktantes’ gestimuleerd. In Thora’s activiteitenprogramma kreeg ieder die dat wilde, de
nagels geverfd of een maskertje van
crême op het gezicht geboetseerd.
Vooral papa Marcel moest veel ondergaan.
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De fotografen Michel, Marc en Jos
bereidden zich op, een voor hen, belangrijk weekend voor. In dit weekend
konden belangrijke opnamen gemaakt
worden voor het Zeeuws en Open
Nederlands kampioenschap onderwaterfotografie. Jos zat daarbij als deelnemer ook een beetje in een dubbelfunctie. Hij coachte ook Michel en Marc
G. Tot hun verrassing was ook een
filmploeg van de NOB aanwezig. Die
filmploeg maakte een promofilmpje
voor de NOB site, waarbij vooral Jos
en zijn leerlingen gevolgd werden.
Helaas moeten we wachten tot de
uitslag van het kampioenschap in
september om hun gesprekken op
beeld te kunnen zien. Maar trots zijn
we als buddy’s natuurlijk wel op dit
fantastische drietal!

Pepijn een weekendje mee. Pepijn had
alles goed voorbereid en nam Milan
mee voor zijn eerste snorkelduik. Je
snapt het al, ook voor Milan smaakt dat
naar meer. Zijn snorkelduiken krijgt in
september vast een vervolg.
Natuurlijk hebben we niet alleen maar
gelachen, maar ook …... Op een gegeven moment leek onze groep wel op
een ‘Zonnebloemreisje’. De ene pechvolgel volgde de ander op. Na haar
eerste weekendduik verstapte Annemieke zich bij terugkomst op het trapje.
Haar enkel klapte dubbel en de rest zal
ik je als lezer besparen. Annemieke
heeft dapper de rest van het weekend
met haar enkel lopen tobben, en verder
haar been en humeur hoog gehouden.
BRAVO! Ook onhandig was Michelle,
zij stootte haar teen gemeen aan één
van de zware tafels. Met een nare
zwelling tot gevolg. Marina kreeg stevige oorproblemen en moest het duiken voorbij laten gaan. Enfin, als je dan
alles denkt te hebben gehad, meldt
Carla dat ze per ongeluk met een mes
in haar tent uitgeschoten is en dat nu
haar hoge luchtbed plat ligt. Normaal
wordt in dit soort gevallen het onvolprezen ‘Ducktape’ van Ruud S. ingezet. En omdat Carla in zo’n geval niet
voor één gat te vangen is, werd voor
de zekerheid bij de Lidl even een nieuw
luchtbed aangeschaft. Omdat de
'Ducktape' zijn werk deed, heeft haar
nachtrust zeker niet onder dit voorval
geleden. Je gelooft het nooit maar
Ruud S had een goede reden om dit
weekend niet te duiken. Hij had bij het
aantrekken van zijn GS-trui (GS?) zijn
schouder verrekt. En dan heb ik het
nog niet eens gehad over onze nieuwe
voorzitter. Hij zit, na zijn gelukkig goed
verlopen rugoperatie, balend thuis.
Want o, wat was hij graag meegegaan!
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Het Moederdagweekend (14 mei)
stond weer voor de deur en dat betekent duiken in Zeeland. Tegenwoordig
is het zoals de lezer weet geen weekend meer, maar een reeks van losse
dagen die uitmondt in een weekend.
Kampioenen waren Marcel, Wija en
Thora. Zij waren er al een weekend er
voor. Maar al op woensdag sloot een
ander bescheiden groepje aan. Zij
vierden meteen de verjaardag van een
belangrijke steunpilaar van de INFO.
Zo druppelden steeds per dag een
paar deelnemers het kamp binnen.

Hoogtepunten zijn er ook te noemen.
Natuurlijk de enorme gezelligheid en
het lekker kletsen met elkaar. Ruud
had voor het BBQ en mosselen eten
een alternatief bedacht en de ‘Daily
Keet’ van Rob en Hanneke uit Renesse geregeld. Zo werden we verrast op
de gevarieerde kookkunst van Rob en

Tussen de bedrijven door sprong Marcel op zijn mountainbike en trainde
voor zijn sponsortocht. Hij blijkt volop
in training te zijn om voor kinderen die
de spierziekte Duchenne hebben, geld
binnen te krijgen. Daarvoor rijdt hij in
september een tocht van zo’n slordige
700 km door de bossen via de Duitse
Eiffel en België naar Eindhoven.
Tijdens de avonden zit een groot deel
van de groep lekker bij het open vuurtje van de kachel met elkaar te kletsen.
Het geluidsniveau gaat tijdens het spel
’30 seconden’ stevig omhoog. De vragen worden op vaak ludieke en praktische manier opgevoerd, waarbij de
groepsgenoten de antwoorden zoveel
mogelijk door elkaar heen schreeuwen. Paul gaat geheel op in dit spel en
zingt zelfs de tune van ‘Mission Impossible’. Wie had dat nou gedacht? De
grote verrassing in het spelen van dit
spel vormde Mark J. Hij is een ster in
het ‘omdenken’. Dit is denken in het
tegenovergestelde. Je zegt wit, maar

dit keer niet bij zijn, een paar spullen
vergeet. Deze rol werd meteen door
Marsha van hem overgenomen. Te
denken aan handdoek, schoentjes etc.
Geheel niet erg want daar heb je buddy’s voor! Zelf liep ze dit weekend in
een T-shirt met een toepasselijke
spreuk er op, en daar gaat het in het
duiken en leven om: ‘No shit, play ball,
forget all! Tot het volgende weekend,
Wander

.n l

je bedoelt zwart. Als medespelers
waren we als hij aan de beurt kwam,
gespannen en elke keer toch weer uit
het (speel)veld geslagen. Wie verwacht nu bij het samenstellen van
losse woorden dat het woord ‘slim’ in
combinatie met als gebaar een handbeweging van een molen zonder wieken dat Mark hiermee het woord ‘Domtoren’ bedoeld? Werkelijk, hij is in dit
omdenken een fenomeen!
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Maar zo is het met alles, er komt ook
een eind aan een Zeelandweekend.
Vaste prik is dat Bert, helaas kon hij er

Beste Leden,
5 mei j.l. was Joyce Wit weer bereid
voor de verenging, als oud lid, een
reanimatie en AED training te geven.
In goed Nederlands een Basic Life
Support (BLS) training.

deze training heeft verzorgd.
Als tegenprestatie heeft Gelre-Sub
haar team van enkele vlaaien voorzien.

Hopelijk mogen we volgend jaar weer
van de service van Joyce (en haar
werkgever) gebruik maken!
Namens de TC
Marc
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Ondanks dat de datum 5 mei als feestdag niet zo praktisch was, was er toch
een goede opkomst! Wij zijn Joyce
opnieuw erkentelijk dat ze voor ons
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Reanimatietraining
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Specialisatie Onderwaterbiologie
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waard dat Marije “onze Wija” verklapte
dat ze geslaagd is voor haar 2* instructeur. Yes! En naast gezelligheid ook de
creatieve bakkunst van Carla ter ere
van dit heugelijke feit.
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En ja, toen was het tijd voor de buitenwaterduik in zoet water waar iedereen
zich in zijn/haar persoonlijke interesse
mag “verdiepen”. Of het nu gaat om;
grondels, vis, de samenhang, op zoek
naar een verhaaltje of watermijt, het
was allemaal mogelijk. En je zal maar
het voorstel meekrijgen om de watermijt te gaan bestuderen. De rode is
veelvuldig aanwezig maar we hebben
geleerd dat de bruine zich ook in zoet
water begeeft. Of zoals een mede
duiker scherp opmerkte dat mijn buddy
“de bruine water meid” boven water al
had gevonden. En er is ook nog een
mysterie “aan het licht gekomen”, in
het geval van dreiging schieten grondels niet de diepte in maar juist naar
boven.

De zoutwaterduik vond plaats in het
zeelandweekend van juni bij Den Osse
Pier. Gewapend met kokers op bordjes
gingen we de Den Osse Pier verkennen. Tja, en wat zal ik zeggen. Het
vangen van iets in mijn koker was nog
niet de grootste uitdaging, het onthouden welke koker ik al had gebruikt wel.
In de bakken was een mooie verzameling van o.a. muiltjes, zeepok, kwal,
zeesterren, kreeft en krab te zien. En
in het kader van eten en gegeten worden….een krab lust zeker zeester.
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O ja, enne het was ergens op een
zaterdagmorgen in de Bemmelse
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En in de tweede les zijn we aan de slag
gegaan met de omgeving en context.
Waarbij de groep werd opgesplitst in
een mix van ervaren en minder ervaren
duikers. Mooi om te ervaren was het
delen van kennis en ervaringen. Vervolgens werd die kennis op een groot
werkblad gevisualiseerd door bij de
aangegeven gebieden aan te geven

welke planten, dieren en wieren zijn
gespot.

Allemaal hartelijk dank voor deze leuke
en leerzame specialisatie.
Hartelijke groet Marsha
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Op 6 juni was het zover, onder leiding
van Wija aan de slag met de specialisatie onderwaterbiologie. En voor wie
het misschien is ontgaan, het voorbereiden en geven van deze specialisatie
stond voor Wija in het teken van het
afronden van haar instructeursopleiding. De eerste theorie les is een mooie
afwisseling van theorie en lekker praktisch aan de slag met planten, dieren
en wieren. Daarna een rondje familie,
die je in dit geval zelf mocht kiezen. Na
het raadplegen van boeken, tijdschriften en internet mocht een ieder iets
over de familie vertellen.

Duiken in Porth Kerris – Cornwall
Afgelopen zomer hebben Inge, de 3
jongens, en ik rondgetrokken in Devon
& Cornwall. Deze gelegenheid kon ik
niet aan mij voorbij laten gaan zonder
een duikdagje in te plannen in Cornwall. In een recente Onderwatersport
stond al een uitgebreid verslag hiervan. Ik wist dat Carla en Paul hier ook
hadden gedoken, zij konden mij Porth
Kerris Divers aanbevelen. Ik heb hun
advies opgevolgd.
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Verder was er veel klein spul zoals een
fraaie blenny/gehoornde slijmvis,
grote zeeappels, slakjes, langoest
(kreeftensoort) en enkele vilt(?) kokerwormen. De vele baarzen in de baai
waren te snel voor mijn camera (of ik
te langzaam?).
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In het heldere water vielen de vele
sepia’s op die rustig voor de lens bleven zitten. In de 2 duiken die dag wel
15 tot 20 sepia’s gezien waarvan zelfs
een schooltje van 5 tot 6 stuks. Ik had
gehoopt op de hondshaai waar deze
baai bekend om staat maar dat is helaas niet gelukt. In plaats daarvan zag
ik tot mijn verbazing een familielid
hiervan: enkele pijlstaartroggen die ik
ook op de foto heb weten te zetten.
Deze roggen had ik in koud water nog
niet eerder gezien. Deze exemplaren
waren ruim 1 meter in lengte en waren
ook voor de gids een zeldzame ontmoeting.
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Porth Kerris ligt net onder Falmouth in
het graafschap Cornwall, het uiterste
zuidwesten van Engeland. Mocht je er
direct naartoe rijden dan is het ruim 7
uur over de snelweg vanaf de havenstad Harwich.

vreren met een camera met 2 flitsarmen soms wel lastig.

ww
w.

Bij deze duikbasis is tevens een kleine
camping en een aantal appartementen, waar het met een volle auto en
vouwwagen nog best wel een toer is
om te komen. De kustweggetjes hadden enkele hellingen en haarspeldbochten met een stijgingspercentage
tot 25% wat tot omwegen noopten om
daar heelhuids aan te komen.
Gelukkig was de uitgekozen 30 juli een
prachtige dag om te duiken. Ik had de
afspraak om met een gids het water in
te gaan, daar ik het navigeren door het
labyrint vlak voor de kust niet zag zitten
voor een eerste kennismaking. Met
een gehuurd droogpak (alleen camera, flitsers en computer mee uit Nederland) heb ik hier 2 uitstekende duiken
gemaakt.

Tot circa 17 meter diepte is de kust
bezaaid met rotsblokken, de tussenruimtes zijn dichtbegroeid met lange
kelpbladeren. Tussen deze bladeren
zit het echt barstensvol met baarsen,
zeeappels en her en der kreeften en
krabben. Het dicht opeen gegroeide
kelp is mooi, maar maakt het manoeu-

Al met al zeer de moeite waard. De
basis is ook geschikt voor meerdaagse
duiken. Voor de kust ligt een beschermd natuurreservaat. In het Engels een AONB (Area of Outstanding
Natural Beauty) waar niet gevist mag
worden. Dit gebied, The Minacles, is
via de boot van de basis dagelijks te
bereiken. Tijdens mijn 1 daagse bezoek lukte het niet nog een plekje aan
boord van hun schepen te bemachtigen. Het gebied wordt helaas bedreigd
door uitbreidingsplannen van een nabijgelegen steengroeve. Hopelijk kunnen we in de toekomst nog van dit
zeereservaat blijven genieten.
Groet Marc

9

Clubgeheim opgeheven

Marjan van Roon nam het woord en
kwam met een verhaal over Neptunes
die het behaagd had enz. enz. Mijn
verbazing werd groter en groter toen
ook nog een aantal clubleden positieve
toespraken hielden. Het streelde weliswaar mijn gevoel, maar ik voelde me
eigenlijk wat ongemakkelijk met al die
eer die me toegezwaaid werd. Ik kon
de gedachte: ‘Ruud en Wija zijn toch
geslaagd, zij horen nu in het zonnetje
gezet te worden en niet ik’, maar
moeilijk loslaten.
Maar het grappige lintje (medaille) met
boodschappenmunt, zwaard met
schild, de oorkonde en de nostalgische
rode Gelre Sub trui met Hollandse
accenten bleken toch echt voor mij
bedoeld te zijn. Ook Olga en Cristina
lieten verder niets los.

Ter plaatse bouwden Olga en Cristina
een feestje door me een lint om te
hangen, een opblaaskroon op te zetten
en een envelop met alle aanbevelingen. De omstanders keken verbaasd
en ik voelde me op het pleintje voor
gek staan. Maar ja, ik deed toch maar
even aan die gekkigheid mee. Pas
toen kreeg ik alles te horen, wat zolang
verzwegen moest worden. Nu, dat is
zeker gelukt. Tot op het allerlaatst heb
ik niet aan zoiets kunnen denken.
Compliment aan Marjan. Maar ook aan
Olga, die zat vast vaak in tweestrijd!

oo
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den. Ik was perplex, hoezo, waarom
en hoe kon dat? Enfin, wat eerst nog
een leuke attentie c.q. grappig eervol
voorval was geweest, werd ineens
realiteit.

Direct na dat weekend vertrokken we
naar Athene. Heerlijk, want ik ben dol
op al die oudheid en oude stenen. Op
26 april wilden Olga en Cristina al
vroeg op een terrasje zitten om wat te
drinken. Ze waren ook, nadat het drinken op was, niet vooruit te branden. Ze
hadden nog meer dorst. Enfin pas na
elven gingen we weer op pad.
Voor de entree van een museum ging
mijn telefoon. Ik zei: ‘ik druk hem wel
even weg, want ik ben nu op vakantie’.
Maar Cristina sommeerde me om de
telefoon toch aan te nemen. Een stem
aan de andere kant van de lijn feliciteerde me en vertelde me dat ik benoemd ben tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Deze Koninklijke onderscheiding zou door de burgemeester op dinsdag 2 mei opgespeld wor-
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Vanwege gescheiden meivakanties
hadden Cristina, Olga en ik ondertussen een stedentrip naar Athene geboekt. Na later bleek was het Olga
ontschoten dat er mogelijk een onderscheiding in diezelfde periode uitgereikt zou kunnen worden. Ook zou
achteraf gezien niet bekend zijn of de
aanvraag wel of niet toegekend zou
worden.
Als gevolg van mijn afwezigheid werd
binnen de club een huldiging voorbereid. De datum moest 21 april zijn. Dan
was ik zeker op het bad, want Ruud M.
en Wija zouden die avond hun afrondende toetsen doen voor hun 1-ster
instructeursexamen.
Na het zwemmen kwam ik boven in de
sportbar en hoorde dat Ruud en Wija
de toetsing met succes hadden afgerond. De hoek bij de bar was met een
schot afgezet en ik zag ineens Olga bij
de andere clubleden lopen. Dat was
raar en verdacht. Ze komt zelden of
nooit naar het bad en dan zou ik het
toch geweten hebben.
Tot mijn verrassing werden niet Ruud
en Wija in het zonnetje gezet, maar
was ik kennelijk aan de beurt. Ik kon

me geen voorval herinneren waaraan
ik dit te danken had. En de jubilea van
de duikschool en de club waren in
november al gevierd.

10

Op 2 mei mocht ik onder belangstelling
van een groot aantal clubgenoten in
het gemeentehuis horen wat het ‘geheime’ clubgenootschap allemaal over
me geschreven had. Het was zoals
burgemeester Staal in zijn openingswoord vertelde de tweede 26e april,
want alleen op die datum werden de
lintjes van Zijne Majesteit opgespeld.
Onder de belangstellenden waren ook
een afgevaardigde van de NOB, familie en vrienden. Na de uitreiking zijn we
met de hele groep nog even gaan napraten bij Momento en werd ik toegezongen. Ook vanaf deze plek wil ik een
ieder reuze hartelijke bedanken die
aan dit voor mij zeer eervolle geschenk, heeft meegewerkt. En wel in
het bijzonder aan Marjan van Roon.
Het voelde als een warme douche na
een koude duik.
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Bijna een jaar lang duurden de voorbereidingen om het resultaat, dat Marjan van Roon voor ogen stond, te
halen. Diep in het geheim werden een
aantal clubleden bij haar plannen betrokken. Ook Olga en Cristina werden
geraadpleegd.
In het begin in een hoog tempo werden
de NOB en ook mijn werkgever op de
hoogte gesteld en gevraagd een reactie op haar plannen te geven.
Marjan bouwde zo een heel dossier
met steunbetuigingen voor mij op en
diende het voorstelformulier voor een
Koninklijke onderscheiding in bij de
Kanselarij der Nederlandse orden. Het
lange wachten voor Marjan begon.

Allemaal hartelijk dank voor deze hulde!
Wander
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Door de duikbril van ...
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Naam: Mark Joling
Geboren: ja
Schoenmaat: 40
Lengte: 1.69
Sterrenbeeld:
Steenbok

oo

Welke stad of dorp woon je? Loerbeek
Wat heb jij met de plaats waar je woont? Ik ben in Loerbeek opgegroeid
Omschrijf jezelf in 5 woorden: Actief, druk en rommelig
Wat is je vroegste jeugdherinnering? Knikkers zoeken op het schoolplein
Welke film heb je vaker gezien? Iron man
Waar blijf je voor thuis? Een aflevering van Game of Thrones
Wat is je levensmotto? Niet stil blijven zitten
Wat zou je geen tweede keer meer doen? vis kiezen bij de BBQ met het zeelandweekend :)
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Welk boek ligt naast je bed? A Dance With Dragons
Welk talent had je graag gehad? Schrijftalent. Ik ben echt waardeloos met pen en papier
Welke indruk laat jij op mensen achter? Geen idee, ik moet het ze toch eens gaan vragen
Wat heb je altijd bij je? Mijn geluksdubbeltje
Wat is je meest waardevolle bezit? Vrije tijd
Wanneer heb je voor het laatst gelachen? Vandaag bij het inpakken van mijn tas voor het zeelandweekend.
Waarover kun je je druk maken? Mensen die achteraf precies weten wat het probleem is, maar van te voren niets van
zich laten horen
Hoe ben je als je kwaad bent? Vrij direct
Ben je vergevingsgezind? Ja
Waar lach je om? Flauwe grappen
Houd je van een uitdaging? Ja, maar ik zeg het niet altijd hard op :) Ik heb geleerd dat je daar erg druk van wordt
Smijt je met geld? Soms, maar mijn duikuitrusting is inmiddels aardig compleet
Wie was jouw jeugdidool? Dagobert Duck

Beroep? Embedded Software developer
Waar werk jij? Gepro Electronics
Wat voor een werk zou je nog wel eens willen doen? Geheim agent
Partner? Deze functie is nog beschikbaar. Dames die in aanmerking willen komen voor een sollicitatiegesprek mogen
hun CV en een motivatiebrief naar de redactie opsturen.
Kinderen? Broers / zussen? 2 broers en 1 zusje
Auto? Toyota Prius
Huisdieren? Hobby’s? Duiken en paragliden
Sporten? Hoe ben je bij de duikvereniging verzeild geraakt? Internet :)
Waarom vind je duiken leuk? Tijdens duiken ben je even in een andere wereld
Waar zou je ooit een keer willen duiken? Ergens in het mooie zonnige buitenland
Wat wil je graag onder water tegen komen? Een gezonken piratenschip
Favoriete muziek? Ik heb niet echt een favoriet nummer. Ik vind eigenlijk bijna alle muziek wel prima, maar ik luister
vooral naar metal
Favoriete eten? Nasi met saté
Favoriete vakantie? Actieve vakantie in het buitenland.

Wiens profiel zou jij graag eens willen lezen? Fred Bloemberg het is jouw beurt!
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ONDERWATERARCHEOLOGIE - ‘ALDUS IS DE ROOMPOT VERGAAN...’
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In 2016 verwierf het museum de collectie van duiker Vic Verlinden. Dankzij
deze bijzondere collectie en het recent
verschenen onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(RCE) kan nu voor het eerst het complete verhaal van de Roompot verteld
worden. De tentoonstelling is te zien
tot en met 29 oktober 2017.

Roompot na ruim 100
jaar teruggevonden werd, leverde
deze tijdscapsule een bijzonder waardevolle schat
aan informatie en objecten op.
Onderwaterarcheologen maakten onder
zeer moeilijke omstandigheden meer
dan 150
duiken. Overmeer verwerkte de resultaten van het onderzoek in de publieksuitgave ‘Aldus is
de Roompot vergaan...’. Deze publieksuitgave is te koop in het Stadhuismuseum Zierikzee voor
€ 14,95.
Maar niet alleen de resultaten van het
onderzoek zorgen voor een uniek en
compleet verhaal. In 2016 schonk
duiker Vic Verlinden zijn unieke collectie aan het Stadhuismuseum Zierikzee. De topstukken uit deze collectie
zijn nu voor het publiek te zien.

.n l

Vanaf 1 juni 2017 zijn in het Stadhuismuseum Zierikzee de schatten van de
Roompot op het droge te bekijken in
de nieuwe tentoonstelling Onderwaterarcheologie - ‘Aldus is de Roompot
vergaan...’.

Tijdscapsule
De Roompot zonk in vaargeul de
Roompot, met zicht op thuishaven
Zierikzee. Het verhaal van deze tot de
verbeelding sprekende Oost-Indiëvaarder is al vaker verteld. Maar nog
niet eerder zo
compleet en uitgebreid. Hoe ziet het
schip eruit, hoe is het leven aan boord,
wat gaat er mis tijdens de laatste reis,
wanneer wordt het wrak gevonden en
wat gebeurt er dan? Dit en nog veel
meer komt aan bod in deze tentoonstelling die is gemaakt in samenwerking met maritiem archeoloog Alice
Overmeer, destijds verbonden aan de
RCE. De RCE deed uitgebreid onderzoek naar het wrak van de Roompot.
Doordat het schip onder een laag sediment lag kon de stroming
het schip niet beschadigen. De tijd
werd als het ware gestopt. Toen de

oo

Nieuwe tentoonstelling in het Stadhuismuseum Zierikzee

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
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Het Gelre-Sub Zeelandweekend
Bij het arriveren van het avondeten
voor de gezamenlijke BBQ voor het
eerst in m’n leven oesters geproefd.
Niet slecht al zeg ik het zelf, maar de
“extase” waarin sommigen verkeren
na het eten van een oester is mij eerlijkgezegd ontgaan. De BBQ daarentegen…..

.n l

mijn afhaalpizza kwamen de meeste
Gelre-subbers aangewandeld om mij
enthousiast te begroeten. Na de pizza
heb ik even een praatje gemaakt en al
snel was er een buddy gevonden om
een avond duik te maken in het Grevelingenmeer.

Deze duik overtrof al mijn andere duiken en ik heb werkelijk m’n ogen uitgekeken. De hele bodem leeft daar.
Alles zwemt, kruipt, krioelt of duikt vlug
weg als je met je duiklamp een kijkje
dichterbij gaat nemen. Fantastisch!
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Na vele enthousiaste verhalen van
mede Gelre-Subbers was het voor mij
eindelijk zover om mijn eerste Zeeland
weekend mee te maken. Anders dan
verwacht is een Zeeland weekend eigenlijk helemaal geen weekend kwam
ik achter. De meesten arriveren al op
woensdag en de zondag is eigenlijk
alleen voor opruimen en huiswaarts
keren. Toch heb ik er het maximale
uitgehaald en 5 duiken gemaakt :).

Bij terugkomst was het tijd voor een
stukje opleiding getijdenwater. Samen
met Wander heb ik de duikplanning
gemaakt voor de Zeelandbrug. Waar
we de volgende ochtend al vroeg een
duik zouden gaan maken.

Bij het omkleden werd duidelijk dat de
rest zich verzameld had bij Zoetersbout oftewel “de plek om zeepaardjes
te spotten”. Dus vanuit de Zeelandbrug
direct door naar Zoetersbout om te
duiken. ‘s Middags op de camping in
het zonnetje vielen mijn ogen dicht en
heb ik even een uurtje (of twee) slaap
gepakt.
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Bij aankomst vrijdag avond trof ik een
leeg duikerskamp aan omdat iedereen
gezamenlijk een hapje was eten. Na
het eenzaam en alleen aansnijden van
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Na de BBQ konden een paar mensen
het niet laten en werd er nog even vlug
een duik gemaakt in het Grevelingenmeer. Bij terugkomst trof ik een gezellige meute rond het kampvuur aan met
de nodige (alcoholische) versnaperingen en het was nog lang gezellig!
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De volgende ochtend ging voor dag en
dauw de wekker om op tijd bij de Zeelandbrug te water te kunnen gaan. Dit
was mijn eerste getijdenwaterduik en
tijdens het duiken op de kentering is
duidelijk de omslag van de stroomrichting merkbaar.

De volgende ochtend als afsluiting
samen met Marc Gobes nog even een
mooie duik gemaakt bij Zoetersbout
waarbij we buiten prachtige anemoontjes ook snotolfjes gezien hebben.
Helaas bleven de zeepaardjes ook
ditmaal verscholen tussen al het moois
onderwater.
Fred

Zeelandweekend juni
enthousiasme geweldig ondersteunt
en begeleidt.

.n l

te hebben voor onze mooie Gelre Sub
kachel. Natuurlijk dat zagen ze meteen, het is één brok gezelligheid en
warmte.

Op vrijdag verzorgde Wija de zoutwater les uit haar specialisatie cursus ow
biologie. En zowaar alle deelnemers
aan de cursus waren op vrijdagochtend om 10.00u present. Na de duik
werd er onder het genot van een heerlijk zonnetje gedetermineerd.
Tijdens deze duik had Ruud S. ruzie
met een Noordzee krab. Deze krab
wilde niet met hem mee naar een determineer bakje en knipte Ruud geducht in de vinger. Zelf onderwater kon
zijn buddy de verrassende kreet horen.
Maar ook hier won de ervaring het van
de kracht.
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In juni vierden we het tweede zeelandweekend van dit jaar. Ook de fotografen waren weer present. Hun wedstrijddag was de zaterdag. Een lastig
dagje vanwege het mooie weer de vele
duikers vooral uit Duitsland en Frankrijk én troebel, zo niet stoffig water. Het
vroeg veel van onze fototoppers. Ze
moeten wachten op de uitslag, maar
hebben zichzelf alvast gedecoreerd
met vaantje en muts.

Algauw waren de bakken vol met tal
van wieren en dieren. Een paar opvallende zaken zal ik hier noemen: een
vlokkige naaktslak, groene wierslak,
keverslak, heremietkreeft, de oester
versus de Japanse oester en een
mooie oorkwal.
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De grote tent was dit keer niet opgezet.
Niet nodig ook, want het was lekker
warm en droog. Tevens was het andere hutje in gebruik bij een collega
duikclub uit Marburg. Aardige en vriendelijke lui. Zeer ijverig ook. Vroege
Zeelandgangers vertelden me, dat ze
dinsdag hun tenten meerdere keren
opnieuw hebben opgezet, voordat ze
tevreden waren over de juiste positie.
Ofschoon ze alles goed voor mekaar
hadden bleken ze grote belangstelling
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Maar verder zoals gebruikelijk begint
voor een aantal het weekend al op
woensdag. Om voor mezelf het beste
uit het weekend te halen kwam ik laat
(23.30u) op de donderdagavond aan.
Een klein groepje clubleden verwelkomde me en ik besloot eerst mijn bed
klaar te maken, voor ik me bij hen
aansloot. Helaas het hutje was al op
slot en dankzij een wakker geworden
Stefan, mocht ik er later toch in.

Ook dit weekend gaat niet voorbij
zonder een paar opmerkelijk zaken te
noemen. Het is de eerste Zeelandweekend van Fred, Hein en Merlijn. Ze
proeven voor het eerst een oester en
maken de club gezelligheid mee. Deze
ervaringen smaken naar meer. En op
navraag, ze komen zeker terug!
Onvolprezen Ruud vindt zomaar zijn
eigen weggegooide Zoop computer
terug in de vuilniszak. Bezopen! Michelle vindt zachte maar dode mol op
duikstek. Met vereende krachten wordt
een heerlijke bbq en mosseltafel klaargemaakt, zelfs met lamsoor en zeekraal. Tussendoor wordt gerust en van
de zon genoten.
Meeuw pakt brutaal het brood bij Paul
van de tafel en wordt weggejaagd.
Hoewel Paul op alles een aanpak en
antwoord heeft, loopt hij toch een groot
deel van het weekend met een T-shirt
rond met de vraagstelling ‘How to milk
a seacow? Rara. Zo blijven er nog tal
van onbesproken zaken. Je moet er de
volgende keer beslist bij zijn, want je
maakt zeker wat mee!

Wija gaf iedereen de gelegenheid om
de ervaringen door te geven en met
elkaar te bespreken. Leuk is het om
dan te zien, hoeveel leden er met grote
interesse blijven ‘spelen’ met de dieren
in de bak. Zo’n determinatieduik blijft
veel mensen boeien en verwonderen.
Iets wat Wija met haar aanstekelijke

Wander
Ps: Marjan en Marc ook bedankt voor
hun foto's.
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