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Tijdens de bestuursvergadering van
5 november hebben we weer een
bestuursvergadering gehad, waarbij
de volgende onderwerpen zijn be-
sproken en besluiten zijn genomen:
 
Nieuwe ideeën
Op korte termijn komen de zwembad-
trainers bijeen om nieuwe ideeën te
bespreken voor de vrijdagavonden.
Heb je hiervoor suggesties? Laat het
weten aan Marc.
 
100% Vitaal
Door het sportbedrijf van de gemeen-
te Arnhem wordt medio november de
inspiratiebijenkomst Arnhem 100 %
vitaal georganiseerd.
 
Doel is meer mensen aan het sporten
te krijgen, dit tegen de tendens in dat
steeds minder mensen aan georgani-
seerde sporten deelnemen.
 
 
NB: Inmiddels zijn Paul en ik op die
bijeenkomst geweest, we gaan bekij-
ken hoe we meer mensen kunnen
interesseren voor Gelre-Sub. Ideeën
blijven welkom.

 

Bolderkar
Onze bolderkar op de duikstek Bem-
mel is gestolen, we gaan in overleg
met de beheerder van het terrein om
voor het vervoer van de duikspullen
van de parkeerplaats naar de plas een
passende afspraak te maken.
Een nieuwe bolderkar wordt niet
aangeschaft want het blijft een dief-
stal gevoelige plek en clubduiken
worden er betrekkelijk weinig ge-
daan.
 
Info
De Info en de jaarlijkse kalender
blijven via Sandd verzonden worden.
 
AVG
Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (avg) blijft een actueel
onderwerp voor ons.
Voor het beschermen van ieders pri-
vacy moeten verenigingen veel be-
wuster omgaan met gegevens van
haar leden. In de Info en de kalender
worden prive telefoonnummers ver-
wijderd.
 
Stefan is voor Gelre-Sub aangewezen
als beheerder gegevens. Binnenkort
ontvang je nadere info van Stefan.
 

Beheer website
Het beheer van de website van Gel-
re-Sub is overgedragen van Marc aan
Robin en Jarvin.
Zij gaan bekijken hoe de website
aantrekkelijker is te maken.
Marc wordt bedankt voor zijn inzet.
 
VOG
Voor alle trainers en instructeurs is
een Verklaring omtrent gedrag (vog)
aangevraagd, daarmee voldoen we
aan de eisen die de NOB heeft gesteld.
De verplichte vog moet bijdragen aan
een voorkomen van ongewenst ge-
drag. 
 
Vertrouwenspersoon
Op de algemene ledenvergadering
van maart jongsleden is Carla als
Vertrouwenspersoon benoemd. Als je
binnen Gelre-Sub ongewenst gedrag
ziet of ervaart kan je dat met Carla
bespreken.
 
Tot slot wil ik iedereen prettige feest-
dagen toewensen en een gezond
2019.
 
Ruud
 
 

Van de bestuurstafel

Oef, het is al december. Als jullie dit
lezen is Sinterklaas het land weer uit
en vormt de kerstquiz onze laatste
clubactiviteit in 2018.
 
Met de Nieuwjaarsduik luiden we
samen het Nieuwe Jaar 2019 in! Let
dus op jullie mail voor een bericht van
de E.C.
 
Gelukkig kunnen we terugkijken op
een geweldig verenigingsjaar. Er is
veel gebeurd. Ook in deze INFO nieu-
we stijl zijn we weer helemaal klaar
voor het nieuwe jaar.
Ons bestuur heeft veel beslissingen
genomen en ook het secretariaat

spoort ons aan om nog voor de jaar-
wisseling de AVG te tekenen. Zo blijf
je steeds op de hoogte van wat er in
je club gebeurt.
 
Handig daarbij is ook deel te nemen
aan de WhattsAppgroep.
Verder is er voor ieder wat wils; zo
vertelt Marc wie de nieuwe webmas-
ters zijn. Leren we Pepijn beter ken-
nen en lezen we over de relaxte va-
kantie van Marina en Maurice in
Egypte.
En zijn er door de leden verschillende
bijzondere duiken gemaakt, zoals een
monitorduik in het Haringvliet, een
cursus freediving op Koh Tao, een

zoektocht naar een dekzeil in Gies-
beek en een clean-up duik in de haven
van Maurik.
Bij Get Wet zijn grenzen opgezocht,
verlegd en soms overschreden.
Ook de Zeelandweekenden zijn weer
bekend en aanmelden kan bij Ruud
Stout.
 
Vanuit het vertrouwen dat we ook in
2019 weer samen zulke mooie INFO’s
mogen maken wenst jullie clubblad-
redactie een ieder hele fijne Kerstda-
gen en een boven alles Veilig en Goed
Nieuw Duikjaar toe.
 
Jolanda, Marina en Wander

Van de Redactie
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Al paar jaar meld ik in het jaarverslag dat ik er voor open
sta het beheer van de Gelre-Sub website over te dragen
aan een nieuwe enthousiaste ‘webmaster’.
 
Afgelopen bestuursvergadering was daar een goede ge-
legenheid voor, namelijk de noodzakelijke aanpassingen
voor het nieuwe privacyreglement en bijbehorende mai-
lings naar de leden.
Het beheer van de website is overgedragen aan Robin en
Jarvin die hier gelijk mee aan de slag zijn gegaan.
 

In 11 jaar tijd is er onder de motorkap van de website
veel veranderd.
Zo is de website nu prima leesbaar met mobiele telefoon,
zijn we goed te vinden met Google, is de leden-only pa-
gina ingevoerd en weer verwijderd, en blijven er altijd
dingen te wensen over!
Ik wens Robin en Jarvin veel succes als nieuwe
webmasters!
 
Marc
 

Begin november hebben we een be-
stuursvergadering gehad en we heb-
ben een aantal leuke nieuwe dingen
bedacht om te gaan doen.
 
Onder andere de website zal worden
aangepast en een aantal activiteiten
in het zwembad zal voor begin 2019
worden uitgebreid. Naast het werk
voor de AVG (hier lees je meer over
verderop in het blad) is er ook aan-

dacht besteed aan de visie van de
vereniging. Hier merken jullie komen-
de maanden vanzelf meer van.
 
In het kader van de AVG gaan we
gebruik maken van een aangepaste
ledenlijst. Het uitgangspunt zal de
database van de NOB worden.
Ik heb geconstateerd dat een aantal
gegevens nog niet juist verwerkt
staan en wil jullie vragen hier nog een

keer kritisch naar te kijken. Onder
andere emailadressen en noodnum-
mers blijken nog niet altijd juist te
zijn.
Mocht je problemen hebben met in-
loggen laat het dan aan mij weten,
dan kijk ik met je mee.
 
Stefan
 
 

Van het Secretariaat

Just for the fun... hiernaast een af-
beelding van de website toen ik hem
in 2009 in handen kreeg van het
toenmalige lid Mijke Koster.
 
In 2009 hadden we nog een Hyves
pagina...  Wie kent het nog?
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Zodra Robin en Jarvin een vernieuw-
de website klaar hebben, horen jullie
hier natuurlijk over!

Nieuwe webmasters

Wil je weten hoe de website er nu
uitziet? Bezoek dan 
https://www.gelre-sub.nl
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Door de duikbril van ...
Naam: Pepijn Morgenstern       
Geboren: 29 mei 1975, te Terneuzen    
Schoenmaat: 43
Lengte: 175 cm  
Sterrenbeeld: Tweeling             
Welke stad of dorp woon je? Utrecht
Wat heb jij met de plaats waar je woont? Aangenaam vertoeven, lekker centraal,
veel te doen.
Omschrijf jezelf in 5 woorden: Vriendelijk, rustig, humor, intelligent, gemakzuch-
tig.
Wat is je vroegste jeugdherinnering? Peuterschoolperikelen met een rode plastic
schep
Welke film heb je vaker gezien? Apocalyps Now! (1979) “I love the smell of Napalm
in the morning”.
Waar blijf je voor thuis? Gezelligheid, spelletje, kerst, dat soort dingen.
Wat is je levensmotto? Leven en laten leven.  
Wat zou je geen tweede keer meer doen? die tweedehands ‘Ibanez flying V’ laten liggen…
 
 
Welk boek ligt naast je bed? Het dictatorvirus (slecht voorbeeld doet slecht volgen), Frank Schaper
Welk talent had je graag gehad? Tekenen/schilderen  
Welke indruk laat jij op mensen achter? Joviaal (denk ik)
Wat heb je altijd bij je? Mijn adamskostuum.   
Wat is je meest waardevolle bezit? Meest waardevol: gezin, familie, vrienden (maar geen bezit).
Wanneer heb je voor het laatst gelachen? 11 oktober 2014 om 13:23 uur (terwijl ik dat intypte ;-) )
Waarover kun je je druk maken? Extremisten die anderen hun wil willen opleggen.  
Hoe ben je als je kwaad bent? Dan schrik ik van mijzelf...
Ben je vergevingsgezind? Nee.
Waar lach je om? Grappen en grollen over kabouters en trollen. En soms ook om humor.
Houd je van een uitdaging? Soms.
Smijt je met geld? Ik ben een Zeeuw, wat denk je zelf? Maar ff serieus: ik pin meestal.
Wie was jouw jeugdidool? Steven Spielberg en Rambo.
 
 
Beroep? Crisismanager en onderzoeker
Waar werk jij? Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het RIVM
Wat voor een werk zou je nog wel eens willen doen? Een spannend boek schrijven.
Partner? Ellen (woont in Limburg)
Kinderen? Milan (woont bij Ellen)
Broers / zussen? Een zus: Veerle
Auto? Toyota Auris (auto’s boeien me verder niet zo, maar vind het wel fijn als alles goed werkt)  
Huisdieren? Niet bewust (wat spinnen hier en daar)
Hobby’s? Duiken, gitaar spelen, fossielen verzamelen (niet meer zo actief), wandelen, films kijken
Sporten? Zwemmen (baantjes trekken).  
Hoe ben je bij de duikvereniging verzeild geraakt? Ik woonde in Wageningen en wilde leren duiken
Waarom vind je duiken leuk? De flora en fauna onder water en ‘het zen gevoel’
Waar zou je ooit een keer willen duiken? Galapagos eilanden, Indonesië, Great Barrier reef
Wat wil je graag onder water tegen komen? Walvis haai
Favoriete muziek? U2, the Doors, Radiohead, Muse, Metallica, Slayer, Pergolesi (stabat mater), enz.  
Favoriete eten? Stampot. Een goede steak.  
Favoriete vakantie? Vooral relaxen in een andere mooie omgeving (natuur). Ieder jaar wat anders.   
 
Wiens profiel zou jij graag eens willen lezen? Carla Steenbrink
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Egypte Safaga
 
Afgelopen zomer zijn we naar Egypte
geweest voor een duikvakantie. Dit
was best spannend omdat we nog
nooit buiten Europa waren geweest
om te duiken.
Na wat trammelant met het regelen
van duikbagage, valuta, visa, inentin-
gen en een actuele medische keuring
was het dan zover… We vertrokken
naar Egypte.
 

 
Na aankomst op het vliegveld reden
we met een busje naar het resort,
onderweg verbaasden we ons over de

vrachtauto’s met discoverlichting in
allerlei kleuren. Eenmaal in het resort
aangekomen gingen we snel slapen
om de volgende ochtend uitgerust op
zoek te gaan naar de duikschool.

 
Bij de duikschool was een Nederland-
se vrouw werkzaam wat de commu-
nicatie erg makkelijk maakte. Ze
vertelde ons dat er iedere dag een
boot vertrok waar 2 duiken vanaf
gemaakt konden worden.
 
We zijn iedere dag met deze boot
meegegaan en hebben fantastische
duiken op verschillende plekken ge-
maakt.
 
Wat ons opviel was dat het allemaal
heel relaxed ging en dat je echt over-
al mee werd geholpen door de beman-

ning. Je spullen werden op de boot
getild en ook met de set omhangen
werd je geholpen. Dit ging allemaal
in een rustig tempo en er was totaal
geen haast.
 
Na de eerste duik werd er een heer-
lijke lunch geserveerd waarna je
rustig kon gaan uitbuiken op het dek
en een uurtje even niks had. Daarna
maakten we een tweede duik die ook
weer zeer ontspannen was.
 

 
Onze eerste duik was een zogenaam-
de ‘checkduik’ waarin we met de gids
mee moesten zodat hij kon bepalen
wat ons niveau was. Echter, na 2
minuten gaf hij al het ok-teken en
konden we zelfstandig onze duik
voortzetten. 
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Het was alsof we in een aquarium zwommen, overal waar
je keek zag je mooie gekleurde vissen en prachtig koraal.
 
De daaropvolgende duiken zijn we telkens vrijwillig achter
de gids aan gedoken omdat hij dingen aanwees die we

zelf nooit zouden hebben gezien. Wat ik het mooiste vond
waren de papegaaivissen en de nemo-visjes, echt prach-
tig. Bijzonder om te zien vond ik een krokodilvis. Eigenlijk
was er zoveel bijzonders en moois te zien dat het lastig
is een keuze te maken.

 
De gids gaf ons mee dat we erg goed konden duiken voor
de hoeveelheid duiken die we maakt hebben.
 
Tot die conclusie kwamen we zelf ook  als we onszelf
vergeleken met de rest van de groep. Er waren duikers
bij die meer dan 1000 duiken hadden gemaakt en alsnog
aan het spartelen waren en het koraalrif kapot trapten.
Echt vreselijk om te zien.
Wij kunnen tevreden terug kijken op een hele mooie
vakantie en hopen nog eens terug te gaan.
 
Marina
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Inmiddels hebben we het hier vaak
over gehad en het zal jullie niet ont-
gaan zijn, de implementatie van de
privacywet (AVG) is in volle gang.
 
Op het moment van schrijven hebben
al veel leden (circa 75%) via de web-
site akkoord gegeven op het gebruik
van diverse persoonlijke gegevens.
 
Dit is belangrijk omdat we jullie ge-
gevens verwerken in zowel de leden-
administratie, als voor de evenemen-
tencommissie gebruiken, maar ook in
het aanwezigheidslijstje dat in het
zwembad ligt.
 
Je leest het al: op veel plaatsen is
jullie data aanwezig.

De reden van deze nieuwe wet is dat
iedere persoon het recht heeft te
weten waar zijn gegevens geregi-
streerd staan, het recht om deze in te
zien, en het recht om deze te wijzigen
of zelfs te laten verwijderen.
 
Alle bedrijven en organisaties moeten
hieraan voldoen, waarschijnlijk heb je
dit gemerkt tijdens de piek rond eind
mei dit jaar. Wij hebben wat meer tijd
nodig gehad, maar het is ons gelukt.

Dit is overigens één van de laatste
keren dat ik heel nadrukkelijk een
berichtje plaats over de privacywet.
Het streven is namelijk voor 31 de-
cember 2018 een registratie van ak-
koord van alle leden te hebben. Dat
moet ons lukken!
Meer informatie over de privacywet
vind je op de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens: https://autori-
teitpersoonsgegevens.nl/nl
Let op: mocht je geen email hebben
ontvangen, laat het mij dan zo snel
mogelijk weten!
 
Groeten Stefan
 
 
 

Vernieuwde Lay-out
Na ruim 9 jaar vonden wij, van de redactie, het tijd om
onze INFO in een nieuw jasje te steken. We wilden niet
alleen een nieuwe buitenkant, maar ook veranderingen
aan de binnenkant van het clubblad.
Op zich is dat een makkelijke beslissing, maar beslissen
hoe je het dan wilt, is een stuk lastiger.
 
In het afgelopen jaar hebben de leden ons regelmatig in
het sportcafé van het zwembad tussen erg veel verschil-
lende voorpagina’s in diverse kleuren zien zitten discus-
siëren. En we hebben ook een aantal opties besproken
met de aanwezige leden van die avond.
Na meerdere van dit soort avonden werd ons 1 ding
duidelijk: zoveel mensen, zoveel meningen!
Maar gelukkig ligt het eindresultaat nu (eindelijk) voor
jullie.
 
De veranderingen die het meeste opvallen zijn waar-
schijnlijk de opstijgende luchtbellen op de voor- en ach-
terkant van de INFO.

Andere aangepaste punten zijn onder andere: de blauwe
koppen, het lettertype, meer opties qua kolombreedte en
indeling, een optioneel kader om de foto’s, het plaatsen
van een quote.....
Alle overige details zullen we jullie besparen; het was ons
doel om ook met de vernieuwde lay-out van de INFO een
fris en gezellig duikblad te maken, waar we weer een
aantal jaar mee vooruit kunnen.
 
Wij zijn erg blij met het resultaat en we hopen dat jullie
dat ook vinden!
 
   
 
 
                                  
 
 
 
 

De Privacywet
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Wija zag op FB een oproep voorbij
komen om deel te nemen aan een
Haringvliet duikdag die gehouden
werd op 22 september 2018. Na even
te hebben gesnuffeld, leek het mij
zeker leuk om mee te doen. Duiken
op plaatsen waar normaal niet gedo-
ken wordt, dat leek ons een leuk
avontuur.
En toen kwam de informatiestroom
op gang, in de week voor aanvang zat
er een mail in met de aanhef “Hallo
Monitorduikers HVdag 9”. Tja, ik had
nog even niet zo gauw in de gaten dat
wij deel uit gingen maken van een
monitoringsteam. Stukje bij beetje
werd duidelijk wat er van ons ver-
wacht werd, het onderwaterleven in
het Haringvliet monitoren, en onze
waarnemingen vastleggen op een
monitoringsformulier.
 

 
Project Haringvliet onderwater is een
samenwerkingsverband tussen stich-
ting RAVON, stichting ANEMOON en
de NOB.
 
 
Wij hadden ons voor twee duiken
opgegeven, eentje in de middag en
een avondduik. Manon heeft ons per
locatie voorzien van noodplannen/
check de stek, paspoorten en moni-
toringsformulieren.
Onze eerste duik was bij Watersport
vereniging de Put in Goudswaard.
Melden bij Havenmeester Gerrit, die
ons vervolgens een mooie droge plek
aanbood om te lunchen en om te
kleden.

Eerst samen naar het water, al gauw
kwamen we tot de conclusie dat we 
i.v.m. onze veiligheid op een andere
plaats te water zouden gaan dan
“check de stek” aan gaf.
Eenmaal onderwater bleek inderdaad
het zicht mede door harde wind wat
minder te zijn, maar dat mocht onze
pret niet drukken.
 

 
Een van de opdrachten was om wa-
terplanten met wortel en al mee te
nemen. En wat ons op viel was dat
het onderwaterleven niet gewend is
aan duikers, schichtig en terugge-
trokken in een holletje zagen we een
Chinese wolhandkrab. Daarnaast
hebben we ook nog veen, spons en
een zwartbekgrondel gespot.
Eenmaal weer uit het water hebben
we ons weer bij Havenmeester Gerrit
afgemeld.
 
 
Vol van onze ervaring reden we naar
restaurant Loef in Stellendam om de
andere duikers te ontmoeten, erva-
ringen te delen middels “plug en play”
en een presentatie bij te wonen over
de Haringvlietsluizen.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onder het genot van een warme kop
soep en heerlijke broodjes werden de
waterplanten uitgezocht en bespro-
ken. Daarna werd uitgelegd hoe
Rijkswaterstaat o.a. de gevolgen van
het openen van de sluizen continue
volgt en meet.
Voor we het wisten was het zo ver en
mochten we onze avondduik met nog
drie andere duikers bij de Haringvliet-
sluizen gaan maken.
 
Eenmaal daar aangekomen zagen we
een speedboot  op de plek waar wij
onze monitoringsduik mochten maken.
Wij konden ons met een gerust hart
gaan omkleden, de schipper gaf aan
bijna klaar te zijn en via de boothelling
het water te gaan verlaten.
Tijdens deze duik was het opmerkelijk
om platvissen in “zoetwater” te zien.
Daarnaast hebben we ook nog een
glasaal, paling en blankvoorn voorbij
zien komen.
 
Moe maar voldaan reden we richting
Arnhem, super leuk en dankbaar dat
we een steentje hebben kunnen bij-
dragen. Monitoren is een activiteit die
meerdere keren per jaar wordt geor-
ganiseerd. Wat mij betreft echt een
aanrader om aan deel te nemen.
 
Marsha
 
 
 
 
 
 
 

Monitoren Haringvliet
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Freediving cur-
sus Koh Tao
 
Tijdens onze vakantie van dit jaar zijn
we op Koh Tao beland. Een waar pa-
radijs voor duikers en snorkelaars. Op
iedere hoek van de straat kun je daar
voor een kleine 9000 Bath je Padi
open water halen.
Op de vele stranden die het eilandje
rijk is kan gesnorkeld worden met de
garantie op prachtig koraal met even
zo kleurrijke vissen schildpadden en
ander onderwater leven.

 
Bij het hotel waar we verbleven zat
natuurlijk ook een duikschool. En na
een bezoekje en wat gekletst te heb-
ben met de van origine Engelse in-
structeur die er al 14 jaar woont, heb
ik een paar mooie duiken gemaakt
waaronder 2x naar de HTMS Sattakut.
 
Het zicht viel wat tegen met een meter
of 6 maar hierdoor waren we de 2e
keer de enige duikers op deze locatie. 
 
Omdat we iets langer besloten had-
den te blijven op Koh Tao vanwege
"slecht weer" had ik een leuke uitda-
ging bedacht met het volgen van een
2 daagse cursus freediving.
 
Dit is iets wat veel minder aangebo-
den wordt en ik had op het hele eiland
eigenlijk maar een paar aanbieders
gezien. Na een bezoekje aan beide
heb ik gekozen om me aan te melden
bij Apnea Total voor de basiscursus
van 2 dagen.

 
Geadviseerd werd om niet te zwaar
te ontbijten en dat bleek geen over-
bodige info. Aangezien het laag sei-
zoen was was mijn aanmelding de
enige van die dag, wat betekende dat
ik een privé training kreeg :). 
 
 
De eerste ochtend begon met 2 uur
theorie over uitrusting, soorten free-
diving, ademhaling oefeningen, uitleg
over klaren van holtes en de techniek
voor een goeie hoekduik.
 
De instructrice was van origine Japans
met bijbehorend postuur (ongeveer
de helft van mij). Ze stond naast me
wat technieken voor te doen die ik
met haar moest meedoen.
 
Tijdens het volledig uitstrekken keek
ik gelukkig omhoog en zag net op tijd
de ventilator aan het plafond en kon
net op tijd besluiten m'n armen in te
trekken.
Anders was de cursus nog voor het te
water gaan al ten einde voor me.
 
Na de theorie gingen we met een boot
de zee op om de geleerde technieken
toe te passen.
 
 
In het water ligt een boei met hieraan
een touw met een gewicht tot 10
meter diep. We begonnen met wat
ademhalingscyclussen om vervol-
gens met een hoekduik langs het touw
af te dalen (constant weight).

 
Wat me met name erg tegenviel was
het klaren van m'n oren tijdens het
afdalen.
 
Na enig oefenen had ik dit ook onder
de knie en gingen we verder met "free
immersion". Hier begin je net als
constant weight met een aantal
ademhaling cyclussen op de boei, om
vervolgens jezelf langs het touw naar
beneden te trekken tot diepte.
 
Deze techniek is veel rustiger omdat
je je enkel hoeft te focussen op klaren
en afdalen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het eind van de eerste dag kon
ik geheel comfortabel op 2 manieren
naar 10 meter, daar even blijven
hangen en vervolgens terug naar de
oppervlakte. 
 
Dag 2 begon net als dag 1 met 2 uur
theorie. 
De praktijk van dag 1 werd besproken
en daarna werd met name aandacht
besteed aan veiligheid, de reddings-
procedure, yoga ademhaling en trai-
ningstechnieken. Hierna met de boot
de zee op om vervolgens een aantal
keer de reddingsprocedure te oefe-
nen.
 
De rest van de tweede dag heb ik
besteed om met  2 verschillende
manieren af te dalen naar 20 meter
diepte en kalm weer op te stijgen naar
de oppervlakte. Als afsluiter werden
we de laatste paar sessies begeleid
door een 4-tal super nieuwsgierige
baby inktvisjes. 
 
Al met al een super leuke en leerzame
cursus waar ik waarschijnlijk op een
volgende vakantie een vervolg aan wil
geven. 
 
Fred

Geadviseerd werd om niet
te zwaar te ontbijten en

dat bleek geen overbodige
info.
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Zoektocht
 
 Op 28 oktober veranderde de club-
duik in een zoekopdracht om naar een
weggewaaid dekzeiltje te gaan zoe-
ken. Het was van een zeilboot ge-
waaid.
Niets bijzonders zou je zeggen, maar
het zeiltje was maatwerk geweest.
Opnieuw meten, bestellen en laten
maken zou veel moeite en tijd hebben
gekost. En de winter stond voor de
deur.
Kortom, de gedupeerde belde zijn zus
op met de vraag of zij niet een duiker
wist die iets voor hem zou kunnen
betekenen.
 

 
 
Het contact werd die zaterdag met me
gelegd en ik belde meteen Maurice.
Hij was duik coördinator van de laat-

ste clubduik. Helaas nog geen aan-
meldingen voor de zondag. Zo werd
meteen een plan gesmeed.
De duik werd gewoon verplaatst naar
de jachthaven van Giesbeek. Inmid-
dels kwamen er nog een paar aan-
meldingen en iedereen vond het een
goed plan en een mooi avontuur.
 
 
 
Die zondag verzamelden we bij de
jachthaven en werden daar al opge-
wacht. De verwachtingen waren hoog
gespannen. Na eerst de situatie be-
keken te hebben kleedden we ons om.
De aanpak werd bediscussieerd en
het plan gesmeed. Met perslucht op
lijn door de diepere aanvaarroute
zouden we de bodem afzoeken.
Dit bleek makkelijker bedacht, dan
uitgevoerd. Al gauw waren we elkaar
onder water kwijt en ook ons rich-
tingsgevoel bleek niet altijd te klop-
pen. In groepjes van twee werd op
eigen houtje in de buurt van de ge-
troffen boot gezocht.
 

 
 
Het water was erg ondiep en verschei-
dene boten stonden droog op hun kiel.
Het zonnetje hielp ons om niet aan de
koude te denken en maakte de zoek-
tocht aangenaam en vrolijk. Toen ik
uiteindelijk onder de kiel getroffen
boot zwom zag ik iets dat leek op een

grijsgroene algen laag. Het stond als
een piramide. Gedachteloos aaide ik
er met mijn hand doorheen. Het ging
niet en kneep er in. Het was stug en
in pakte het vast. Toen ik het los trok
bleek het het dekzeiltje te zijn. On-
herkenbaar, maar gevonden. Het
bleek gewoon van de boeg direct naar
beneden gevallen te zijn. Niet ver
weggewaaid.
 

 
 
De superblije eigenaar trakteerde ons
allen na afloop op een heerlijke tosti
met drinken op de goede afloop.
 
Vrolijk en voldaan reden we daarop
weer naar huis.
 
Wander
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      Get Wet        Get muscle pain      Get seasick

Oftewel benamingen voor de maritieme indoor training van zondag 25 no-
vember. De Evenementen Commissie heeft samen met Scuba World deze dag
georganiseerd.
Een aantal leden heeft deze training al een keer gedaan. De locatie was nieuw
maar wel nog steeds in de haven van Rotterdam.
Wat voel je je dan klein als je al die containers als Lego blokjes op elkaar
gestapeld ziet liggen.
 
 
Get Wet Maritiem verzorgt al meer dan 30 jaar maritieme indoor training voor
watersporters. De training wordt uitgevoerd in een groot overdekt zoetwater
trainingsbad. Het zwembad heeft een gemiddelde watertemperatuur van ± 24
graden Celsius. De afmetingen van het zwembad zijn: lengte 30 m, breedte
14 m, diepte 3 m.
 
 
Nadat we met een goed ontbijt / brunch zijn verwelkomd beginnen we aan
de briefing. In een leslokaal worden de onderdelen uitgelegd met beeld en
tekst. Gelukkig gaat in het zwembad alles nog een keer in de herhaling.
 
 
Probeer op de foto’s maar eens de volgende oefeningen/ stations te vinden:
 
- Cabine voor de simulatie voor auto/helikopter te water.
- Helikopterhijsinstallatie om een drenkeling verticaal uit het water te hijsen.
- Springplateau om met een veilige sprongtechniek van hoogte te springen.
- Klimnetten: om met de juiste techniek omhoog te klimmen.
- Afdaaltouw met knopen om veilig af te dalen.
- Reddingsvlot voor keeroefeningen.
- Rubberboot om drenkelingen horizontaal uit het water te halen.
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EC bedankt en dan vooral Marsha
bedankt voor het regelen van deze
dag!
 
Terwijl ik dit typ voel ik nog steeds
mijn deelname aan deze dag maar
gelukkig wordt het minder, ik kwam
na de afdaling door een Viking Escape
Chute ongelukkig terecht op mijn
ribben.
                                        Carla

In groepen van 10 personen met een
instructeur van Get Wet ga je van
station naar station en heb je 20 min
de tijd om alle oefeningen te doen.
Nadat alle stations gedaan zijn even
pauze en bijkomen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu wordt de truckendoos openge-
maakt. Windkracht 7, storm, golven
van 1½ meter, duisternis en bliksem
en binnen 7 minuten mag je nu de
oefeningen gaan doen. Dus even
aanpoten en als het niet lukt of je
armen zijn al verzuurd, gewoon een
oefening overslaan, het is geen wed-
strijd.
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Linda (4Divers Veenendaal) stuurde
een Appje met de vraag of o.a. Wija,
Evert en ik het leuk vonden om deel
te nemen aan een clean-up duik in de
haven van Maurik. Een van de duikers
had daar zijn boot liggen en het was
alweer 9 jaar geleden dat ze zo’n actie
hadden gehouden.

 
Dus wij op zondagmorgen vol goede
moed naar de haven van Maurik.
Onder het genot van een kop koffie
kregen ca. 12 duikers achtergrondin-
formatie over het hoe en wat. Kort
gezegd; op ca. 2,5 meter diepte tus-
sen en onder de boten op zoek naar
materialen die er niet thuis horen.
Wija, Evert en ik vormden een team.
Met een bodem die bij een lichte
aanraking een stofwolk gaf waar je u
tegen zegt, was een geen zicht situ-
atie binnen een paar seconden gere-
geld. Afval van/uit de bodem halen
resulteerde in grote zwarte stofwol-

ken.  
 
Iets wat onderwater op papier leek,
bleek achteraf plastic te zijn en geheel
met het zand te zijn verweven. Dat
was best even sleuren, trekken,
rondjes zwemmen om uiteindelijk een
stuk plastic van ca. 2 x 3 meter uit
het water te krijgen.
 
Wija had inmiddels iets groots dat
deels onder een boot lag gevonden.
Er stak een randje van een stalen vat
boven de bodem uit. Nadat deze met
een decoboei was gemarkeerd, zijn
we naar boven gegaan om te overleg-
gen hoe we dit het beste konden
aanpakken. We hadden inmiddels een
kleine hefballon aangereikt gekregen,
en afgesproken dat we onder de boot
vandaan zouden blijven. Ook alert-
heid m.b.t. het plaatsen van de hef-
ballon en de mogelijkheid dat iets los
kon schieten werd besproken. Prettig
in deze was, dat Wija en Evert allebei
al ervaring met hefballonnen hadden
opgedaan.
Wij weer naar beneden, en zo gezegd
zo gedaan plaatsten we de hefballon
en voorzagen deze van lucht. Ja, het
vat kwam al weer wat verder uit de
bodem, maar nog niet genoeg om het
te kunnen verplaatsen. Inmiddels
waren we zo gedreven dat het vat
laten liggen geen optie meer was. Wij

weer naar boven, dit keer om een
grote hefballon te scoren. En dat
bleek achteraf precies goed te zijn,
het vat kwam rustig los zodat wij het
naar de kant konden brengen.
 

 
Al met al hebben we met zijn allen
van alles uit het water gehaald. Spe-
ciekuipen, wasmachinetrommels, ka-
belhaspels, pionnen, zonnepaneel,
emmers, plastic en jawel een volledig
doorgeroest 200L vat. Weer een leuke
ervaring rijker, rommel opruimen en
rust bewaren in een geen zicht situa-
tie.
 
Ik heb van zowel het monitoren als
het opruimen van rommel weer een
heleboel bijgeleerd over het o.a.
check de stek, het maken van een
duikplan en veilig werken onderwa-
ter.
 
Hartelijke groet,
Marsha

Vertrouwenscontactpersoon
 
Bij iedere club gebeurt wel eens iets dat niet binnen de normen en waarden
van je vereniging past. Denk bijvoorbeeld aan pesten of het buitensluiten van
andere leden, maar ook aan grappen over vrouwen, homo’s, lesbiennes of
andere culturen. Daarnaast kan een situatie ontstaan waarin een (jeugd)lid
zich in of buiten het water seksueel geïntimideerd voelt. Is grensoverschrij-
dend gedrag binnen onze vereniging bespreekbaar?
Als onverhoopt wél zo’n situatie ontstaat kun je terecht bij mij. Sinds 2018
bekleed ik de functie van vertrouwenscontactpersoon. Spreek me aan of stuur
een email naar carla.steenbrink@icloud.com
Natuurlijk hopen we als vereniging dat ik werkloos blijf in deze functie, maar
we weten nooit wat de toekomst ons brengt.
Als dat te confronterend is, kun je ook contact opnemen met  vertrouwens-
contactpersoon van de NOB Martine van de Veen via vertrouwenscontactper-
soon@onderwatersport.org 
 
Carla

WhatsApp
 
Voor een groot aantal leden is het
al bekend, maar we hebben een
heuse Whatsapp-groep voor de
leden van Gelre-Sub.
Wil je een duik plannen, iemand
feliciteren of gewoon een leuk
filmpje delen dan kan je dat via
deze groep doen.
Als je nog geen lid bent, maar dat
wel wilt, laat het mij (Stefan) dan
even weten want dan voeg ik je toe.

Clean-up duik in haven van Maurik
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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
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 functioneren-
de 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

Zeelandweekenden 2019
 
De Zeelandweekenden voor 2019 zijn weer gepland.
Aanmelden kan via een mail aan Ruud Stout, onder vermelding van
"Zeeland" in het onderwerp.
 
      1e - (08) 10/12 mei (moederdag)
      2e - (12) 14/16 juni (vaderdag)
      3e - (18) 20/22 sept
      4e - (02) 04/06 okt (lezing)
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Indien onbestelbaar: Orionsingel 206, 6832 GK Arnhem
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