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Van de Bestuurstafel
Op 21 februari is er weer bestuursver-
gadering geweest, opmerkelijkheden
uit deze vergadering waren:
 
Met ingang van 25 mei dit jaar is de
Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AGV) van kracht. In de
AGV zijn met name op het gebied van
privacy, regels vastgesteld waaraan
sportverenigingen moeten voldoen.
Hans en Stefan gaan uitzoeken of
aanpassingen binnen Gelre-Sub nood-

zakelijk zijn.
Voor de liefhebbers onder ons, op de
site van de NOB zijn al diverse artike-
len hierover geplaatst.
 
In het afgelopen jaar is in de media
ruime aandacht geweest voor onge-
wenst gedrag binnen de sport. Geluk-
kig speelt er binnen Gelre-Sub niets op
dit gebied, maar bewustzijn voor het
onderwerp “ongewenst gedrag” is
goed. Daarom zal op de Algemene

ledenvergadering het voorstel worden
besproken een vertrouwenscontact-
persoon te benoemen. 
 
Rest mij nog jullie veel mooie en veili-
ge duiken toe te wensen, nu de tem-
peratuur eindelijk wat aangenamer
wordt.
 
Ruud
 
 

Van het Secretariaat
We verwelkomen onderstaande cur-
sisten die bij de duikschool Educa-Sub
zijn begonnen met hun 1* opleiding:
Mark Hofman, Menno en Gerben
Schoemaker, Robin Speerstra, Janne-
ke Spekreijse,  Jarvin Sterkenburg en
Huib de Vries.  
We wensen hen veel succes met de
opleiding.
 

De ledenlijst wordt meerdere malen
per jaar aangepast en verstuurd via
iedereen@gelre-sub.nl, waarbij Ruud
Stout mij altijd heeft geholpen om de
puntjes op de i te zetten en de fouten
eruit heeft gehaald.  Mijn dank hier-
voor.
 
Mocht er in je gegevens iets veranderd
zijn, geef het dan door aan het secre-

tariaat, dan kunnen we ervoor zorgen
dat deze lijst actueel blijft.
 
Ga je verhuizen,  verander je van
emailadres, heb je een nieuw 06 num-
mer gekregen, stuur dan een berichtje
naar info@gelre-sub.nl
 
Carla
 

Van de Redactie
Het voorjaar is in aantocht. We merken
dat de lange donkere nachten plaats-
maken voor het licht. Steeds vroeger
wordt het licht en steeds later wordt het
donker. De zonnewarmte is af en toe
al voelbaar en voor je het weet is de
padden- en salamandertrek in volle
gang.
 
We staan al te trappelen, want het
duikseizoen komt er weer aan. In deze
mooie INFO staan weer leuke verhalen
en genieten we nog even na van mooie
evenementen.
Zo was er de onvolprezen Quizavond,
waarbij het team Zonnebloem glorieer-
de. En wat te denken van een Nieuw-
jaarsduik met 200% aan duikers!
Uit warmere oorden komt een mooi
verhaal over Lanzarote. Daar kun je
onderwater een serieus beeldenmuse-
um bezoeken.
Ludiek is het verhaal over kaartzoenen
op Valentijnsdag te noemen. Een
mooie clubactie van een groot aantal
clubdames.

Met Annelieke kijken we door haar
duikbril en leren haar zo nog beter
kennen. Toch blijft het een raadsel
welke supermarktketen zij nu de beste
vindt. Is het de HAHA of de AH?
Stefan geeft ons een doorkijkje in de
hoeveelheid plezier die hij beleeft aan
de instructeursopleiding van de NOB.
Hij volgt die in Zutphen, maar loopt
stage in onze vereniging bij de duik-
school.
Over de DOSA is ook al een keer een
artikel geschreven in het blad DUIKEN
en in de Onderwatersport. Toch weten
nog maar weinig duikers waar deze
letters voor staan. Laat staan dat ze al
eens een keer op de website van de
DOSA hebben gekeken. Gewoon een
keer doen joh!
 
Er is geen INFO zonder een vakantie
verhaal. Gelukkig maar. Marjan ver-
rast ons op een mooie bijdrage over
haar belevenissen op Madagaskar.
Wie had er nu ooit van lemuren gehoor-
d? Jij? Ze constateert wel dat 4 weken

op reis best lang is. Een aantal reisge-
noten verlangen naar luxe en Marjan
beschrijft hen treffend in de opmerking
‘deelnemers met een hoog zeurgehal-
te’. Madagaskar is een basic reisbe-
stemming, de moeite waard met als
groot voordeel dat het aantal toeristen
zeer beperkt is.
 
Vanuit onze redactie wensen we ieder-
een weer een heel fijn duikseizoen toe.
Ook dit jaar wachten er aan de water-
kant weer veel nieuwe clubleden op
oude en vertrouwde buddies. Dus trek
je duikspullen alvast maar eens uit de
kast en controleer ze. Kom ze nog even
lekker proberen in het zwembad, want
eind april duiken we met z’n allen het
buitenwater in.
 
Tot ziens aan de waterkant. Een har-
telijke uitnodiging en groet
 
Van de redactie
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Gelre-Sub Quiz
Vorig jaar, op 16 december om precies
te zijn, was een dependance van Café
Verheyden in de Arnhemse binnen-
stad de locatie voor de Gelre-Sub
Quizavond.
 
 
In tegenstelling tot het dobbelspel,
waarbij allerlei prullaria en andere
rommel “gewonnen” kon worden, was
er een heuse bokaal en mooie prijzen.
 
 

Onder het genot van een hapje en een
drankje barstte de strijd los.
 
De vragen waren heel gevarieerd, over
allerlei onderwerpen, en er zaten af en
toe ook hele moeilijke vragen tussen
zodat er af en toe ook gegokt moest
worden.
 
Aan het eind van de avond waren we
eigenlijk wel verbaasd dat wij als over-
winaars uit de strijd kwamen.
 

Hopelijk komt er dit jaar opnieuw een
quizavond en zullen we onze bokaal
kunnen verdedigen en proberen over-
eind te blijven in het quizgeweld.
 
Met dank aan de EC voor de organisa-
tie.
 
Team Zonnebloem,  (José Musch,
Ruud Musch, Anita Aalbers, Eric
Siersema)
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Nieuwjaarsduik 2018
Traditie wil dat Gelre-Sub op de eerste
dag van het jaar een nieuwjaarsduik
organiseert.
 
 
Ook dit jaar weer op de vertrouwde
plek bij Slijk-Ewijk verzamelden zich
een 15-tal leden om te toasten op het
nieuwe jaar.
 
 

Ervaring leert ook dat het aantal die-
hards die daadwerkelijk te water gaan
niet altijd evenredig is met de opkomst.
 
Restant alcoholpromillage of laat naar
bed gaan spelen wellicht een rol?
 
In de oudejaarsnacht werden er in de
Gelre-Sub WhatsApp groep in ieder
geval nog tot 3u59 nieuwjaarsbood-
schappen uitgewisseld!

Positief begin is dat er dit jaar 200%
meer duikers in het water gingen dan
vorig jaar!
 
Wija en ondergetekende trotseerden
de kou en hebben daadwerkelijk een
duikje gemaakt!
Als bewijs een klein screenshot uit mijn
digitaal logboek.
Ruud
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Museumbezoek vakantie Lanzarote 2017
We hebben op een prachtige plek ge-
doken. Vanuit Puerto del Carmen een
auto gehuurd en een duik geboekt bij
Dive College Lanzarote in Playa Blan-
ca. We gingen duiken in een museum.
Erg leuk om gezien te hebben, vooral
om te zien dat de beelden erg mooi
begroeien en de onderwaterwereld het
museum tot leven brengt. De barracu-
da’s vinden het een heerlijke plek.
 
Museo Atlantico Lanzarote
Playa Blanca heeft een unieke nieuwe
duikplaats: het Museo Atlántico. Het
eerste onderwater eigentijdse kunst-
museum in Europa en de Atlantische
Oceaan. Gelegen aan de kust van
Lanzarote, Spanje, is de unieke, per-
manente installatie 14 meter onder het
oppervlak gelegen. Het museum werd
officieel ingewijd op 10 januari 2017
door de president van Lanzarote,
Pedro San Gines.
 
Beelden van het Museo Atlántico
Het Museo Atlántico - ontwikkeld als
een enorm kunstmatig rif - is nu com-
pleet en bestaat uit tien verschillende
groepen beelden. Zo is er de Rubicon,
een groep van 35 beelden van mensen
die allemaal richting een muur lopen.
Hiervoor hebben echte inwoners van
Lanzarote model gestaan. Daarnaast
kun je het beroemde Vlot van Lampe-

dusa zien, een verwijzing naar de hui-
dige vluchtelingencrisis. Een ander
onderdeel is een groep kinderen in
kleine bootjes, genaamd Los Jolate-
ros. Verder zijn er diverse beelden die
half cactus en half mens zijn waarmee
de vervlechting van mens en natuur
wordt uitgebeeld. Als verwijzing naar
de moderne samenleving en technolo-
gie zijn er ook beelden van een stel die
een selfie neemt en van een aantal
fotografen. In de Portal kijkt een beeld
naar een spiegel waarin de oppervlak-
te van de oceaan wordt gereflecteerd.
Deregulated laat een speeltuin zien
waarin zakenmannen in pak spelen op
een schommel en een wip. De laatste
groep laat een 200-tal beelden van
mensen zien die in een cirkel zijn
neergelegd.
 
Het monumentale project duurde drie
jaar om te plannen en te bouwen, met
als doel een sterke visuele dialoog
tussen kunst en natuur te creëren. Op
een conservatief niveau ontworpen om
een grootschalig kunstmatig rif te
creëren, hebben de eerste installaties
die in februari 2016 zijn geïnstalleerd,
al meer dan 200% in marine biomassa
gezien, en worden nu bezocht door
zeldzame engelhaaien, scholen van
barracuda's en sardines, octopus,
mariene sponzen en de occasionele

vlinderstraal.
 
Het beeldenmuseum is gesitueerd in
een beschut gebied bij Coloradas,
Playa Blanca op een diepte van 12 tot
15 meter. Een bezoek aan het Museo
Atlántico is een magische ervaring die
hopelijk leidt tot meer begrip voor de
noodzaak om onze prachtige onder-
waterwereld meer te waarderen en te
beschermen!
 
Het Museum is gebouwd met behulp
van beproefde, milieuvriendelijke, in-
erte pH-neutrale materialen, en de
formaties zijn aangepast aan het en-
demische mariene leven. Het heeft
een oppervlakte van kale zand bedek-
te zeebodem 50m x 50m.
 
Het onderwatermuseum is voor
duikers en snorkelaars
Dive College Lanzarote neemt enkele
keren per week duikers mee met de
boot naar deze unieke duikplaats.
Daarnaast bieden we ook snorkelaars
de mogelijkheid om deze unieke plek
te bezoeken met een speciale snorkel-
tour.
www.divecollegelanzarote.com/museo
 
 
Carla, Paul, Ruud en José
Lanzarote
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Jarig op Valentijnsdag
Al enige jaren ben ik jarig op 14 febru-
ari, wat sinds enkele jaren ook gevierd
wordt als Valentijnsdag.
Dit jaar had PostNL een actie dat brie-
ven die in plaats van een postzegel met
lippenstift van een zoen waren voor-
zien gratis bezorgd werden, mits dag
voor Valentijn op de post gedaan.
 
Ik wist uiteraard niks van deze actie,
en trof tot mijn grote verbazing bij
thuiskomst een ongewoon grote stapel
wenskaarten aan. Zonder postzegel
maar bedekt met min of meer rode
zoenen. Bij openen bleek al snel dat
diverse dames van de club onder lei-
ding van Marjan hadden samenge-

werkt om mij deze verrassing te
bezorgen!
 
De dag erna ook nog wat napret op
mijn werk toen enkele jonge collega's
opschepten dat zij 1 of 2 kaarten op
Valentijn hadden gekregen voorzien
van een kus als postzegel. Ik kon het
natuurlijk niet nalaten om even als
50plusser mijn foto met half dozijn
kaarten onder de aandacht te brengen.
Daar stonden ze toch even van te kij-
ken.
Marjan bedankt voor deze ludieke
actie!

Marc G.

Nieuwe gezichten in het zwembad
In februari is de nieuwe 1-ster duikop-
leiding van start gegaan. De NOB heeft
niet alleen al haar  opleidingsboeken
herzien, maar ook haar gehele oplei-
dingsprogramma. Dat betekende voor
de instructeurs van de duikschool dat
ze een her- en bijscholingsprogramma
moeten of moesten volgen.
De grootste verandering zit opgesloten
in het sleutelwoord ‘trimmen’.  Bijna
alle oefeningen moeten in trimhang
worden uitgevoerd. En dat valt nog niet
mee. Daarnaast worden ook een aan-
tal oefeningen iets anders uitgevoerd.
 
Als instructeursgroep hebben we de
handen weer ineen geslagen en de
uitdaging van het nieuw te ontwikkelen
programma opgepakt. Voor alle lessen
moet een lesplan volgens het APRE--

model gemaakt worden. APRE staat
voor Analyse, Planning, Realisatie en
Evaluatie.
 
In de theorielessen wordt de luister-
houding sterk afgewisseld met doe
opdrachten. Je onthoudt dingen beter
als je het een keer gedaan hebt of het
aan een ander hebt uitgelegd. Dus alle
cursisten lezen thuis het hoofdstuk als
door, maken thuis op de computer
online een toets over de lesstof. Dan
volgt de contactavond waarin het be-
treffende hoofdstuk nog eens door
wordt genomen.
Om dit te kunnen heeft elke cursist bij
de start van de opleiding ook al een
zogenaamd een Online Cursist Ac-
count bij de NOB gekregen. Ze loggen
dus voor hun toetsen in op de NOB-

website.
In het zwembad volgt natuurlijk het
praktische werk en dat ronden we later
in het buitenwater met elkaar af.
 
Voor belangstellende clubleden heb-
ben we de tip om zo mogelijk in het
zwembad of aan de Sportbar al eens
kennis met de 7 cursisten te komen
maken.
Om de kennismaking wat makkelijker
te maken, hebben we een foto hierbij
geplaatst.
 
We zijn benieuwd hoe snel jullie bij alle
nieuwe gezichten ook de juiste naam
weten.  
 
Wander
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Door de duikbril van ...
 
 
Naam: Annelieke
 
 
 
Geboren: In 1985 in Velp
Schoenmaat:  veel te groot
Lengte:   1.80
Sterrenbeeld: Stier… ja ik ben koppig ;-)          
 
 
 
Welke stad of dorp woon je?  Op dit moment nog in Zevenaar…
Wat heb jij met de plaats waar je woont? Daar staat mijn huis
Omschrijf jezelf in 5 woorden: Koppig, eigenwijs, doorzetter, behulpzaam, empathisch
Wat is je vroegste jeugdherinnering? Met onze hond paardje spelen in de tuin van opa&oma
Welke film heb je vaker gezien? Save the last dance
Waar blijf je voor thuis? Uhm… als het binnen lekker warm is en buiten regent
Wat is je levensmotto? Ik heb eigenlijk niet echt een motto (toch eens ééntje gaan bedenken)
Wat zou je geen tweede keer meer doen? Niets… van alles wordt je wijzer
 
 
Welk boek ligt naast je bed? Geen, ik lees eigenlijk alleen op vakantie
Welk talent had je graag gehad? Relaxen/lui zijn
Welke indruk laat jij op mensen achter? Dat kunnen jullie me beter vertellen…
Wat heb je altijd bij je? Mijn huis sleutels
Wat is je meest waardevolle bezit? Mijn leven
Wanneer heb je voor het laatst gelachen? vanochtend
Waarover kun je je druk maken? Over echt van alles…
Hoe ben je als je kwaad bent? Dan kan je beter uit m’n buurt blijven
Ben je vergevingsgezind? Ja
Waar lach je om? Op dit moment heel veel om onze pup
Houd je van een uitdaging? Ja, maar soms moet ik wel even een drempeltje over
Smijt je met geld? Nee
Wie was jouw jeugdidool? Spice Girls  
 
 
Beroep? Assistent Supermarktmanager
Waar werk jij? Bij de beste supermarkt in Nederland, hahaha. 
Wat voor een werk zou je nog wel eens willen doen? Iets in de richting van coaching
Partner? Jup
Kinderen? Telt onze pup?
Broers / zussen? 1 oudere zus
Auto? Sinds december heb ik mijn Smart Roadster omgeruild voor een C4 Cactus
Huisdieren? Ja, onze pup (en nog een beetje onze andere hond)
Hobby’s? fotografie vind ik leuk
Sporten? Bokszaktraining, fitness, duiken
Hoe ben je bij de duikvereniging verzeild geraakt? Via Fred
Waarom vind je duiken leuk? Omdat het me elke keer opnieuw uitdaagt
Waar zou je ooit een keer willen duiken? Ergens in Azië (genoeg mooie plekken daar)
Wat wil je graag onder water tegen komen? Ik heb tijdens het snorkelen al weleens een Manta gezien, maar die zou
ik nog wel een keer graag met duiken willen tegenkomen
Favoriete muziek? Heel divers, maar top40 is denk ik wat ik het meest luister
Favoriete eten? PadThai
Favoriete vakantie? In een mooi warm land, met veel te zien, maar ook een helderblauwe zee dichtbij
 
 
Wiens profiel zou jij graag eens willen lezen? Die van Jolanda
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Instructeursopleiding 1* en 2*
Op 13 januari ben ik begonnen aan de
1* en 2* instructeursopleiding in Zut-
phen. Ik vind het leuk dat het dit jaar
toch gelukt is om te starten; vanwege
mijn drukke werk vorig jaar kon ik niet.
 
Des te leuker is het dat vanaf 1 janua-
ri 2018 de NOB een nieuwe serie
boeken (zie kader) inclusief oplei-
dingsstructuur heeft geïntroduceerd. 
 
Het is af en toe best pionieren kan ik
je vertellen.
 
Op de eerste lesdag werd gelijk de
toets over de 1, 2 en 3* stof maar ook
de specialisatie redden afgenomen.
Ondanks het veel lees- en leerwerk
was ben ik toch in één keer geslaagd.
 
Ik was erg blij toen dit gedeelte erop
zat. Net als alle andere cursisten zag
ik toch wel op tegen de toets.. wat als
ik hem niet zou halen?
 
Diezelfde avond kregen we al uitslag,
ware het niet dat ik deze email in mijn
spaminbox had en hem pas zondag-
middag zag!
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Inmiddels zijn we 2 maanden verder
en bijna alle theorielessen en zwem-
badlessen voor de 1* instructeurs in
opleiding zitten erop.
 
Je vraagt je vast af, wat leer je nu? De
stof is immers bekend en getoetst.
De lessen gaan voornamelijk over hoe
je als instructeur het beste les kan
geven, en hoe je zorgt dat cursisten zo
veel mogelijk leerrendement hebben.
 
De nieuwe opleidingsstructuur bestaat
uit een gedeelte voorbereiding door de
cursist zelf (hoofdstuk lezen en toets
maken) en een terugkomavond.
 
In de terugkomavonden stippen we
enkele onderwerpen nog extra aan en
zijn we vooral bezig om met elkaar het
onderwerp eigen te maken. De voor
iedereen zo bekende theorieavonden
zijn dus afgeschaft en de focus ligt op
het zelfsturend leren.
 
Om gelijk de praktijk erbij te halen ben
ik ook begonnen met het, onder toe-
ziend oog van Wander, geven van de
1* cursus aan 7 enthousiaste duikers
in opleiding.
 
De eerste zwembadlessen zitten er
ook op en ik kan niets anders zeggen
dan dat ik de juiste keus gemaakt heb.
 
Ik vind het erg leuk nog meer te leren
lesgeven en te zien hoe de cursist in

de cursus steeds meer stof eigen
maakt.
 
Ik wil daarom ook eindigen met de 1*
cursisten nog veel succes te wensen
met de komende lessen en het buiten-
water, op naar dat brevet!
 
Ter afsluiting zou ik nog willen meege-
ven dat voor het 2* instructeursgedeel-
te ik een specialisatie ga organiseren.
 

 
Ik zou het erg leuk vinden om een
combinatie tussen onderwaternaviga-
tie en scubacaching (1* specialisatie)
te maken.
 
Denk er eens over na of je interesse
hebt om deze na de zomer te willen
volgen!
 
Stefan
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Ken je deze website al?
 
Duik Ongevallen Statistiek en Analyse 
(www.duikongevallen.nl)
 
 
Ontstaan:
 
De DOSA is ontstaan op initiatief van
de Werkgroep Ongevallen Registratie
(WOR) van de Nederlandse Onderwa-
tersport Bond (NOB). De DOSA maakt
gebruik van faciliteiten geboden door
de NOB (de NOB is hoofdsponsor) en
is een samenwerkingsverband van
duikorganisaties die in Nederland ac-
tief zijn.
De DOSA is onafhankelijk en dus geen
onderdeel van welke duikorganisatie
dan ook. Alle deelnemers onderschrij-
ven het belang van een centraal regi-
stratiepunt in Nederland voor alle dui-
kincidenten en –ongevallen. De DOSA
heeft contact met alle centra in Neder-
land die aan ziekenhuizen verbonden
zijn en beschikken over een decom-
pressie faciliteit. Tevens zijn afspraken
gemaakt met de KNRM en enkele
andere organisaties in Nederland die
betrokken kunnen zijn bij duikongeval-
len.
 
Duikplan = ruimer dan alleen het
incident
Er gebeurt iets dat buiten het duikplan
valt. Dit kan interessant zijn als leer-
punt voor andere duikers. Alles wat
niet is verlopen volgens duikplan, met
of zonder schade aan mens of materi-
aal,  en een leerpunt voor anderen kan
zijn is interessant en belangrijk om te
melden. Daarvoor is het meldingssys-
teem van de DOSA. Na melding bekij-
ken deskundigen de ingevoerde infor-
matie. Als de melder heeft aangege-
ven dat de informatie gepubliceerd
mag worden, plaatsen we het voorval
zonder naam of toenaam op de web-
site. De meldingen worden verzameld
en gepubliceerd in een jaarverslag.
 
 
Wat is het doel van de DOSA?
 
Het doel van de DOSA is : ‘Duiken
veiliger maken!’ door het registreren,

onderzoeken, analyseren en publice-
ren van alle gemelde incidenten en
ongevallen met Nederlandse sportdui-
kers in binnen- en  buitenland. Sport-
duikers, free divers en technisch dui-
kers van alle organisaties en oplei-
dingssystemen kunnen hun incident
melden in het systeem van de DOSA.
De DOSA verwerkt deze gegevens in
geanonimiseerde vorm en stelt deze
informatie aan een ieder ter beschik-
king.
 
 
Wie:
 
De DOSA bestaat uit een groep des-
kundige vrijwilligers, die zelf actief
duiken, met expertise in veiligheids-
kunde, geneeskunde, wetenschap,
rechten, opleidingen, techniek en
communicatie die hun kennis en erva-
ring beschikbaar stellen.
 
 
Hoe:
 
De DOSA gebruikt een eigen inciden-
tenmeldingssysteem (www.duikongeval-
len.nl) waar duikers duikincidenten/
ongevallen kunnen melden en volgen.
Op de website kan de het aanmel-
dingsformulier via het menu incidenten
worden benaderd. Iedereen kan een
incidentmelding doen of aanvullingen
geven via het menu “melding door
derden” Dit kunnen bijvoorbeeld per-
sonen zijn die kennis hebben over een
duikincident, vanwege betrokkenheid
met dit duikincident door hun organi-
satie. Denk aan de KNRM, Centra voor
geneeskunde die duikongevallen be-
handelen en Duiken in Beeld.
 
 
Privacy:
 
Alle opgeslagen informatie is in over-
eenstemming met de Wet Bescher-
ming Persoonsgegevens. Alle be-
stuursleden van de DOSA hebben een
geheimhoudingsplicht getekend. Al-
leen de bestuursleden zijn op de hoog-
te van de directe persoonsgegevens.
Wanneer het incident wordt gepubli-

ceerd, is deze informatie al geanonimi-
seerd.
 
 
Aanleren van een ‘Meldings- en
Leercultuur”
 
Een goede meldingscultuur is essenti-
eel, waarbij het melden van incidenten
een normaal gebruik is en niet de uit-
zondering. Belangrijk is niet het veroor-
delen van fouten, maar hoe er mee om
te gaan en wat we ervan kunnen leren.
Dus leren van fouten staat voorop!
 
 
Wat doet DOSA met de gegevens?
 
Eens per jaar worden alle incidentmel-
dingen gepubliceerd in een jaarverslag
dat door de gebruikers van de website
bekeken kan worden. Sinds 2016 be-
staat dit jaarverslag uit 2 gedeelten: het
eerste gedeelte bevat een samenvat-
ting van alle duikincidenten die in het
afgelopen jaar hebben plaats gevon-
den. Ze worden gecategoriseerd en er
worden aanbevelingen gedaan om te
voorkomen dat deze ongevallen op-
nieuw zouden kunnen gebeuren. Het
tweede gedeelte van het verslag bevat
een gedetailleerde opsomming van de
duikongevallen die hebben plaats ge-
vonden.
 
 
Ontwikkeling
 
Onze website wordt continu verder
ontwikkeld. We stellen feedback over
onze website op prijs.
 
 
Downloads
 
In de rubriek “Downloads” verschijnt
regelmatig nieuwe, vrij te gebruiken 
info.
 
 
“Maak een eind aan je twijfel, meld je
voorval bij DOSA, want
 melden is ‘loslaten’, bij DOSA is jouw
verhaal in verantwoorde handen”.
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Vakantie Madagascar
Eind vorig jaar ben ik vier weken op
vakantie geweest naar Madagascar,
een fascinerend eiland, zo groot als
Frankrijk en de Benelux samen.
Het eiland ligt voor de kust van Afrika,
maar de eerste bewoners kwamen uit
Azië.
 
Erg opvallend is de bevolkingsopbouw
van dit land. Ruim 50% van de bevol-
king is nog geen 20 jaar oud.
 
Overal zag ik erg veel kinderen, terwijl
ik nauwelijks mensen van boven de
70-80 zag of gehandicapten.
 
Ook erg opvallend was de manier
waarop mensen met foto’s omgingen.
Kinderen vroegen om op de foto te
mogen en ze waren helemaal blij als
ze het resultaat even op het schermpje
mochten bekijken.

 
Het land is fascinerend en er zijn par-
ken met erg bijzondere landschappen,
zoals Karst-landschappen met scher-
pe rotsen en dieren. Zo zagen we op
diverse plekken allerlei soorten lemu-
ren.
 
Er bestaat ook een “Lemurenheul” bij
een hotel. Daar ligt een eilandje waar
die beestjes niet afkunnen en hier
sprongen de lemuren op de bezoe-
kers, zoals vroeger de aapjes in Apen-
heul.
Verbazingwekkend hoe lekker zacht
en ook licht die lemuren zijn.
 
De reis had ik ook gekozen omdat er
de mogelijkheid was om wat duikjes te
maken op een klein eilandje voor de
kust.
 
Een eilandje van maximaal 7 km
breed, met maar één hoofdweg van
noord naar zuid. Nu bleken wij best ver
in het noorden te bivakkeren en was
het duikresort in het zuiden.
 

De reis erheen verliep als volgt. Rond
5.30 uur liep de wekker af en al voor 6
uur ging ik op pad vanaf de dependan-
ce waar ik verbleef, naar het resort
waar een groter deel van de groep
verbleef.
Ik had ook kunnen wachten tot iemand
mij kwam halen, maar meestal had ik
de twee km lopen al afgelegd voor de
chauffeur er was.
Dan ontbijten in het resort en rond 7
uur vertrokken we voor een tocht van
12 km naar de hoofdstad van het ei-
land. Daar deden we een halfuur over.
Daar wachten op vervoer naar het
duikresort en dat was nog eens ruim
een half uur verderop.
 
Die route werd of per landrover of per
tuk-tuk afgelegd. Beide deden onge-
veer even lang over de route.

 
Bij het duikcentrum eerst allerlei admi-
nistratieve zaken afhandelen en keken
ze echt naar brevetten en eigen medi-
sche verklaringen.
 
 
 
 

Dan spullen krijgen en passen.
Voor de duiken werd een klein bootje
gebruikt en ik vond het een heerlijk “-
bejaardenbootje”. 
Het achterschot kon er worden uitge-
haald en zo kon je met een comman-
dosprong te water gaan. 
 
Om weer aan boord te komen hadden
ze natuurlijk een handig trappetje bij
zich.
 
Afdalen en opstijgen gebeurde steeds
via de ankerlijn, dus ook dat was mak-
kelijk.
Wel begonnen we met een duik naar
30m. Er was nog iemand van de groep
die ging duiken en haar laatste duik
was al een paar jaar geleden. Ze had
moeite met onder water gaan, maar
met wat hulp van de gids lukte dat
toch. 
 
Mijn apparatuur had aan boord al
kuren vertoond en eenmaal op diepte
bleek ik al aardig wat lucht verbruikt te
hebben.
 
 
Op een gegeven moment zag ik dat de
wijzer met het in- en uitademen heen
en weer bewoog. Bij iedere ademha-
ling liep de meter flink terug. Dat gaf
geen rustig gevoel en heb ik bij 60 bar
ook aangegeven dat ik naar boven
wilde. Dat gebeurde ook. 
Naast een grote school fusilier-vissen
was er bij die diepe duik weinig bijzon-
ders te zien.
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Bij de tweede duik, die geleidelijk van
8 naar 18 m ging, zagen we een kleine
haai, grote schildpad en een rog.
Ook hier was het koraal minder mooi
dan gehoopt. Wel deed ik nu langer
met mijn lucht en had ik nog ruim over
toen een ander naar boven moest.
 
Bij de duikschool heb ik gezegd dat ik
nog wel een dag wilde duiken, maar
dat ik niet meer naar 30m diep wilde.
Daar hebben ze rekening mee gehou-
den. Rond de twintig meter was het
zicht beter en was er meer onderwater
leven.
 
Zo heb ik nog twee dagen gedoken,
met steeds andere mensen. Erg leuk
was het dat we een Gorgonocephale
zagen en daar de hand op mochten
leggen.
 
Het is familie van de slangsterren, lijkt
een plant, maar is een beest en kron-
kelt zich dan om je hand heen.
Ook de murene in een koraalkoker was
mooi, net zoals de naaktslakken en
weer grote groepen Fusilier vissen.

 
Tussen de duiken in werden we goed
verzorgd. Daarom ook nog een derde
dag gedoken. We kregen toen op de
boot te maken met een tropische bui
en erg onrustig water.
Een buddycheck mocht ik overslaan,
want het leek de bemanning veiliger
als ik vast het water in ging en van dat
heftig schommelende bootje af was.
We mochten ook snel met drie mensen
onder water gaan en daar wachten op
de laatste drie duikers. Toen we zo’n
tien meter diep zaten was het water
rustig.
We zijn voor de laatste duik van die
dag terug gegaan de baai in, waar het
water rustiger was. Voor mij een plek
waar ik al een keer gedoken had, maar
dat had ik liever dan een duik op nog
zo’n onrustige plek.
 

Het was heerlijk om zo nog een paar
dagen te kunnen duiken en ook om
even uit de drukte van de groep te zijn.
Na vier weken komen er irritaties naar
boven en deze groep had een aantal
deelnemers met een hoog zeurgehal-
te. Mensen die meer luxe verwachten
dan er in zo’n arm derde wereld land
te krijgen is.
 
Gelukkig hadden we met het groepje
in de dependance wel veel lol en de
eigenaar liep zich de benen uit het lijf
om het ons naar de zin te maken.
Ontbijtjes werden naar beneden naar
het strand gebracht en toen ik en een
ander aangaven dat we moeite hadden
met het trappetje voor de hut, dat erg

scheef was en geen leuning had,
zochten ze voor ons een lange stok als
hulpmiddel op.
 
Het was heerlijk een tijd te bivakkeren
onder de tropische zon en in een land
met een vrolijke bevolking, waar mu-
ziek en dans een eerste levensbehoef-
te lijken te zijn.
 
Had een hut een zonnecel op het dak
of voor de deur, dan was er ’s avonds
een geluidsinstallatie/radio en werd en
gedanst op straat.
Madagascar is een aanrader voor
mensen die ergens heen willen, waar
het nog niet overvol is met toeristen.
Marjan
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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
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Datum Tijd Locatie Naam
maandag 2 april 2018 11.00 uur Slijk-Ewijk EC Paasduik
vrijdag 6 april 2018 19.30 uur Westervoort - Trimmen Marina van 't Klaphek
zondag 8 april 2018 10.00 uur Bussloo Stefan Willemsen
woensdag 11 april 2018 19.30 uur Stroombroek Marjan van Roon
vrijdag 13 april 2018 19.30 uur Westervoort - Lijnduiken Stefan Willemsen
zondag 15 april 2018 10.00 uur Bussloo Marjan van Roon
woensdag 18 april 2018 19.30 uur Didam Jos Broere
vrijdag 20 april 2018 19.30 uur Westervoort - Sport & Spel Annemieke Flipse
zondag 22 april 2018 10.00 uur Slijk-Ewijk Marina van 't Klaphek
woensdag 25 april 2018 19.30 uur Slijk-Ewijk Carien Flipse-Jansen
zondag 29 april 2018 10.00 uur Didam Mark Joling
woensdag 2 mei 2018 19.30 uur De Groene Heuvels Carla Steenbrink-van den Berg
zondag 6 mei 2018 10.00 uur Bussloo Emma Gobes
7 t/m 13 mei 2018 9.00 uur Zeeland - Foto & Film ONK NOB
woensdag 9 mei 2018 19.30 uur Slijk-Ewijk Carien Flipse-Jansen
zondag 13 mei 2018 10.00 uur De Groene Heuvels Marsha Jolink
woensdag 16 mei 2018 19.30 uur Bemmel Carla Steenbrink-van den Berg
maandag 21 mei 2018 11.00 uur Slijk-Ewijk EC Pinksterduik
woensdag 23 mei 2018 Zeelandweekend Ruud Stout
zondag 27 mei 2018 Zeelandweekend Ruud Stout
woensdag 30 mei 2018 19.30 uur Slijk-Ewijk Paul Steenbrink
vrijdag 1 juni 2018 19.30 uur Reanimatie training Ede Marc Gobes / Joyce Wit
zondag 3 juni 2018 10.00 uur Ongevalsimulatie ? ?
woensdag 6 juni 2018 19.30 uur Stroombroek Paul Steenbrink
zondag 10 juni 2018 10.00 uur Bemmel Mark Joling
11 t/m 17 juni 2018 9.00 uur Zeeland - Foto & Film ONK NOB
woensdag 13 juni 2018 Zeelandweekend Ruud Stout
zondag 17 juni 2018 Zeelandweekend Ruud Stout
woensdag 20 juni 2018 19.30 uur Didam Joris Flipse
zondag 24 juni 2018 10.00 uur Bemmel Marina van 't Klaphek
woensdag 27 juni 2018 19.30 uur Stroombroek Ruud Musch
zondag 1 juli 2018 10.00 uur De Groene Heuvels Emma Gobes
woensdag 4 juli 2018 19.30 uur Bussloo Maurice Speldenbrink
zondag 8 juli 2018 10.00 uur De Beldert Ruud Musch
woensdag 11 juli 2018 19.30 uur De Groene Heuvels Fred Bloemberg
zondag 15 juli 2018 10.00 uur Stroombroek Stefan Willemsen
woensdag 18 juli 2018 19.30 uur Didam Bert Versteeg
zondag 22 juli 2018 10.00 uur Didam Marina van 't Klaphek
woensdag 25 juli 2018 19.30 uur Slijk-Ewijk Anita Aalbers
zondag 29 juli 2018 10.00 uur Stroombroek Eric Siersema
woensdag 1 augustus 2018 19.30 uur De Groene Heuvels Jolanda van der Zande
zondag 5 augustus 2018 10.00 uur Bemmel Marc Gobes
woensdag 8 augustus 2018 19.30 uur De Groene Heuvels Jolanda van der Zande
zondag 12 augustus 2018 10.00 uur Bussloo Marcel Timmermans
woensdag 15 augustus 2018 19.30 uur Slijk-Ewijk Anita Aalbers
zondag 19 augustus 2018 10.00 uur Slijk-Ewijk Eric Siersema
woensdag 22 augustus 2018 19.30 uur De Beldert Fred Bloemberg
zondag 26 augustus 2018 10.00 uur Bussloo Ruud Musch
woensdag 29 augustus 2018 19.30 uur De Beldert Selç•uk Durmaz
zondag 2 september 2018 10.00 uur Stroombroek Wija de Vries
woensdag 5 september 2018 Zeelandweekend Ruud Stout
zondag 9 september 2018 Zeelandweekend Ruud Stout
woensdag 12 september 2018 19.30 uur De Groene Heuvels Marsha Jolink
zondag 16 september 2018 10.00 uur Stroombroek Stefan Willemsen
woensdag 19 september 2018 19.30 uur Rhederlaag Bert Versteeg
zondag 23 september 2018 10.00 uur Bemmel Marc Gobes
woensdag 26 september 2018 19.30 uur Bemmel Michel Garssen
zondag 30 september 2018 10.00 uur Bemmel Annemieke Flipse

Buitenwaterduiken 2018
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