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                    Gelre-Sub
                    te Arnhem.
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                     COLOFON
    De redactie werkt op basis van
onafhankelijkheid van het bestuur van
                OWSV Gelre-Sub.
 Slechts voor zover de  artikelen door
       het bestuur zijn ondertekend
       vertegenwoordigd de inhoud 
      het standpunt van het bestuur.
De redactie behoudt zich het recht voor
   om in verband met inhoud, ruimte
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                   of in te korten. 
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         in overleg met de auteur.
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Van het Secretariaat
Na enige voorbereiding samen met
Carla ben ik per 16 maart begonnen
als nieuwe secretaris. 
 
Er zijn een aantal veranderingen op
komst, mogelijk heb je er al één gemist:
de ledenlijst. Deze mag, in het kader
van de Alemene Verordening Gege-
vens niet meer in de huidige vorm

verspreid worden.
Momenteel ben ik met Hans op onder-
zoek, hoe we dit het beste kunnen in-
richten. Hier horen jullie in de volgende
info meer over.
 
 
Mocht je verhuizen, een nieuwe tele-
foonnummer, e-mailadres of brevet

hebben laat het dan gewoon weten,
dan werk ik alles achter de schermen
bij.
Je kunt vanaf heden gebruik maken
van secretariaat.gelresub@gmail.com.

 
Stefan
 

Van het Bestuur
Beste clubleden,
 
We zitten weer helemaal in het seizoen
van de buitenwater duiken. En bij het
schrijven van dit stukje is net gemeld
dat er al 3 geslaagd zijn voor het halen
van hun eerste ster. Gefeliciteerd na-
mens het bestuur.
 
In maart jl. is de alv geweest waarin
Ruud Stout is benoemd tot erelid dit i.
v.m. de grote verdienste die hij aan de
club verleend heeft en nog steeds
doet. Daarvoor dank. (zie ook blz 12)
Op de vergadering heeft Carla te ken-
nen gegeven om na 10 jaar het secre-
tariaat naast zich neer te leggen en
Stefan volgt haar op.
(Carla, hartelijk bedankt voor al het

werk wat je voor de club hebt gedaan!
Redactie.)

 
 
Het bestuur is uitgebreid met een er-
varen lid, nl. Carien.
Er is besloten om een vertrouwens
persoon aan te stellen en Carla heeft

zich bereid verklaard en gekozen om
deze taak op zich te nemen.
Voor het eerst ging de oppervlakte
coördinator lijst rond in een digitale
vorm.
 
Als bestuur zijn we ons aan het verdie-
pen in de nieuwe a.v.g. wet. Deze blijkt
veel haken en ogen te hebben en we
 gaan kijken welke regels op onze
vereniging van toepassing zijn.
Normaal staat hier een stukje van de
voorzitter maar op dit moment is Ruud
Musch van wege zijn gezondheid niet
actief als voorzitter. We wensen hem
uiteraard veel beterschap toe.
 
 
Tot aan de waterkant. Paul

Van de Redactie
Het duikseizoen is al in volle gang en
het weer schrikt ons met zijn soms
korte maar harde buien niet af.
 
De 1-ster opleiding is als jullie dit lezen
al weer voorbij. De club heeft er weer
6 enthousiast 1-ster duikers bij.
Janneke, Jarvin, Mark, Robin, Menno
en Gerben van harte gefeliciteerd en
welkom op de clubduiken.
 
Voor de duikers die even niet kunnen
komen of zich toch door het wonderlij-
ke weer tegen laten houden om op de
duikstek te komen, hebben we als re-
dactie van jullie verhalen een mooie
editie van de ‘INFO’ gemaakt.
In ‘Van het Bestuur’ schrijft Paul over
de belangrijke besluiten van de ALV.
Als bijzonderheid mag toch wel Ruud
Stout even vermeld worden. De club
heeft er namelijk een Erelid bij gekre-
gen! Van harte proficiat, Ruud!

Dat het stukje is geschreven door Paul
is niet toevallig. Onze voorzitter Ruud
is door gezondheidsproblemen op dit
moment even uit de running. Daarom
ook een hartelijke groet en beter-
schapswens aan hem. We hopen hem
weer spoedig aan de waterkant te
mogen begroeten.
 
Marc schrijft over zijn reiservaringen
naar Bonaire. Een relatief groot aantal
clubleden heeft deze gezamenlijk met
hem gemaakt. De vele en mooie foto’s
getuigen hiervan.
Janneke vertelt in haar stukje over
haar eerste buitenwaterduiken in Jor-
danië.  Ze had daarbij een bijzondere
ervaring met een motorbootje.
Marina schrijft over een erg koude
Pinksterduik en haar oplossing om in
zo’n geval een ow camera te bedienen.
De handigheid van neopreen sokjes
onder je duikschoenen komt nog even

onder de aandacht. Wist je overigens
dat dit ook de oplossing is om je duik-
schoentje minder te laten stinken.
Moet je natuurlijk wel je duiksokjes
regelmatig wassen!
Onze INFO wordt dit keer afgesloten
met een verslag van het onvolprezen
Zeelandweekend. Meld je bijtijds aan,
het is echt de moeite waard!
 
Zo zijn we als Redactie weer erg blij
met de vele stukjes die zijn ingestuurd.
We hopen dat iedereen een mooie
zomer te gemoed gaat. Uiteraard kij-
ken wij alweer uit naar al die mooie
duikverhalen die jullie straks willen
delen met je clubgenoten.
Vergeet ze niet op te schrijven en door
te sturen.
 
Iedereen weer een fijne en duikveilige
zomertijd toegewenst door jullie redac-
tieleden.
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Beekprikkenexcursie
langs de Ugchelsebeek
Michel plaatste eind maart een bericht
over beekprik waarnemingen op de
facebookpagina van GS.
 
Hierop reageerde ik met de suggestie
om zondag 25 maart deze vissen eens
op te gaan zoeken.

 
Beekprikken staan op de rode lijst van
bedreigde dieren en worden slechts op
enkele plekken in Nederland waarge-
nomen. Uitsluitend ondiepe snelstro-
mende beekjes met schoonwater en
een zand/kiezel bodem.
 
Prikken leven circa 5 jaar als larve in
de bodem. Na het larve stadium trans-
formeren ze in het voorjaar naar vis,
paaien en sterven ze direct daarna.
 

 
Slechts in het voorjaar heb je een korte
kans om deze visjes te zien. Een wan-
delaar langs de beek die we aanspra-
ken zei in de 20 jaar dat hij in Ugchel
woonde nog nooit de prikken had ge-
zien.
 
De beschrijving van websites dat ze op
een paling lijken is wat misleidend want
lengte en diameter is die van een re-
genworm. Met een zuigbek kunnen ze
zich in snelstromende beekjes aan een
steen vastzuigen.

 
Plek met meeste gepubliceerde waar-
nemingen dit voorjaar was de Ugchel-
sebeek bij Apeldoorn.
Aangekomen bij de Ugchelsebeek
gaven waarschuwingsborden gelijk
aan dat dit de juiste plek en tijd was...
maar de visjes lieten zich niet eenvou-
dig vinden. 
Na een uur langs de beek al wandelend
te hebben gezocht, zag Michel einde-
lijk een paar beekprikken op de bodem.
Snel terug naar de auto voor surf-

schoentjes en onderwater camera’s.
 
De compacte Olympus Tough camera
van Michel is duidelijk in het voordeel
boven de grotere Olympus Pen5 be-
huizing. In water van slechts 10cm diep
is de kleine camera veel makkelijker
onderwater bij de visjes te krijgen.
 
Kleine en zeer bewegelijke visjes
maakt fotograferen erg lastig daar je
bijna niet op je LCD display achterop
je camera kan kijken door de lage
waterstand.
 

 
Desalniettemin zijn de foto’s van Mi-
chel uitstekend gelukt! Duidelijk zicht-
baar op de foto’s zijn de bijzondere
kieuwopeningen achter de ogen en de
zuigmond onder de kop.
Na 30 minuten fotograferen weer terug
in de auto op weg naar huis en blij met
deze bijzondere waarneming.
 
Marc
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Door de duikbril van ...
 
 
Naam: Jolanda van der Zande
Geboren: Ja, op 10-05-1967 in Hooglanderveen.
Schoenmaat: 7+ / K
Lengte: 177 cm ooit en ondertussen krimpend.  
Sterrenbeeld: Net als Annelieke ben ik ook een stier (en dus koppig).
 
 
           
Welke stad of dorp woon je? Arnhem
Wat heb jij met de plaats waar je woont? In 1984 heb ik tijdens mijn dierverzorgingsopleiding stage gelopen bij de
Stadsboerderij Presikhaaf en toen ook in Arnhem gewoond. Eind 1998 kwam ik na een jaar backpacken heel gelukkig
terug in Nederland, ondanks dat ik volgens de gemeente dak- en thuisloos was. Ik wilde in een stad wonen en omdat ik
in andere delen al gewoond had, viel mijn keus op het middenoosten en was het Arnhem of Nijmegen. Arnhem kende
ik al een beetje, dus vandaar.  
Omschrijf jezelf in 5 woorden: Koppig, eigenwijs, doorzetter en sinds kort ook erg vergeetachtig en een twijfelaar.
Wat is je vroegste jeugdherinnering? De koeien uit de wei halen voor het melken.
Welke film heb je vaker gezien? Meerdere, “Six days, seven nights” heb ik in 1998 erg vaak gezien tijdens verschil-
lende busritten door Azië en Australië. En als hij nu op tv is, moet ik hem gewoon weer zien.
Waar blijf je voor thuis? Voor niets en veel tegelijk.
Wat is je levensmotto? Tot 2008: “Werk om te leven, leef niet om te werken” (Dit betekende voor mij veel reizen en
duiken). Dat ik vanaf 2008 ziek thuis zit en ik 8 jaar flink depressief ben geweest, heeft mijn visie op het leven veranderd.
Een paar jaar geleden las ik in een boek van Claudia de Breij een, voor mij, erg rake quote: “Gezondheid is vrijheid”.
Volgens Claudia merk je pas hoe waar dit is als je ziek bent en je de beperkingen ervaart.     
Wat zou je geen tweede keer meer doen? Langer dan 7 jaar bij een bank blijven werken.
 
Welk boek ligt naast je bed? Agatha Christie – Het geheim van de blauwe trein
Welk talent had je graag gehad? Een beter muzikaal gehoor.
Welke indruk laat jij op mensen achter? Hangt er van af aan wie je het vraagt.  
Wat heb je altijd bij je? Mijn huissleutels.
Wat is je meest waardevolle bezit? Mijn reis- en duikherinneringen.
Wanneer heb je voor het laatst gelachen? Tijdens het invullen van dit stuk.
Waarover kun je je druk maken? Onrechtvaardigheid.
Hoe ben je als je kwaad bent? Dan kan je me beter een paar dagen met rust laten.
Ben je vergevingsgezind? Meestal wel....
Waar lach je om? Droge humor en woordgrappen.
Houd je van een uitdaging? Ja, maar wel met mate.
Smijt je met geld? Dat is afhankelijk van de hoeveelheid voorradig.
Wie was jouw jeugdidool/groep?  De Bee Gees, door mijn zwager die hun liedjes op zijn gitaar speelde en zong.
 
Beroep? Ik heb vnl als zoölogisch analist en it-er gewerkt.
Waar werk jij?  Thuis, aan mijn herstel.
Wat voor een werk zou je nog wel eens willen doen? Een tropische onderwater documentaire maken.
Partner? Nee
Kinderen? Nee, 16 neven en nichten vond ik wel genoeg.
Broers / zussen? 4 zussen en 2 broers (ik ben de jongste)
Auto? Ja, na mijn degelijke (en beruchte) dinosauriër de blauwe Volvo 340 en een miskoop, rij ik nu in een Suzuki Alto.
Huisdieren? Vorige week merkte ik dat er (tijdelijk!) een muis bij me ingetrokken is/was.
Hobby’s? Legpuzzels maken, braintraining, tectonic, ed.
Sporten? Op dit moment wandelen.
Hoe ben je bij de duikvereniging verzeild geraakt? In 1994 ben ik in Maastricht begonnen met duiken en bij de NELOS
(Nederlandstalige tak van de Belgische NOB) gehomologeerd. Toen ik in 1999 in Arnhem kwam wonen, heb ik me bij
Gelre-Sub aangesloten.
Waarom vind je duiken leuk? Relaxt zwevend beestjes en plantjes bestuderen.
Waar zou je ooit een keer willen duiken? Bij de Galapagos eilanden.
Wat wil je graag onder water tegen komen? Bijzondere naaktslakken.
Favoriete muziek? Van alles, behalve grunten
Favoriete eten? Meerdere dingen, in ieder geval ook gebakken banaan (liefst met warme chocolade).
Favoriete vakantie? Pffff, deze keuze is eigenlijk onmogelijk, maar in Indonesië heb ik de meeste mooie duiken gemaakt.
 
Wiens profiel zou jij graag eens willen lezen?  Annemieke Flipse
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Duikreis Bonaire
April jongstleden is een reisgezel-
schap neergestreken op misschien
wel de mooiste gemeente van Neder-
land: Bonaire. Het eiland wat geheel
terecht op al zijn auto-nummerplaten
vermeldt ‘Divers Paradise’.
 
Voor een relatief klein eiland met 2x de
omvang van Texel en vele tientallen
duikstekken op een tropisch rif geen
loze reclamekreet. Als je dan de vraag
krijgt of je mee wilt gaan is dat aan mij
niet aan dovemans oren gericht.

 
Met 2 weken op een dergelijk eiland zit
je direct in een ritme van eten duiken
eten duiken eten slapen.. Soms afge-
wisseld met boodschappen, elkaar
foto’s bewonderen, grappen over el-
kaars bloopers, en vooral heel veel
plezier in de duiksport!
 
Voor wie er nog nooit geweest is..
Bonaire is heel erg relaxed. Alles gaat
rustig aan. Geen verkeerslichten.
Snelheid hooguit 60mk/uur in je auto.
Shoppen doe je gewoon bij de Albert
Heijn (als je zelf wilt koken) de taal is
Nederlands en af en toe Engels. Het
klimaat 25 – 28 graden bovenwater en
constant 28 graden onderwater.

 
Rondrijden in een gehuurde pick-up
truck van duikstek naar duikstek en
flessen vullen bij een drive-through
vulstation. ’s Avonds met een glaasje
op je terras nagenieten van de dag bij
een mooie zonsondergang.
 
De reis ernaartoe. Tsja.. de 3 uur ver-
traging bij vertrek wist men bij de tus-

senlanding weer in te halen. De Chaos
(met hoofdletter) op Schiphol ben je na
1 dag ook weer vergeten.

 
Wellicht de enige stress: momenteel
doen 1 tot 2 mega cruiseschepen per
dag Bonaire aan doordat st Maarten
nog dicht is vanwege de orkaanscha-
de. Op 1 of 2 van die mega schepen
per dag is Bonaire helemaal niet op
berekend.
 
Gevolg onder andere is dat ’s morgens
al om 09:00 een karavaan van taxi’s
en golfkarretjes op gang komt die een
rondje maken langs duikstekken met
veelal Amerikaanse toeristen en daar
de parkeerplekken bezet houdt.
 
Die Amerikanen willen tenslotte kijken
hoe andere aan het sporten zijn? Om
van een parkeerplekje verzekerd te
zijn iedere dag dus vroeg uit bed en
om 09:00 arriveren we al bij de duik-
stek! Berg je als de Amerikanen zelf
gaan duiken!

 

 
Op een bootduik naar Klein Bonaire zat
een Amerikaans echtpaar aan boord.
Daarvoor was de planning dat je na
circa 30 minuten duiken omkeert en
naar je eigen boot terug zwemt volko-
men onbekend!. Die zwommen dus
alsmaar rechtdoor.. en werden geluk-
kig door een passerende andere duik-
boot opgemerkt en opgepikt.
 
Even later stopte deze reddingsboot bij
die van ons met de melding van hun
schipper ‘ik heb 2 duikers voor jullie!’
waarna het echtpaar zonder blikken of

blozen weer bij ons aan boord kwam.
Wij stonden hier toch wel wat verbaast
naar te kijken....Onze duikgids was
hier ook niet zo happy mee.

 

 
Wat voor mij een nieuwe ervaring is...
hoeveel bijzonderheden je kan spotten
als je met een gezelschap ervaren
duikers een rif afspeurt. Elke paar mi-
nuten tikt er wel iemand op zijn fles als
er weer een mooi object is gespot.
 
In de groep weten we van elkaar
waarnaar we op zoek zijn en iedereen
speurt mee: tik.. murene, tik.. anemoon
met poetsgarnaal, tiktiktik: mans grote
tarpons (dat tiktiktik is dan van je hart
als die grote jongens op je afkomen en
je ze met je camera uit de weg moet
duwen.

 

 
Heb je geen camera, dan verschuil je
je achter je buddie [☺] ) tik: hagedisvis,
tik.. weer een vis, kortom.. er komt
geen einde aan, de variatie is enorm..
Iedere duik van hele kleine blennies tot
de echt hele grote vissen als adelaars-
roggen, groene murenes en een enke-
le keer zelf een manta.
 
Mijn missie was om mijn fotografische
missers van enkele jaren geleden op
Bonaire nog recht te zetten. Toen
mislukte ondanks vele pogingen het
vastleggen van een slaslak en flamin-
gotong slak. Met hulp van de buddies
die de slakjes wisten te vinden is dat
dit jaar weer helemaal goed gekomen.
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Ook nieuw voor mij was om met een
groothoeklens onderwater te fotogra-
feren. De onderdelen hiervoor waren
pas een week voor vertrek geleverd en
in het zwembad had ik de set met
groothoek aan cursisten uitgeleend,
dus zelf 0 ervaring mee onderwater....
 
Voor fotograferen met groothoek  was
wel enige oefening nodig voordat je
met deze lens in combinatie met exter-
ne flitsers weer een beetje fatsoenlijk
iets op de foto kan zetten.
 
Handig als er buddies bij zijn die dit al
goed in de vingers hebben en je van
de nodige tips kunnen voorzien.
 

 

 
Ook de combinatie van kanoën in de
mangroves en snorkelen op Bonaire is
bijzonder leuk!
 
Tussen de mangrove wortels wemelt
het van de vissen en de bijzondere
upside down jellyfish (kwal die met
tentakels omhoog op de bodem ligt.
 

Vanuit je kano het water in plonzen, al
snorkelend foto’s maken en weer terug
je kano in had ik nooit eerder gedaan.
 
De paar foto’s bij dit artikel doet de
diversiteit van wat je aantreft op Bonai-
re geen recht. Wil je meer zien?
 
Schiet mij of een andere reisgenoot
dan maar aan de waterkant of na de
zomer in de bar van Sportsplanet!
 
 
Namens de reisgenoten, met foto’s
van de reisgenoten.
 
Marc 
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Brrr.... Paasduik
Na een lang zwembadseizoen moch-
ten op 2 april, ofwel 2de paasdag de
pakken de kast weer uit voor de 1ste
clubduik van het jaar.
 
Niet helemaal natuurlijk, want de eer-
ste bikkels zijn op nieuwjaarsdag al te
water gegaan. Ik als semi-bikkel vond
dat toch echt te koud.
 

 
 

 
Het was een frisse, regenachtige dag
maar dat mocht de pret niet drukken.
Gelukkig was het tijdens het duiken en
omkleden droog. Na ons in de uitrus-
ting gehesen te hebben, met de came-
ra in de hand, waagden we de duik.
 
De watertemperatuur was slechts 5
graden en dat was te voelen. Eerst aan
mijn voorhoofd, maar dat trok wel bij,
toen aan mijn voeten en na het vast-
houden van de camera ook aan mijn
handen.
 
Veel leven was er nog niet in de plas
en mijn aandacht ging meer naar het
proberen opwarmen van mijn handen.
 
Helaas kun je onder water niet even
met je mond in je handen blazen. Ik
wilde oefenen met foto’s maken voor
de cursus onderwaterfotografie, maar
het werd steeds lastiger om het knop-
je van de camera in te drukken.
 
Met een vuist op het knopje drukken is

niet bevorderlijk voor de beweeglijk-
heid op de foto kan ik nu vertellen.
 

 
Het was leuk om weer even gedoken
te hebben maar na 20 minuten hielden
we het toch voor gezien.
 
Op de kant warmden we gelukkig gauw
op door gezelligheid van de aanwezi-
gen en natuurlijk leverden de warme
soep en chocomel ook een bijdrage
hieraan. Al met al een geslaagde duik
en op naar een seizoen vol mooie (en
warmere) duiken!
Marina
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Reanimatietraining 2018
Vrijdagavond 1 juni waren we te gast
bij G4S in Ede. Die G4S staat helaas
niet voor Gelre4Sub, maar voor Group
4 Securior. G4S is één van de grootste
beveiligingsfirma’s in de wereld.
 
Joyce Wit een voormalig maar zeer
betrokken clublid werkt hier als instruc-
trice. Gelukkig mogen we al jarenlang
een avondje onder haar leiding onze
reanimatietechnieken updaten. Joyce
was het vorig weekend net 65 gewor-
den en zal volgend jaar september
stoppen met werk. Ze beloofde ons
gelukkig nog 2 jaar met het begeleiden
van de reanimatie door te gaan. Als
dank voor de avond ontving ze onder
andere een mooie bos bloemen.

 
Zo kletsten we bij aanvang nog wat
langer door. Maar daarna was het voor
onze 14 clubleden toch aanpakken
geblazen.
Het begrip hartinfarct/aanval (stukje
weefsel sterft af) werd nog even nader
verklaard en de symptomen doorgeno-
men. Denk daarbij aan bijvoorbeeld
pijn op de borst, uitstraling naar linker
of rechter hand, pijnlijke kaken en/of
schouderbladen.
Bij vrouwen gaat de pijn vooral richting
de maag. Helaas is door de verande-
rende maatschappij ook het aantal
vrouwen met hartklachten aan het
toenemen. Ook hartaanvallen komen
nu bij vrouwen vaker voor.
 

Belangrijk bij de reanimatie blijft de
eigen veiligheid.
En train jezelf in het stappenplan.
 
1. Is het veilig?
2. Spreek slachtoffer aan
3. Schud voorzichtig aan de schouders
4. Bel of laat 1-1-2 bellen (volg instruc-
ties op)
5. In thuissituatie voordeur openen
(huisdieren weghalen!)
6. Evt AED laten halen
7. Ademhaling controleren (kinlift) 10
seconden
8. Leg op harde ondergrond
9. Start met 30x borstcompressies
(100-120/min)
10. 2x beademen (kinlift)
11. AED aanwezig, direct aansluiten
12 Doorgaan volgens instructies AED 
tot de ambulance medewerkers het
overnemen
 

 
 
Naast het doornemen van de protocol-
len was het natuurlijk beregezellig.
Groepjes werden snel gevormd en er
waren poppen voldoende.
Ook was er een babypop en een jong
kind. Vooral voor jonge ouders een
belangrijk leerpunt. Baby’s reanimeer
je door te starten met 5x beademen.
Door mond en neus te bedekken met
jouw mond. Dan met 2 vingers 15x het
borstkasje 1/3 in te drukken. En door
te gaan in het ritme van 15 om 2. Ver-
slikken, verdrinking en geboren afwij-
kingen komen regelmatig voor. Het
jonge kind reanimeer je met 1 hand op
de borstkas.
Bij een wat grote kind kan dit met 2
handen. Dan is het ook 30x drukken
om 2x ademen.
 
 
Natuurlijk kwam het ‘gaspen’ even aan
de orde. Het lijkt alsof het slachtoffer
ademt maar het is zoals een vis hapt

naar lucht op het droge, dus slechts
een lichamelijk reflex. Je ziet het ook
meteen aan het gelaat. Het toont blauw
en grauw door zuurstof gebrek.
 
 
Bij incidentmelding gaat meteen een
ambulance rijden. Bij het bericht ‘er is
geen ademhaling meer’, betekent dit
dat een 2e ambulance gaat rijden. Ook
politie en andere dienstverleners,
zoals Burgerhulpverleners, worden
gealarmeerd om zo gauw mogelijk een
AED naar de juiste plaats te brengen.
Het hart klopt dan niet, maar is aan het
fibrilleren. Het moet zo spoedig moge-
lijk gereset worden.
Je kunt je voor deze Burgerhulpverle-
ning aanmelden via de app van de
Hartstichting.
 
 
Tegenwoordig zij er ook veel mensen
die een speciale penning dragen
waarop staat ‘Laat me gaan’ of ‘niet
reanimeren’. Op de achterkant een
tekst met  ‘Ik verbied iedereen onder
alle omstandigheden elke vorm van
reanimatie op mij toe te passen’. Enfin,
het zal duidelijk zijn, hier stopt jouw
inzet en activiteit.
 
 
Om een mooi beeld van het totale
proces rondom de reanimatie te krijgen
kun je kijken op you tube: reanimatie-
haaglanden.nl. Het juiste filmpje heeft
de picto van een centraliste.
 

 
 
Uiteraard hopen we het nooit nodig te
hebben, maar als het moet willen we
ook niet handelingsverlegen zijn,
toch?
 
Cristina en Wander
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‘Welcome to Jordan’
Dat is wat je in het gastvrije Jordanië
overal hoort. Zo ook toen ik op weg
naar mijn ‘duikhotel’ de afslag had
gemist, en blind de nieuwe Google
Maps route volgde. Deze leidde mij
langs de havens over een weg ge-
naamd ‘truckersroad’, zodat ik vakkun-
dig alle controleposten op de hoofd-
weg letterlijk en figuurlijk links liet lig-
gen. Omdat ik ergens toch wel bang
was in Saoedi Arabië uit te komen, of
in een vrachtschip, probeerde ik mijn
auto te keren. Na wat rondjes te draai-
en tussen de vrachtwagens kwam een
pick-up truck vol traditioneel geklede
bedoeïenen mij de juiste kant op be-
geleiden. ‘Welcome to Jordan!’

                                                              
In het hotel was een duikvereniging uit
Duitsland aanwezig. Ze waren blij wat
vers bloed te zien aan wie ze tijdens
het eten van de traditionele ‘mansaf--
maaltijd’, alle foto’s van die dag en de
grote verhalen konden vertellen. Half
in het Duits, dus zeker weten doe ik het
ook niet.
 
De volgende ochtend stonden we aan
het water. Om de één of andere reden
dachten ze dat ik ook een brevet had
en zo wel even mee kon. Omdat ik mijn
zwembadlessen toch niet helemaal
vergelijkbaar vond met een volwaardig
duikbrevet, heb ik Abdullah toch maar
even aan zijn vest getrokken. Geen
probleem, Mohammed is instructeur,
dus ik kon met hem mee.
Daar ging ik voor het eerst onder. Het
zicht was bijna beter dan in het zwem-
bad. Nergens schijnt het water zo
helder te zijn als daar.

Honderd kleuren. Overal vissen. Waar
Mohammed ineens in het koraal begon
te porren en er een octopus tevoor-
schijn kwam, die zwart werd van
woede en een paar keer van kleur
verschoot en er een gevecht om de
porstok ontstond.
 
Klaar voor de tweede duik, een drift--
duik, zwommen we heel lui met de
stroming mee, langs de gekleurde
onderwaterwereld. Waar we aan het
einde van de duik nog wat rondjes
zouden zwemmen om een groot stuk
koraal heen. Daar aangekomen hoor-
den we ineens het geluid van, het leek
wel een kettingzaag.
Zo klinkt dus een speedboot die op ca.
drie meter boven je hoofd langs raast.
Dan lijkt drie meter ineens heel dichtbij.
Te horen aan de woordenwisseling die
daarna had plaatsgevonden, zal er niet
snel nog eens gevaren worden langs
deze duikstek.
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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

 
Terug in Nederland stond ik vol goede
moed bij Slijk-Ewijk. Appeltje-Eitje. Ik
wilde wel direct naar Zeeland. Ik had
immers al een echte buitenduik ge-
maakt. Twee zelfs, en moeilijker dan
in het zwembad was het niet geweest...
Tot ik onder water ging en zeker wist
dat ik nog wel even wilde oefenen.
 
Janneke
 
 
Foto Bemmel:
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Op een mooie Pinksterdag ...... samen in de zon.
Het zonnige en warme weer had ieder-
een tot verschillende activiteiten aan-
gezet.  
 
Marcia en Marsha waren al vroeg op
de dag met de fiets richting Slijk-Ewijk
vertrokken, waar een vriend van hen
de laatste duik voor zijn eerste brevet
maakte. Toen ze daar aankwamen,
fietsten zij vrolijk het gras op, parkeer-
den hun fietsen en gingen er lekker
naast in het gras van het uitzicht zitten
genieten.
Binnen 10 minuten werden zij er vrien-
delijk maar d(r/w)ingend op gewezen
dat de fietsen niet op het veld mochten
en dat ze dit op verschillende borden
hadden kunnen lezen. De verklaring
dat ze die borden niet hadden gezien,
was niet voldoende. De fietsen
moesten snel van het veld, anders
volgde er een bekeuring. Dus de fiet-
sen werden weggezet en later fietsten
ze weer door naar de Bemmelse
Waard.

 

 
 
Daar hadden 4 duikers zich ondertus-
sen in het water gewaagd; het ene
buddy-paar was aan het oefenen voor
de 1-sters opleiding en het andere
buddy-paar was vooral met fotografie
bezig.
Annemieke en Michel waren ook nog
heel moedig het koude water in ge-
gaan in hun (dunne) triathlon-pakken
voor een stuk zwemmen en daarna
hardlopen.
 
Het mooie weer, in combinatie met wat
gezellige praat en verschillende lekke-

re overblijfselen, leidde er ook deze
keer weer toe dat er nog een tijdje “na-
gedoken” werd. Maar ook in Bemmel
werd de gezelligheid abrupt onderbro-
ken door iemand (een beheerder?) die
het niet eens was met ons parkeerge-
drag.
De bestuurders van de auto’s moesten
zich melden. Hij was gebeld met de
klacht dat er auto’s bij de plas stonden.
We mochten onze auto’s daar niet
meer neer zetten, zoals ook op de
borden stond en een boete zou per
auto ruim 100 euro kosten. Als we
binnen 5 minuten weg zouden zijn, zou
er deze keer geen boete volgen en zou
het blijven bij alleen de foto’s van onze
nummerborden.
 
Zoals te verwachten was, kozen wij
(pinkster)eieren voor ons geld en
waren we binnen 5 minuten vertrok-
ken.   
 
Jolanda

Erelid Ruud Stout
Ja meneer Stout, nu is alle aandacht
gericht op jou.

 
Verschillende leden hebben de laatste
tijd gevraagd of het geen tijd was om
je erelid te maken van Gelre-Sub. Dit
gezien het vele werk dat je al jaren voor
Gelre-Sub doet.
 
Binnen het bestuur waren we daar snel
uit; al jaren maak jij je bijzonder ver-
dienstelijk en dat is nu net het vereiste
om erelid te worden. Buiten jou om ( en
dat valt gezien je nieuwsgierigheid niet
mee) is het voorstel aan de algemene
leden vergadering gedaan je het pre-

dikaat erelid te verlenen. Unaniem is
het voorstel aangenomen.
 
We hebben een poging gewaagd je
activiteiten voor Gelre-Sub in beeld te
krijgen, maar zijn vast dingen verge-
ten.
 
»  al 10 tallen Zeelandweekenden
georganiseerd
»  ontwerper en bouwer van de tent en
kachel in Zeeland
»  allerlei bestuursfuncties verricht en
lid van commissies
»  al jarenlang duikinstructeur
»  als het spannend werd tijdens een
duik de hand om vast te houden
»  ritselaar en manusje van alles
 
 
 

 

Dit en nog veel meer is reden om je het
predikaat “erelid” van Gelre-Sub te
verlenen.

 

 

 
 
Carla zal je de bijbehorende versierse-
len uitreiken.
 
Van harte gefeliciteerd.
 
Ruud M.
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Sokjes
Door een mededuiker getipt om neo-
preen sokjes aan te schaffen.
 
Het voordeel zou zijn dat je je pak
makkelijk aantrekt. En daar ik niet als
koukleum maar voor bescherming van
lijf en ledematen als enige dook in een
dik 5 mm pak sprak mij dit wel aan.

 
Wat betreft de bescherming van het 5
mm pak bij het er uit gaan bij 1 van de
laatste duiken door een golfslag ge-
vloerd. Vol op mijn knieën maar wat

was ik blij met de versteviging op mijn
knieën zodat het een redelijke zachte
landing werd.
 
Dus voor de reis naar Bonaire neo-
preen sokjes gekocht. En ja hoor je
trekt je pak makkelijker aan maar
daarnaast nog meer voordelen.
 
Je duik schoentjes aantrekken gaat
veel makkelijker, daarnaast bij mij
geen irritatie van de hielband van je vin
door het vele duiken.
 
Het voordeel dat als je je duikpak uit-
trekt en je sokjes nog aanhoudt, je niet
gelijk met je natte voeten  op het zand
staat of op de weg vol met scherpe
steentjes.
 
Het zoeken en pakken van je slippers
kun je dan ook doen zonder verkrampt
op de steentjes te lopen je hebt nog
bescherming.
 

Daarna rustig je voeten afdrogen die
nog lekker schoon zijn en niet onder
het zand zitten.
 

 
 
Kortom zoek je nog een diepte-inves-
tering voor je duikuitrusting met vele
voordelen denk dan na over de aan-
schaf van een paar sokjes.
 
Carla
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Zeelandweekend mei 2018
Een Zeelandweekend is niet te mis-
sen, want Ruud Stout legt vaak al in
oktober van het jaar ervoor de data
vast.
 
Dankzij deze bijtijdse actie kunnen we
deze data teruglezen in onze mooie
clubkalender.
 
De eerste wake-up call kwam dit jaar
in januari en voordat je het weet zijn de
bedden in de vier hutjes al gereser-
veerd. Jazeker voor alle geplande
weekenden. Je moet er dus vlot bij
wezen.

 
Gelukkig is er altijd nog ruimte voor
tenten en caravans. Het begrip week-
end is in de loop der jaren al aardig
opgerekt, want de eerste clubleden
melden zich al op de woensdagavond
op het kampeerterrein.
 
De donderdag erna wordt er meteen
gedoken. De ervaring leert inmiddels
dat het dan ook heerlijk rustig is op de
duikstekken. Je hebt zo gezegd de
duikstek voor je alleen.
 
De duiken bij de Zoetersbout in de
Oosterschelde bij Bruinisse waren dit
weekend favoriet. Tijdens de vele dui-
ken hier, werd naarstig gespeurd naar
sepia’s en sepiola’s. Helaas was de tijd
van de sepia’s alweer voorbij, maar de
sepiola’s werden zeker gespot.
 
Ook de Zeelandbrug was erg in trek.
Deze locatie verraste de duikers voor-
al op een hoeveelheid verschillende
naaktslakken. De fotografen konden
dus hun hart weer helemaal ophalen.
Gelukkig maar, want het Zeeuws kam-
pioenschap en het ONK staan weer
voor de deur.
 
Voor onze aankomende 1-ster duikers
Janneke, Robin en Jarvin werd dit
weekend hun eerste ervaring met
Zeeland. Even niet oefenen, maar

lekker onderwater kijken. Natuurlijk
werd tijdens de duiken die ze maakten,
veel gezien en indirect groeide hun
duikervaring.
 
Boven water was ook veel te horen en
te beleven. Nieuwtjes werden verteld
en spontane acties kwamen voor. Zo
waren we in het restaurant het ‘Op-
stapje’ relatief kort. We stonden zelfs
voor het toetje alweer buiten. Wel
spareribs, maar te weinig personeel
om aan alle wensen te kunnen vol-
doen.
 
’s Avonds genoten we van het traditi-
onele kampvuur en de gesprekken met
elkaar. Leuk was de ontmoeting met
een deel van de familie van Ruud.
 
Twee dochters van zijn broer René
waren met aanhang op uitnodiging
gekomen. Ruud had Jorny en haar
man Bas zelfs weten te strikken voor
een duik.

 
Ook het enthousiasme van Ruud
kende hierbij geen grenzen. Totdat hij
ontdekte bij het onderwater gaan, dat
hij zijn droogpak rits vergeten was dicht
te doen. Hij liet zich niet kennen en
dook vrolijk door. Wat een kanjer hè!
 
Maar onze Ruud maakt wel meer bij-
zondere zaken mee. In dit geval bij de
Zeelandbrug met Marsha. Er lagen
veel duikers rondom de pijler en lang-
zaam daalden ze langs het verbin-
dingsbeton af. Wat Marsha niet wist, is
dat dit stuk gedragen wordt door een
tweetal pijlers.
 
Ruud begon alvast aan de ronding en
Marsha was zijn lichtbundel ineens
kwijt. Zo werd onbedoeld even later de
‘buddy kwijt procedure’ geoefend.
 
Op vrijdagavond werd er wat harder bij
het kampvuur gesproken dan normaal.
Dit kwam omdat tot diep in de nacht
het gras van de Grevelingen dijk werd

gemaaid. Maar dat maakte voor de
nachtduikfans niet uit.
 
Ondanks de koude en het lange wach-
ten blijven onze beide duik coördinato-
ren (Carla/Marjan) op hun post.
 

 
Op zaterdag weer lekker gedoken.
Veel duikers waren op hetzelfde idee
gekomen en het was dan ook heel erg
druk aan de Kerkweg.
 
Gelukkig was er onderwater ruimte om
een mooie zeedahlia te fotograferen.
Verder werden wat garnaaltjes, groe-
ne wierslakjes, zwarte grondels, slijm-
vissen, strandkrabben en heel veel
oorkwallen gespot.
 
Die avond was de BBQ weer rijk ver-
zorgd. Er waren na afloop zelfs zo’n
40-tal sjaslieks over. Ruud had teveel
rekening met hongerige magen ge-
houden. Maar door het warme weer
viel die eetlust dus reuze mee.
 
En als bijzonderheid dit jaar geen
mosselen. Gelukkig was er wel weer
het traditionele toetje, klaargemaakt
door de kinderen Thora en Milan.
Lekkere vanillevla in een plastic beker-
tje afgetopt met een bergje hagelslag.
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Tijdens de maaltijd werden we opge-
schrikt door het lawaai van een gele
helikopter.
 
Deze bleef maar cirkelen boven het
gebied van Scharendijke en Den
Osse.
 
De schrik sloeg ons al om het hart. Dit
betekende niet veel goeds. Later
hoorden we dat er twee duikers op een
wrak vermist waren.
 
Uiteindelijk hebben duikers van de
marine beiden geborgen. Een zeer
trieste gebeurtenis.
 
Die zaterdagavond werd er nog door
Jarvin en Wander gedoken. De ande-
ren kozen voor het gesprek en de ge-
zelligheid met elkaar.
 
Zondag werd er snel opgeruimd en
afscheid genomen.
 
Voor een klein aantal volgde nog een
afscheidsduik bij Zoeterbout en met
een patatje werd ook dit weer heerlijke
Zeelandweekend afgerond.
 
Wander 
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