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Van de Redactie
Interessant zijn in deze INFO weer
jullie bijdragen om te lezen.
Jarvin schrijft enthousiast over zijn
duikbelevenis in Noord Spanje. Lees
waarom hij ondanks een 15 liter fles
toch een hoog luchtverbruik had.
We kijken door de duikbril van Annemieke Flipse en lezen wat haar raakt
en boeit.
Wija en Marsha verhalen over een
cursus ‘Intro to Tec. Worden zij onze
eigen ‘Tekkies”? Zouden ze stoppen
bij het begrip ‘Total Control’ of ……

Verder hoeft je niet altijd onder water
te gaan als je mooie dingen wilt zien.
Carla verrast ons met een verhaal over
sepia, lamsoor en zeekraal.
Omdat we nog ruimte over hadden
start Marina in dit blad met een nieuwe
rubriek. Wija en Anita zijn de bedenkers van deze rubriek. Laat weten wat
jullie er van vinden en ook andere,
nieuwe ideeën zijn welkom!

Ongevallensimulatie in het buitenwater sluiten we deze INFO als redactie
weer met gepaste trots af.
Iedereen weer reuze bedankt voor
jullie bijdragen, het was weer top!
En tot ziens, in het zwembad,

Om scherper te kunnen zien en handig
gebruik te maken van het vergrotende
effect van de lichtbreking in het water,
schrijft Wander over zijn speurtocht
naar een duikloep.
Met een verslag van Carla over de

jullie Redactie.

Van het Secretariaat
Net als afgelopen maanden zijn we
achter de schermen druk bezig met de
implementatie van de nieuwe privacywetgeving (AVG).
Vanaf 25 mei 2018 is deze verplicht
geworden, echter blijkt het op een
aantal onderdelen best lastig hier een
goede invulling aan te geven. Onlangs
is er een constructief overleg geweest
en we hebben een aantal knopen
kunnen doorhakken.
Daarmee is ook licht aan het eind van
de tunnel gekomen en zullen we jullie
hierover informeren.
Mocht er vragen over zijn of je wilt hier
meer over weten, laat het gerust weten
via het bekende mailadres secretari-

aat.gelresub@gmail.com .
Verder kijken wij uit naar komende
maanden waarin een aantal leuke
evenementen gepland staan en we
weer gebruik gaan maken van het
zwembad.

Ik hoop ook op dit jaar weer veel gebruik hiervan!
Neem even een kijkje bij de data die
we gereserveerd hebben en zet ze
alvast in je agenda.
Als je wijzigingen in telefoonnummer,
adres of opleidingen hebt, laat het dan
via het mailadres van het secretariaat
weten, dan werken wij deze in onze
ledenadministratie bij.
Mocht je nog geen noodnummer en
noodcontact hebben doorgegeven,
doe dit dan ook zo snel mogelijk!
Stefan

Het zwembadseizoen staat weer voor de deur.
Op vrijdag 5 oktober wordt het vast dringen om weer een frisse duik nemen in
ons zwembad aan de Emmerik 5 in Westervoort.
Er staan mooie trainingen op het programma, zie het rooster achterin deze
INFO.
Daarnaast boffen we met een zeer gemotiveerd kader dat al klaar staat om
ons met interessante thema’s te verrassen.

Kortom: KOM !
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Mijn eerste buitenlandse duiken.
Na het behalen van mijn duikbrevet in
juni kon het feest echt beginnen.
Daarvoor heb ik mij natuurlijk ook vermaakt met duiken. Maar het grootste
deel was toen nog oefenen, oefenen,
oefenen…
Ondanks dat nog wel een mooi weekend Zeeland meegemaakt waarin ik
voor het eerst van alles zag wat ik nog
nooit in de natuur gezien had. Aan het
eind van het weekend komen de
kreeften je neus uit.
Ook heb ik in dit weekend kennis kunnen maken met meer clubleden, dan
alleen op de zwembadavonden. Erg
leuk om zoveel verschillende mensen
dezelfde hobby zien te beoefenen!

Dus de auto een stukje verder gezet,
snel alle spullen uitgeladen en meegesjouwd. Ik kwam helaas redelijk laat
aan. Gehaast vulde ik de duikformulieren in. Eindelijk kon het avontuur
beginnen!

Na een aantal clubduiken ging ik op
vakantie naar Spanje, de Costa Brava
om wat preciezer te zijn. Na wat rond
zoeken kwam ik bij een duikcentrum in
Roses (Spaans: Rosas) uit.
Daarvoor was ik nog naar een duikclub
in Empuria Brava geweest waar de
deur stevig op slot zat en niemand
telefonisch bereikbaar was. Een paar
dagen later kreeg ik een mailtje dat ze
niet elke week duiken en dat ik het
beste naar Roses kon gaan.
Dus er zat niets anders op dan paps
en mams lief aan te kijken en ’s ochtends vroeg de auto in te stappen om
over de rotondes te racen. Want op
rotondes en zebrapaden zijn ze dol in
Spanje!
Na bijna een nekfractuur opgelopen te
hebben van het links en rechts kijken
kwam ik dan eindelijk aan bij het duikcentrum. Waar een parkeerplaats voor
misschien wel 100 auto’s, helemaal vol
geparkeerd stond.
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Een vriendelijke Franse gids/buddy
heeft mij het onderwaterleven laten
zien in het zo geheten ‘Cap de Creus’
wat onder andere bekend staat om zijn
duiklocaties.
Ik kreeg een 15 liter fles aangewezen
waar ik in eerste instantie een beetje
verbaasd over was maar al gauw werd
duidelijk waarom. Na 10 minuten tegen
de harde stroming ingezwommen te
hebben op zo’n 2 meter diepte was ik
al 750 liter lucht kwijt.

Daarna ben ik onder andere een gigantische groep barracuda’s tegen gekomen die (zo leek het) tegen de stroom
in zwommen. Zelf heb ik geen camera
om onder water foto’s te maken, dus
deze zijn van internet.
Ook ben ik verschillende slakken
tegen gekomen. Zo kleurrijk heb ik ze
in Nederland nog niet gezien.
Een murene heb ik ook nog gespot,
maar die zien er best gevaarlijk uit, dus
maar gauw doorgezwommen. Verder
lagen er tussen de rotsen nog wat
octopussen verstopt, maar om die te
zien was de gids wel nodig!
Ik heb een mooie reis gehad en hoop
er zo nog een paar te maken.
Hopelijk zie ik jullie weer aan de
waterkant!
Jarvin

Intro to tec - een grensverleggende ervaring!
Marsha en ik hebben vorig jaar besloten om deel te nemen aan de intro to
tec opleiding in Veenendaal.
Lex Schotema van 4 DIVERS had inmiddels een gastles verzorgd op de
vrijdag training en eerder had ik al eens
aan een demo meegedaan, waardoor
ik een klein beetje wist waaraan ik zou
beginnen.
Een andere kijk op duiken, het verdiepen van mijn vaardigheden en het
verleggen van grenzen.
In januari ging de cursus van start:
eerst theorie en daarna door naar het
zwembad. We bleken met zijn zessen
te zijn: Cherie, Teus, Marion, Evert,
Marsha en ik. Een leuke club mensen
met wisselende ervaring qua duiken.
Lex blijkt een goed verteller en zijn
geheel eigen structuur aan te houden.
Uiteindelijk is alles aan bod gekomen
met heel veel boeiende praktijkvoorbeelden.
Ook mooi om te ervaren dat de keuze
voor een frequentie van één keer per
maand ervoor zorgde dat we tijd hadden om het geleerde te oefenen.

Wija

Ik merkte bij mezelf vaak dat ik nieuwsgierig werd naar het "waarom" achter
dingen, omdat ze anders benaderd
worden bij de NOB.

Ik had mezelf voorgenomen om de
duiken in mijn droogpak te doen. Ik had
mezelf namelijk tot doel gesteld om net
zo fijn in mijn droogpak te willen duiken,
als in mijn natpak.
Toch wel een beetje spannend in het
begin, want je weet niet precies wat er
van je gevraagd wordt en of je het wel
kunt. En daarbij werden we ook nog
eens gefilmd! Deze beelden werden
dan in de navolgende theorieles besproken.
Het belangrijkste wat ik voor ogen had
is dat ik beter in het water lig. Met meer
controle. Ik heb de afgelopen maanden
toch weer twee a drie kilo lood afgedaan.
Het leren duiken als een team. Dit is
echt anders als dat we gewend zijn.

Marsha

Ik vond het best spannend, en vroeg
me af of ik wel voldoende duikervaring
(ca. 60 duiken) had om aan deze training deel te nemen.
En onder het genot van een pizza op
onze Gelre-Sub quizavond heeft Marcel me van mijn drempelvrees af geholpen. En dank daarvoor.
Ik heb deze training als een hele mooie
aanvulling op de gelegde basis binnen
onze vereniging ervaren.

Samenwerken, onderwater opdrachten uitvoeren, en leren dat je door
samen te oefenen steeds meer controle over handelingen, positie en diepte
krijgt geeft mij echt een heel fijn gevoel.
Daarnaast vind ik het ook leuk om met
andere ogen door dezelfde duikbril te
kijken.

Zwembadlessen

In Veenendaal hadden we de zwembadlessen. Lex werd tijdens de lessen
bijgestaan door Jurriaan, ook een van
de instructeurs.
Tijdens de oefeningen kregen we
aanwijzingen. In het begin vooral over
je basis duikhouding. Horizontaal in
het water liggen, onderbenen in een
hoek van 90 graden en ook nog zorgen
dat je vinnen niet naar boven wijzen.
De oefening die het meest is bijgebleven ging over gecontroleerd voor- en
achteruit zwemmen: er hing een touw
in het midden van het zwembad en je
deed de oefening met je buddy.
Allebei aan een kant van het touw. Om
de beurt zwom je achteruit en weer
vooruit naar het touw. Hier hing je dan
een dubbelender aan. Dan zwom je
weer achteruit, totdat je buddy weer
klaar is.
En ondertussen werd je erop gewezen
als je houding niet goed was. Pfoe, dat
was best uitdagend om en je diepte
goed te houden, niet over de lijn te
zwemmen en zo min mogelijk gênant
achteruit te zwemmen. Maar wel echt
tof!

Buitenwaterlessen

Deze vonden meestal plaats in Slijk
Ewijk.
In wisselende teams gingen we te
water. In het buitenwater zijn we voor
het eerst echt in teams van drie personen gaan werken. Dit is een belangrijk
onderdeel van de opleiding.
Hierbij heb je ook taken te verdelen,
bijv.: team captain, diepte referentie en
het borgen van de veiligheid. Die
spreek je ook van te voren af.
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Je leert bijvoorbeeld ook hoe je als
team opereert. Om verschillende
reden zijn Cherie, Teus en Marion
eerder gestopt, waardoor Marsha,
Evert en ik veel met elkaar, ook buiten
de opleiding om zijn gaan oefenen.
Het meest indrukwekkende qua buitenwaterlessen, was toch
wel onze duik in Vinkeveen.
Dit ging over lijntechnieken. We
moesten lijnen gaan leggen (normaal
bedoeld voor in grotten en wrakken,
om de uitgang te vinden bij slecht
zicht), om vervolgens met onze ogen
dicht het parcours te volgens.
Uiteraard had Lex wat extra lijnen gelegd om ons van de wijs te laten brengen. Dit is hem gelukt!
We hebben de "uitgang" niet gevonden. We hebben 20 minuten met onze
ogen dicht gezwommen, waarbij ik in
het touw verstrikt raakte en Marsha mij
moest bevrijden. Ook dat was een

bijzondere ervaring om mee te maken.

Wat kunnen we nu?

Deze opleiding is bedoeld als een introductie tot verdere technische vervolgopleidingen. Nu we dit gedaan
hebben mogen we niet meer dan dat
we nu mogen.
Wel geeft Lex aan dat je met deze
opleiding uitgerust bent om de Noordzee op te kunnen, mits je met een
dubbelset duikt overigens.

Terugblik

Wat een leuke opleiding met gezellige
mensen. En veel geleerd over hoe het
er in het er in de technische duikwereld
aan toe gaat. Er is zeker weer bagage
toegevoegd waar we veel plezier aan
gaan beleven.

als erg positief ervaren. En mocht je
nieuwsgierig zijn geworden, in januari
2019 start er weer een opleiding.

En nu?

Weer lekker funduikjes maken. En…daarnaast wel samen (Wija, Evert en
Marsha) blijven oefenen.

Van alle drie was de
insteek "total control".
Hiermee krijg je geen
"intro tot tec" certificaat.
Deze geeft je toegang tot technische
duikopleidingen.

Nog steeds is onze ambitie niet om
technische duiken te gaan maken,
maar we hebben met veel plezier deze
opleiding gedaan.

Voorwaarde hierbij is dat je met een
droogpak, wing en dubbelset duikt.
Inmiddels vinden we het alle drie toch
wel leuk om voor dit certificaat te gaan.
Gewoon omdat we alle drie het nieuwe
dingen leren leuk vinden.

Ook de belangstellende vragen vanuit
jullie over het verloop van deze opleiding, het hoe en waarom hebben wij

Wija en Marsha
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Strandvondsten bij Mont Saint-Michel.
Wat we in die tijd wel als goudsmid
gebruikte was zeeschuim oftewel ossa
sepia. Ossa sepia is het rugschild van
een zeekat. Degene die een vogel als
huisdier houden zullen het vast wel
kennen. Het zit in menige volière. In de
poreuze schelp zit kalk die de vogels
nodig hebben bij het leggen van eieren
en voor hun bloedsomloop.

In juli zijn we op vakantie gegaan langs
de kust van Normadië en Bretagne.
Met eb op de fiets naar Mont Saint-Michel waarbij we wisten dat we zeekraal
en lamsoren konden gaan oogsten.
Dus plastic tasje meegenomen zodat
we de groenten voor die avond al
konden plukken. Natuurlijk hebben we
ook het plaatsje Mont Saint-Michel
bezocht zeer toeristisch maar toch
bijzonder om er weer te zijn. In het
verleden zijn we er ook al geweest
maar ja toen kenden we de groentes
zeekraal en lamsoor nog niet.

In het verleden pasten wij deze schildjes toe voor een eenmalige gietprocedure om sieraden te maken, eenmalig
omdat bij het gieten de vorm inbrandt
en verloren gaat. Om dit uit te leggen
kan ik een hele info vol schrijven, doen
we maar niet dus geïnteresseerd kijk
even naar filmpjes op YouTube onder
zoekterm “gieten in ossa sepia” We
hebben er veel op het strand gevonden, maar laten liggen omdat we deze
techniek niet meer gebruiken en wat
er ook nog bij komt het verbrande
zeeschuim stinkt enorm.
De ossa sepia bestaat uit het mineraal
aragoniet en is opgebouwd uit vele
aparte cellen of kamertjes. Deze
schelp geeft niet alleen stevigheid,
maar werkt ook als een "zwemblaas"
waarmee het drijfvermogen geregeld
kan worden.

Wij gaan overdag op zoek naar ons
voedsel de zeekat niet. Het zijn echte
nachtdieren, die 's nachts jagen op
krabben en garnalen, hun hoofdvoedsel. De sepia zwemt langzaam over de
zeebodem, terwijl hij waterstraaltjes
blaast over het zand, met de bedoeling
om prooidieren als garnaaltjes en
jonge vis op te schrikken. De opgeschrokken prooidieren worden met de
vangarmen bliksemsnel gegrepen
vooraleer ze zich opnieuw kunnen ingraven.

We vinden duiken erg leuk om te doen,
maar de temperaturen van het zeewater in Normandië zijn toch van dien
aard dat we bewust de duikuitrusting
thuis hebben gelaten.
De foto van de sepia hierboven is
daarom geleend van Anita.
Carla
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Top en flop duik
Hierbij de introductie van een nieuwe
rubriek: Top en Flop duik.
Dus wat is de meest fenomenale duik
die je hebt gemaakt en wat was een
totale flop?
Ik bijt het spits af in deze editie.

Top
Hierbij moet ik vermelden dat we bij het
schrijven van dit stuk nog moeten
vertrekken naar Egypte en dat we daar
hopelijk echte topduiken gaan maken.
Maar tot zover is mijn topduik geweest
in Llafranc in Spanje.
We zijn hier na het behalen van onze
1*brevet voor het eerst op duikvakantie geweest en hebben hier echt mooie
duiken gemaakt.
Wat het zo top maakte: een mooi gekleurd onderwaterleven, lekker warm
en een hele fijne gids die ons veel
nieuws liet zien.

Flop
Op de volgende duikvakantie naar
Malta hebben we een echte flopduik
gemaakt. De rest van de duiken was
die vakantie wel prachtig.
Vanwege een nationale feestdag en
de stand van de wind die dag was de
duikstek waar we naar toe wilden afgeladen druk.
We gingen daarom verder op pad en
besloten we om zelf een plekje uit te
zoeken; we kwamen uit op Mistra Bay.

Dit hebben we geweten: we belanden
in vies water bij een haventje, waar
niets maar dan ook helemaal niets te
zien was.
Na een half uur zwemmen vonden we
nog altijd alleen maar ankers en onderkanten van boten en besloten we terug
te gaan. Hier zijn geen foto’s van J
Voor de volgende keer dat er ruimte is
voor deze rubriek geef ik het stokje
door aan: Wander Bordewijk
Marina
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Duikloep
Een tijdje geleden moest ik steeds
meer moeite doen om mijn secondewijzer (horloge) tijdens een opstijging
goed af te kunnen lezen. Het werd tijd
voor een duikbril op sterkte. Enfin, die
kwam er. Toch bleef ik ook moeite
houden met het goed kunnen zien van
slakjes en andere zeer kleine wezens
in het water. Na wat onderzoek vond
ik, een voor mij, prettige onderwaterloep. Een stukje uit mijn zoektocht en
overwegingen wil ik hier met jullie
delen.
Vergroot ook je kijk op het onderwater
leven. Vergroten onderwater, dat leerden we al in de duiktheorie. We zien
toch alles groter en dichterbij dan het
in werkelijkheid is!
Maar het kan nog meer en beter!
Heb je ooit ook de behoefte gehad om
leven onderwater van dichtbij te bekijken? Of om koraal structuren in closeup waar te nemen? Ik ontdekte dat een
normaal vergrootglas onderwater niet
werkte. Een kleine speurtocht in duikwinkels en op internet volgde. Het
aantal typen valt erg tegen. In deze
beperkte markt vond ik een onderwaterloep van de Belgische firma Trident,
de EyeQua van Swimwear en de duikloep van Jos Schulte uit Groningen

EyeQua
Ik vind het een hele mooie uitvoering.
Een summiere beschrijving vind je op
internet over de EyeQua namelijk,
twee geharde glazen lenzen liggen in
een fraaie rand van geanodiseerd
aluminium. Alles wordt bij elkaar gehouden door RVS schroefjes en een
handige RVS ring waarmee je de loep
kunt vasthouden en/of aan je trimjack
bevestigen.
De loep vergroot ongeveer 4 keer en
is getest tot een diepte van 200 meter.
Kosten 75 euro inclusief verzendkosten. Aanbieder is o.a. Souldivers Rotterdam of Keesiedive A’dam.
Een nadeel vind ik echter het ontbreken van een handvat. Het laten bungelen aan je trimvest (retractor), maakt
het gebruik makkelijk maar vormt ook
een risico van glasbeschadiging.

Trident
De Trident is een simpele onderwaterloep met een grootte van 5x10cm en
heeft 2 vergrotingsvensters van sterkte x2 en x4. Het vergrootglas wordt
geleverd met neopreen hoesje. De
prijs ligt rond de 18-20 euro. Het is
handzaam, licht in gewicht. Wel vraagt
het enig gedraai om goed door de
kleine vergrotingsvensters te kunnen
kijken. De Trident is een redelijk aantal
duikwinkels te koop.

Vergrotingsfactor: 3x, diameter 11 cm,
dikte: 3,5cm en gewicht: 520 gram.
Eigenschappen van deze onderwaterloep zijn:
- De loepen vergroten boven en onder
water even goed
- Er zijn asferische lenzen gebruikt,
waardoor het beeld niet vertekend
wordt
- Je kunt met beide ogen kijken
- Goede grip ook bij het gebruik van
handschoenen
- De loepen geven een helder en
scherp beeld tot aan de rand
- Beperkt leesbril vervangend.
- Zeewater bestendig. Materiaal van
glas, kunststof en edelstaal.
- Nagenoeg neutraal drijfvermogen in
zout water.
- De generatie loepen zijn nog maar
3,5cm dik
- Elke loep is in een druktank een uur
lang onder 60 PSI waterdruk getest.
- De loepen worden geleverd met een
koord en karabijnhaan.
- Aan het eind van het handvat zit een
oog ter bevestiging.
- Mooi grote brandpuntafstanden die
ongeveer gelijk zijn aan de diameter
van de loepen.
- Je raakt niet uitgekeken. Wel eens
een zeepaardje gezien die tegen je
knipoogde?
Te bestellen via www.duikloep.nl,
deze loep kost 85 euro en verzendkosten (6,95)

Duikloep
Jos Schulte heeft voor zijn product
zelfs een hele website www.duikloep.
nl opgezet. Hij beschrijft daarin zijn
zoektocht en ervaringen om zelf een
goede duikloep te (laten) maken.
Door gebruik van een asferische* lens
met een diameter van 11 cm wordt
vertekening tot een minimum beperkt.
De loep heeft een robuuste kwaliteit en
wordt geleverd met een musketonhaak voor bevestiging.
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*Asferische lens is een objectief met
een niet in alle richtingen gelijke kromme. Licht dat door het midden van de
lens valt wordt op een andere manier
gebroken en voor komt daarmee onscherpte aan de randen.

Achtergrond en theorie:
De werking van een duikloep is gebaseerd op een bolling van het glas.
Hierdoor wordt het binnenvallende
licht bewust gestuurd.
De grootte van de bolling van de lens
bepaalt in hoge mate ook het vergrotende effect.

De kunststof waarvan de lens gemaakt
is, heeft een brekingsindex die (ongeveer) gelijk is aan die van water.

Om onder water wel lenswerking te
krijgen, wordt de lens dus in een doosje geplaatst. Zie nogmaals figuur 1 en
figuur 5.
In figuur 2 zijn dezelfde lichtstralen a,
b en c getekend als in figuur 5.

De loep op de foto is een zogenaamde
duikloep. Hij bestaat uit een lens van
doorzichtige kunststof in een doorzichtig waterdicht doosje. Zie figuur 1

Figuur 5
Figuur 3

Het bovenste deel van figuur 2 is vergroot afgebeeld in figuur 3.
De kunststof waarvan de lens gemaakt
is, heeft een brekingsindex die (ongeveer) gelijk is aan die van water.
Figuur 1

Om de functie van het doosje te begrijpen is in figuur 2 de lens zonder doosje getekend. De lens bevindt zich in
lucht.
Er zijn drie lichtstralen (a, b en c) getekend die evenwijdig op de lens vallen. het verdere verloop van de drie
stralen is ook getekend.

De lens wordt vervolgens zonder
doosje onder water gehouden.
Omdat het water en de lens een even
grote brekingsindex hebben, worden
de lichtstralen die op de lens vallen niet
gebroken. Zie figuur 4

Omdat de lens zich in lucht bevindt, is
het verloop tot aan het rechtervlak van
het doosje hetzelfde als in figuur 2.
De gestippelde lijnen komen ook overeen met het verdere verloop van de
lichtstralen zoals in figuur 2.
Deze stippellijnen snijden elkaar in
punt P.
Uiteraard wil ik mijn duikloep voor een
eigen ervaring ermee best aan je uitlenen. Laat het me maar weten dan
breng ik de loep voor je mee.
Wander

Figuur 4
Figuur 2
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Ongevallensimulatie
Op zondag 2 september was onder
leiding van Maurice, Marc en Wander
de ongevallensimulatie.
Bij de slagbomen van Strandpark SlijkEwijk is het al duidelijk: op deze plek
wordt de ongevalsimulatie gehouden
van onze duikvereniging.

apart een briefing wat hem gaat overkomen.
Bij de buddycheck wordt er al door
Michel opgemerkt dat zijn lucht uit de
fles een beetje vreemd ruikt maar dat
dat wel vaker voorkomt de laatste tijd.
Jullie kunnen het al een beetje raden:
Michel wordt bewusteloos maar wel
ademend door Janneke naar boven
gebracht. Hij wordt aan de kant gesleept, ademhaling gecheckt, deze is
oké maar wel bewusteloos en het
alarmnummer gebeld.

Duidelijke a4-tjes die ook bij het gras
(net nieuw ingezaaid ) en langs het
water staan moeten de voorbijgangers er op wijzen dat we de ongevallen
simuleren zodat er geen alarm wordt
geslagen.

Michel wordt in stabiele zijligging aan
de zuurstof gelegd. Het is wel weer
even wennen, de aansluiting en hoe
gaat het ook alweer: dus meer gaan
oefenen.
Ondertussen ook aan Janneke gevraagd: “ waar heb jij je fles laten vullen?”, maar gelukkig is dit bij een ander
vulstation gedaan. Na een aantal zuivere zuurstofteugen komt Michel weer
bij en bespreken we samen met Ruud
S de oefening.
De 2de oefening worden de rollen
omgedraaid. Bij dit station vertelt Wija
aan Janneke wat haar rol gaat worden.
Ze komt met bloedend schuim uit de
mond boven na een nood opstijging
van 6 meter daar ze onwel was geworden.
Longembolie constateren wij. Dus
stabiele zijligging, zuurstof toegediend en 112 gebeld.
Het volgende station wordt droog en
gaan we Annie reanimeren.

Moet er zelf een beetje inkomen met
het melden van exacte plaats etc. maar
de telefoniste van de ambulancedienst Michèle stelt je ook veel vragen
mocht je iets vergeten.
Paul en ik hebben ons aangemeld als
droge deelnemers. Er zijn voldoende
natte deelnemers en instructeurs die
een oogje in het zeil gaan houden
zowel boven als onder water. Nadat
iedereen klaar is wordt er door Maurice
een briefing gehouden.
Er zijn 5 stations gemaakt door de organisatie: 3 natte en 2 droge. Ieder
station heeft zijn eigen instructeur.
Maurice maakt 5 groepen; per groep 2
natte en 1 droge deelnemer.
Ik begin samen met Michel en Janneke
aan een nat station. Wat ik gelijk doe
is het 06-nummer van Michèle invoeren in mijn mobiel want zij zal de 1-1-2
centrale gaan bevrouwen.
Michel gaat als eerste het slachtoffer
spelen en krijgt daarom van Ruud S
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De eerste vraag is altijd wat je wilt:
ambulance, politie of brandweer en
dan wordt je weer doorgeschakeld met
de betreffende dienst. Wel is het op
een gegeven moment zo druk dat de
lijn overbelast is, even wachten dus,
iets wat normaal niet zal gebeuren.

Hierbij kunnen mijn natte groepsgenoten ook een keer met 112 gaan bellen.
Bij het reanimeren blijkt dat de kinlift
goed moet worden uitgeoefend anders
komt er toch te weinig lucht in de
borstkast.
Bij iemand die uit het water komt eerst
beginnen met 2x ademhaling en niet
met 30 borstkompressen. Voor de quiz
(22 cases )hebben we te weinig tijd
maar die krijgen we vast nog wel een
keer onder ogen. De natte groep gaat
zich omkleden.
Daarna met zijn allen de evaluatie.
Iedereen is het erover eens dat we veel
geleerd hebben en/of oude kennis is
weer opgefrist. De ongevallensimulatie is als leerzaam en prettig ervaren,

het was niet erg als je dingen niet wist.
Een dag die zeker elk jaar voor herhaling vatbaar is. Idee is om ook in het
zwembadseizoen wat vaker te oefenen.

We danken dan ook Maurice Marc &
Wander voor de tijd ,energie en moeite die ze er in gestoken hebben en de
instructeurs en telefoniste Michèle
voor hun bijdrage.

Dat we maar veel kunnen oefenen op
deze simulatie situaties en we mogen
hopen dat het in de praktijk brengen
niet nodig hoeft te zijn.
Carla

Belangrijk
Het Duik Medisch Centrum in
Den Helder heeft een nieuw
telefoonnummer: (0889) 51 04 80
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