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Dov Botlek
Notulen Algemene Ledenvergadering.
18-02-2015
I. Opening vergadering
Peter Blanker (vz) opende de A.L.V. van Dov Botlek om 19.30 uur op
18-02-2015 in Spijkenisse.
II. Vaststelling presentielijst
Adri Broersen heeft vastgesteld welke leden aanwezig waren. De volgende
personen waren present; Astrid van Gijzen, Peter Blanker, Marijke van Bommel,
Angelo Eikmans, Martin Ruisch, Patty van Fessem, Max Mersel, Pascal Gunneweg,
Henk van Gijzen, Maarten van Doeselaar, Arie Tameris, Antoon Schenk, Michel
Schenk, Jannie Mersel, Ingrid Ruisch en Ron Vis.
Toehoorder; Robin Jongkind.
Afwezig met kennisgeving; Pascal Pansier, Yvonne Hydra, Leo Blanker, Michael
Ruisch.
III. Goedkeuring van notulen van vorige vergadering.
Henk mist een stukje over de opleidingen. Dit is wel vermeld bij de presentatie maar
niet in de notulen.
De notulen werden verder na lezing onder dankzegging voor de notulist
goedgekeurd.
IV. Aftreden & benoemen
Peter Blanker (voorzitter) herkiesbaar
Michael Ruisch (penningmeester)
Adri Broersen (secretaris)
Angelo Eikmans (algemeen bestuurslid) herkiesbaar
Marijke van Bommel (algemeen bestuurslid) herkiesbaar
Het bestuur gaat zonder wijzigingen verder.
Angelo Eikmans heeft te kennen gegeven dat hij niet langer als opleidingcoördinator
wil fungeren. Het bestuur gaat bij een volgend IDOV in overleg met de instructeurs
kijken of er in die geledingen iemand bereid is om de opengevallen positie te
vervullen.
V. Kascontrolecommissie.
Huidige kascontrolecommissie zijn Maarten van Doeselaar, Henk van Gijzen en Max
Mersel.
Patty van Fessem, Max Mersel, Astrid van Gijzen zullen de
kascontrolecommissie van 2016 vormen.
VI. Behandeling van de financiën en begroting 2014
Aan de hand van de diverse sheets worden de financiële zaken behandeld en
besproken.
VII. Reactie kascontrole commissie
en

De kascommissie mist een balansoverzicht van 2014.Alle bonnetjes waren aanwezig
klopten.
De commissie verleent bij deze decharge aan het bestuur.
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VIII. Duikzwoeger.
De duikzwoeger wordt dit jaar gegeven (na 1 jaar bij Ingrid geweest te zijn) aan Max
Mersel
voor zijn inspanningen bij het voltooien van het clubblad.
IX. Presentatie evenementencommissie
Pascal Gunneweg laat via een power point presentatie zien wat de
evenementencommissie voor ons in petto heeft.
Het is een flitsend geheel en voor elk wat wils het aankomende jaar.
Michel Schenk neemt de opengevallen plaats van Renzo Stuurman over.
X. Rondvraag
In gesprek met elkaar om te kijken wat we willen en hoe gaan we wat doen.
Meer communiceren tussen de lesgevers, als er meerdere trainers zijn.
Minder Coopertesten.
Meer variatie in de lessen. Meerdere “lessen” naast elkaar, is ook meer trainers?
We zijn een duikvereniging, maar waar blijft het duiken. Is het slepen met de “zooi”
een steeds grotere belemmering om te komen?
Herhaling doet leren.
Meerdere hobby`s van de leden, waar zijn de verenigingsduiken?
Op de vrijdagavonden in de vakantieperiode is het wel druk.
Op facebook wordt wel gereageerd, waarom niet via mail voor diegene die geen
facebook hebben.
EHBDO met simulatie waren altijd leuke lessen.
Het aantal mensen dat aan het vrij zwemmen is wordt steeds groter.
Groepsapp maken?
Kleurkeuze van de powerpoint wijzigen in de kleuren van de evenementencommissie.
Jammer van geen Halloween en Sinterklaas training van de evenementen.
Een tweedehands boot aanschaffen en in het zwembad trainen.
Het bestuur gaat inventariseren welke opleidingen er nog “lopen” en hoe de
kandidaten hier tegenover staan. Sommige opleidingen zijn al erg lang bezig en er zit
weinig vooruitgang in. Bij het eerstvolgend overleg van IDOV zal dit verder besproken
worden.
Er worden meerdere ideeën aangedragen om het ledenaantal op te hogen, maar echt
concrete plannen ontbreken op dit moment nog.
Op de deur van de ruimte in het zwembad moet een logo geplakt worden dat
er achter deze deur een zuurstofkoffer ligt. Dit ten behoeve van de hulpdiensten.
Er wordt even gediscussieerd over een eventuele verzekering van de spullen in
voorgenoemde kast, maar dit wordt uiteindelijk niet nodig geacht.
Er ontspint zich op een gegeven moment een discussie over de leden van de
Kempvis die in hun kantine achterblijven als wij aan het zwemmen zijn. Ten tijde van
Jan Neering gebeurde zoiets niet, maar tijden veranderen. Peter geeft aan dat hij
contact met Erik zal opnemen over de ontstane situatie en onze ongerustheid door te
geven.
Is er nog iemand die de website controleert op fouten? Op dit moment draait de site
zoals hij gemaakt is door de ontwerper, en als iemand iets ontdekt wat niet klopt, dit
dan doorgeven aan Peter of Adri.
Het bestuur oppert het idee om later in het seizoen na de grote vakantie te gaan
beginnen met de zwembadlessen. Dit heeft als voordeel een reële kostenbesparing
en er kan op de vrijdagavonden langer worden doorgedoken. Hier zijn geen
tegengeluiden op gekomen.
XI. Sluiting vergadering
Peter Blanker heeft de vergadering gesloten om 22.30 uur.
Notulen zijn ingediend door: Secretaris Adri Broersen.
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Van de Penningmeester.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering was ik wegens ziekte helaas niet
aanwezig, en heb derhalve dan ook de presentatie aan onze voorzitter moeten
overlaten. Ik heb wel vernomen dat er geen vragen zijn gesteld waarop geen
antwoord kon worden gegeven, en dat de cijfers mede door de minutieuze en
kritische controle van de KCC die door jullie ( De leden van DOV ) is benoemd,
duidelijk zijn overgekomen.
Voor degene die niet bij de ALV aanwezig waren en voor wie het nog eens in een
paar sheets wil nalezen, heb ik de presentatie op hoofdzaken nog eens op een rij
gezet. Het resultaat hiervan is aan het eind van dit stukje toegevoegd.
Op de ALV van 2014 is er besloten dat de reserve omlaag gebracht zou gaan
worden. Hiervoor hebben wij éénmalig voor de leden welke per 1 januari 2014 lid
waren de NOB contributie betaald, en de Website van DOV is up to date gemaakt.
Hiervoor was een bedrag van € 3.536,= gereserveerd.
Dit bedrag is mede doordat de onvoorziene uitgave in 2014 meevielen niet geheel
van de spaarrekening onttrokken. Hierdoor hebben wij nog steeds een behoorlijke
financiële buffer van rond de € 7.500,= Deze zullen wij dit jaar ook weer hard nodig
hebben omdat er voor 2015 geen gesloten begroting is waardoor de reserve ook dit
jaar aangesproken gaat worden.
Dit kunnen we voor dit moment wel dragen, maar het geeft wel aan dat voor 2016 en
verder DOV Botlek wel aan de weg moet gaan timmeren om het financiële plaatje
weer in balans te gaan krijgen.
Een aantal suggesties zijn tijdens de ALV al door de leden gegeven, en hier kunnen
we dan ook mee aan de slag.
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Van de voorzitter
De ALV is weer geweest, dank aan alle aanwezigen en diegenen die
zich afgemeld hebben. Het bestuur gaat in ongewijzigde vorm verder,
al zoeken we wel een instructeur die de rol van opleidingscoördinator
van Angelo wil overnemen.
Angelo: bedankt voor je inzet en je gedrevenheid om meer eenheid in de
opleidingen, oefeningen en binnen de instructeurs te brengen. Jouw mening was
altijd duidelijk en veiligheid staat voorop. We hebben – en kunnen gelukkig- nog
prima profiteren van jouw kennis en ervaring als opleider. De zwembadoefeningen
waarbij alle instructeurs de zogenaamde “skills” lieten zien zijn inmiddels beroemd en
ook een blijvend item op het lesrooster.
Bij de ALV hebben we ook gehad over de invulling van de zwembadtraining. We
gaan wat meer experimenteren met meerdere lesonderwerpen (techniek, conditie) of
meerdere lesgevers. Verder hebben we een WhatsApp groep gemaakt om het
makkelijker te maken om je af te melden of wensen aan te geven over de training.
Daarnaast hebben we het uitgebreid gehad over ledenwerving en meer zichtbaarheid
van DOV Botlek. In ieder geval willen we proberen tijdens Koningsdag aanwezig te
zijn en ook bij evenementen in en rond Spijkenisse.
En natuurlijk heeft ook de evenementencommissie toegelicht wat er de komende tijd
voor leuke dingen op stapel staan. Naast weer een leuk programma, werd vooral het
ruim op tijd bekend zijn van data zeer gewaardeerd.
We gaan weer een mooi jaar tegemoet!
(Sport)duik en snorkel veilig,
Peter Blanker

Duikzwoeger
Enkele jaren geleden heeft Janko Reintjes (een ex-lid) een beeldje gemaakt in de
vorm van een duiker. Dit kunstwerkje heeft inmiddels de naam gekregen van
Duikzwoeger, vraag me niet waarom. (Wie het antwoord daarop wel weet wordt
vriendelijk verzocht dit aan de redactie te melden!). In ieder geval heeft het bestuur
gemeend om dit beeldje als ‘wisselbeker’ in te zetten om een blijk van waardering uit
te spreken naar een lid die zich zeer verdienstelijk gemaakt heeft voor de vereniging.
Dit beeldje wordt traditiegetrouw doorgegeven op de
Algemene Leden Vergadering met een woordje van de
voorzitter. Dit jaar vind het beeldje een onderkomen bij Max,
jawel onze redacteur! Max geeft nu al ruim een jaar invulling
aan ons clubblad en dat kost toch elke keer weer een hoop
energie.
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Wij kunnen hem daar bij helpen: als iedereen een stukje schrijft of een artikel uit
krant of tijdschrift haalt en dat aan Max geeft, dan hebben we zo een goed gevuld
clubblad en geven we Max een (luxe)probleem!
De voorgangers van Max Mersel zijn:
Pascal Gunneweg. Pascal had het beeldje
vanwege zijn tomeloze inzet en de vele jaren als
voorzitter van DOV Botlek.
Arie Tameris. Arie was zeven jaar lang het vaste
en vertrouwde gezicht achter de bar in het
clubhuis op vrijdagavond. Dat vonden wij een zeer
goede reden om hem de duikzwoeger te
overhandigen. Arie heeft gelukkig voor waardige
opvolgers gezorgd in de personen van Patty,
Michel, Pascal Gunneweg en Martin.
Inez Verhagen. Jarenlang heeft Inez een prachtig
clubblad voor ons gemaakt, en dat terwijl ze aan
het einde niet eens meer lid was. De stilte in de
kantine op die vrijdagavonden dat het clubblad
werd uitgedeeld zijn legendarisch.
Ik ben ook zeer blij dat Max deze traditie voortzet, al mist hij nog wel een
“kopijaanjager”.
Ingrid Ruisch. Het bestuur vond dat de Duikzwoeger in 2014 naar Ingrid Ruisch
moest gaan, aangezien zij jarenlang één van de drijvende krachten is geweest bij de
evenementen van DOV Botlek. Helaas mag Ingrid om medische redenen niet meer
duiken, maar dat weerhoudt haar er niet van om lid te blijven en nog steeds
regelmatig te trainen en te helpen. En als je haar rond Halloween denkt te missen,
kijk dan nog eens heel goed naar die enge (!) dame aan de bar… Peter.
Zo doen wij dat… vinzwemmen!
Zoals jullie weten zijn Maarten en ik ook regelmatig met een monovin in de weer en
doen we regelmatig mee aan wedstrijden en zelfs het Nederlands kampioenschap in
Eindhoven. In dit stukje wil ik wat nader ingaan op de organisatie van de wedstrijden.
Bij het vinzwemmen zijn er op verschillende wijzen “prijzen” te winnen:
Elk jaar wordt er een competitie gezwommen, waarbij per afstand punten kunnen
worden verdiend. Hoe meer je zwemt en hoe harder, hoe meer punten. De
competitie bestaat uit 6 wedstrijden,
waarbij elke afstand minimaal twee
keer gezwommen kan worden. Aan
het einde van het jaar is degene met
de meeste punten de
competitiekampioen.
In juni vindt het Open Nederlands
Kampioenschap (NK) plaats en kun je
Nederlands Kampioen worden per
afstand en per leeftijdsklasse.
Per afstand zijn er Nederlandse
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Records. Als je die tijd verbetert, ben je dus houder van het Nederlands Record.
Om deze prijzen te kunnen winnen, moet je natuurlijk wel een wedstrijd hebben. En
daar komt best wel wat voor kijken! Om te beginnen moet er een zwembad
afgehuurd worden, want zonder zwemwater kun je niets. Daarbij hoort dan een
mooie spreiding in tijd (vakanties, feestdagen) en over de zwembaden. We willen
voor het NK alle afstanden een keer in een 50 meter bad gezwommen hebben, wat
betekent dat we in de maanden januari – mei twee keer een 50 meter bad moeten
vinden en een keer een 25 meter bad. In de maanden oktober – december is dat juist
andersom.
Dan moeten er voldoende juryleden gevonden worden. Denk aan een voorzitter
kamprechter, kamprechter, starter, secretariaat, briefloper, keerpuntcommissaris en
per baan een tijdwaarnemer. Wil je weten wat al die rollen inhouden? Kijk dan eens
op www.vinzwemmen.nl en zoek het reglement op.
Vervolgens moet het programma opgesteld worden: welke afstanden worden er
gezwommen? Inmiddels hebben we daar een vast schema voor dus dat maakt het
makkelijker. Er moeten uitnodigingen verstuurd worden naar de zwemploegen.
Hiervoor gebruiken we een standaard programma (Splash Meet Manager). Iedere
ploeg kijkt dan welke afstanden de zwemmers willen doen en stuurt dat weer in. Met
enig puzzelen komt er dan een indeling uit en kan het programma opgesteld worden.
Hierbij moet rekening gehouden worden met de leeftijdsindeling, aantal banen en
ook zo dat alles past binnen de tijd!
Peter

Coopertest 13 feb 2015
Op 13 februari 2015 stond als lesonderwerp “trainen aan de hand van
tijdsintervallen”. Aangezien er echter maar zes mensen deel namen aan de les, heb
ik er een Coopertest van gemaakt. Ofwel 12 minuten zwemmen met uitrusting en
slag naar keuze om te kijken hoe je prestatie is ten opzichte van de vorige keer. Ook
gaf het mij (met dank aan Adri) de gelegenheid om zelf ook mee te doen.
Hieronder de uitslagen op alfabetische achternaam.
Naam
Peter Blanker
Jos Brockhus
Adri Broersen
Pascal Gunneweg
Jeroen van der Meer
Max Mersel
Shane Zuidgeest

aantal banen
37
33
27
29
34
14 (conditie in opbouwfase!)
34

Vervolgens hebben we een variant van het OW rugby uitgeprobeerd. Hierbij
gebruiken we wel de manden op de bodem, maar niet de verzwaarde bal. Dat gaf
volgens mij best een leuk en ook heel inspannend spel!
Peter Blanker
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SOEPDUIK
Op zondag 12 april organiseren we de Soepduik. Deze vindt plaats bij het Koepeltje
(Brouwersdam/Scharendijke). Deze stek is ook erg geschikt voor snorkelaars en voor
andere niet-duikers. Er is ook een strandje en douche- en toiletruimte aanwezig. De
deelnemers aan de Specialisatie Driftduiken kunnen hier eventueel nog even zonder
stroming oefenen met hun uitrusting, oppervlakteboeien en reels.
Na afloop van de duik zorgen we voor een lekker kopje soep.
Datum:

12 april 2015

Tijd:

10:00 uur

Lokatie:

Het Koepeltje (17a)

Vanwege de organisatie, willen we je vragen om je direct - maar uiterlijk 27 maart,
SVP opgeven via de e-mail.
Het Evenementen Team

Beste duikers en snorkelaars
Tijdens de ALV en op de vrijdagavond na de trainingen vernemen wij regelmatig dat
er buiten de evenementen om nog maar weinig wordt gedoken.
Reden voor ons om de oude traditie van de verenigingsduiken weer in eren te gaan
herstellen.
Deze mail betreft alleen de vooraankondiging dat wij dit willen gaan doen en op
welke data de duikjes dan worden ingepland.
In het algemeen zal dit om de week op een zondag plaatsvinden. Locatie en tijdstip
zullen nog nader worden ingevuld.
Wij zullen met de keuze van de duikstekken ook rekening houden met de
snorkelaars. Dit zal richting Grevelingen- of Veerse meer in het algemeen geen
probleem zijn.
Voor de oosterschelde zal dit wel een beetje afhangen of het getij hier het snorkelen
te riskant maakt.
Hieronder de data van de duikjes op zondag:
26 april, 10 mei, 24 mei, 7 juni, 21 juni, 19 juli, 2 augustus, 16 augustus, 30
augustus, 27 september, 11 oktober, 25 oktober, 8 november en 22 november
2015.
Vermeld deze alvast in uw agenda en hou uw mail in de gaten voor de verdere
berichten.
Michael Ruisch
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Duikers vinden goudschat
Sportduikers hebben voor de kust van Israël een
grote partij gouden
munten gevonden. Het gaat om de grootste goudschat
die ooit in Israël is ontdekt.
Dat melde de Britse
krant "The Guardian" woensdag. De schat bestaat uit
tweeduizend gouden munten uit het Kalifaat van
de Fatimiden dat tussen 909 en 1171 in de regio
de baas was. Bij elkaar gaat het om negen kilo
goud maar deskundigen noemen de vondst
''onbetaalbaar'' De duikers vonden de munten in
een oude Romeinse haven aan de
Middellandse Zee
bij Caesarea. Men denkt dat als gevolg van de winterstormen de munten bloot zijn
komen te liggen.

Tropisch duikje

Dit is een foto van een groepje duikers op Curaçao.
Ja, ook dit is duiken op de Antillen. Maar bij een lekker duikje op curacao
denk je vast niet direct aan deze mariniers die aan het oefenen zijn.
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DOV presentatie op Koningsdag

Dit jaar hebben we de mogelijkheid om ons te laten zien op Koningsdag in
Spijkenisse, maandag 27 april 2015.
We zijn het programma en onze deelname nog aan het invullen, maar hier denken
we aan:
Op het droge




bemensing kraam met informatie over duiken,
duiksport en DOV Botlek aangekleed met
paspop in duikuitrusting (Ursula)
eventueel tonen van films over
onderwaterwereld (laptop of tv zorgt DOV Botlek
voor). Wel stroom voor nodig!

In het water




mogelijkheid tot diverse demonstraties (vinzwemmen, snorkelen,
kompaszwemmen, lijnsignalen, zoekmethoden)
ondersteuning / bewaking natte activiteiten anderen (het zogenaamde
touwlopen werd genoemd)
in samenwerking met scouting en/of EHBO vereniging of brandweer een demo
drenkeling redden, kleedruimte?

Tijd en locatie
Koningsdag is dit jaar op maandag 27 april, het programma start om 8.00 uur met
een kindermarkt en eindigt rond 17.00 uur. Onze activiteiten kunnen tussen 10.00 en
16.00 uur plaats vinden.
Uiteraard zoeken we leden die mee willen werken aan dit programma. Kun je en wil
je meehelpen, laat het dan even weten. En als je ideeën hebt over verdere invulling
dan hoor ik dat ook graag!
Peter

De nieuwjaarsduik….
Omdat bij de 1 van de laatste paasduiken, het aantal
duikers bijzonder beperkt was en de leden van de
evenementen commissie het bijzonder koud hadden
gehad, leek het de evenement commissie leuk/handig om
dit jaar een binnen Nieuwjaars plons te doen. Angelo had
hiervoor een paar maanden eerder al een leuk tip gegeven, het Aquacentre in den
Helder, waarmee we gingen bellen en er inderdaad een binnen Nieuwjaars plons
mogelijk. We wachtte natuurlijk tientallen duikers hiervoor, maar dit bleek zwaar
tegen te vallen, waarna we toch maar weer voor de regulaire zondagse Nieuwjaars
duik bij het Oostvoorne meer gingen. Zoals de evenementen commissie in al zijn
wijsheid al bedacht had, was het op de betreffende zondag natuurlijk pest weer en
waaide het flink. Na wat mailwisseling op zaterdag werd er toch besloten te duiken.
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De duik begon zoals gebruikelijk binnen met een warme chocolade melk binnen in de
Stormvogel en al snel kwamen de duikers, familie en andere leden binnenstromen.
Alleen Paul met familie kwam niet opdagen, omdat Paul in zijn eentje 1/4 van alle
duikers was, was het wel handig als hij kwam. Toen hij gebeld was bleek hij zich
vergist te hebben en in de tijd en kwam hij alsnog snel aangereden.
Snel werd de buddypaar indeling gemaakt en bleken we 4 duikers te hebben. Pascal
Pansier, Michiel de Jong (Kennis van Angelo), Henk van Gijzen, Paul Bithray (alle in
droogpak). Tijdens het omkleden bleek dat Pascal wat problemen te hebben met zijn
uitrusting. Gelukkig hadden we op Paul gewacht, want deze had nog een complete
extra uitrusting, waar Pascal wat delen van kon lenen en alsnog naar de waterkant te
kan. Bij de waterkant bleek Henk nattigheid in zijn droogpak te voelen, na wat testjes
bleek er inderdaad iets te lekken en Paul (buddy Henk) aan het andere buddy paar
gekoppeld. Na wat extra testjes van Henk (toen de rest al weg was) bleek dat ene
Marijke de rits van zijn droogpak net niet helemaal dicht had gedaan en dat dit de
oorzaak van het lekken was.
Toen alle duikers onderwater waren, ging iedereen weer snel binnen (inclusief Henk)
en bleef een eenzame duikerleider achter. Gelukkig was hij niet helemaal eenzaam
aangezien 2 van kinderen van Paul bleven wachten op hun vader (het derde kind
had iets elektronisch bij en besloot ook snel binnen te gaan). Gezien de sterke wind
werd er nog wel een touwtje aan de trap van de steiger gehangen, zodat de
overgebleven kinderen van Paul zich goed konden vast houden en niet van de
steiger geblazen werden.
Na ongeveer een half uur kwam het drietal weer bovenwater en was wederom tijd
voor een warme chocolade melk, nu met wat eten erbij en was er weer een
evenement afgerond…
Pascal Gunneweg
Microsoft-oprichter vindt grootste slagschip uit Tweede Wereldoorlog
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Paul Allen, medeoprichter van Microsoft, zegt dat hij en
een team van onderzoekers het wrak van het Japanse
oorlogsschip Musashi gevonden hebben.
Dat meldt hij op zijn website.
Het schip zou zijn gevonden in de zee bij de Filipijnen. Via Twitter verstuurde de
mede-oprichter van Microsoft een foto van het vergane schip, dat zich op een
kilometer diepte bevindt in de Sibuyanzee.
Musashi werd op 24 oktober 1944 tot zinken gebracht door de Amerikanen. "De
ontdekking van dit schip markeert een belangrijk mijlpaal in de marine-geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog", zo staat op de website van Allen.
De imposante 263 meter lange Musashi woog 72.800 ton als hij volledig geladen was
en had een bemanning van 2399 opvarenden. Samen met het zusterschip Yamato
was het het grootste en zwaarste slagschip van de Tweede Wereldoorlog. De
schepen bleken echter niet opgewassen tegen de overweldigende slagkracht van de
vliegdekschepen van de Amerikaanse marine.
Paul Allen is eigenaar van het schip Octopus. Dit onderzoeksschip van 126 meter
lang wordt vaak ingezet voor epedities, reddingsoperaties en zoektochten. Het schip
van Duitse makelij staat op nummer 1 van de top 20 expeditie jachten van Boat
International.

Voor Allen was het zien van deze klep de bevestiging dat het schip van Japanse origine is.
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Overzicht DOV evenementen in 2015

Eerste duik + soep
Reanimatie
Rondleiding in Oceanium van
dierentuin Blijdorp
Snelle bootduik juni
Zeskamp dag
Vrijdagavond duiken
Ardennen weekend
Spelletjes en hapjesavond
Nieuwjaarsplons

De werkgroep

12 april
13 mei
30 Mei
Juni (nog niet definitief)
5 juli
Zomerseizoen, diverse
vrijdagavonden
12 en 13 september
11 december
10 januari 2016

evenementen…
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Ruim duizend nieuwe zeevissoorten ontdekt
Foto: ANP
Onderzoekers hebben in de afgelopen acht jaar
wereldwijd meer dan duizend nieuwe
zeevissoorten ontdekt, waaronder 112 haaien
en roggen. In een bijna afgewerkte wereldlijst
staan nu ongeveer 228.000 zeedier- en
plantensoorten.
Dat heeft het World Register of Marine Species
(WoRMS) woensdag gemeld. Het WoRMS is een
samenwerkingsverband tussen tweehonderd wetenschappers om de kennis van
zeeleven samen te voegen.
Behalve zeevissen zijn in 2014 ook zon 1.450 nieuwe zeeorganismen ontdekt. Het
gaat onder meer om 139 sponzen. Die zijn volgens WoRMS economisch erg
belangrijk. Uit eerder ontdekte sponzen werden diverse waardevolle
kankerbestrijdingsstoffen gehaald.
De onderzoekers denken dat het register met alle soorten nu bijna compleet is.
''Helaas vrezen we dat veel soorten vrijwel zeker al verdwenen zullen zijn, door
veranderende omstandigheden op zee, zoals opwarming, vervuiling en verzuring,
nog voor we een kans hebben gekregen om ze te ontdekken", zegt WoRMSvoorzitter Jan Mees tegenover het Belgisch persbureau Belga.

Naar schatting is slechts tien procent van het leven in zee beschreven.
Door: ANP
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Uitzetting beekforel in Oostvoornsemeer

Op maandag 9 maart jl. is door Sportvisserij Zuidwest Nederland 400
Kilogram beekforel (bruine forel) in het Oostvoornsemeer uitgezet. Het
is de vierde uitzetting op rij sinds 2012, toen de uitzettingen van deze
soort weer werden hervat. En met succes, want de afgelopen winter
zijn diverse grote bruine forellen van tussen 60 en 70 cm gevangen.
Deze beekforellen verkeerden over het algemeen in een bijzonder
goede conditie en op een enkele na vertrokken ze allemaal snel naar
dieper water met meer voedsel en hogere temperaturen.
Bron VNV, foto's: Janny Bosman en Aad van der Jagt.
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Internationale WNF-petitie voor
dumpverbod bij Great Barrier Reef

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) is een
wereldwijde petitie begonnen met de oproep aan
de Australische regering om het dumpen van
baggerslib in de buurt van het Great Barrier Reef te verbieden.
Australië wil vlakbij het beroemde werelderfgoed van koraal grote havens voor de transport van
steenkolen aanleggen. De gigantische hoeveelheid slib die bij het baggeren vrijkomt en in zee
wordt gedumpt heeft desastreuze gevolgen voor het kwetsbare koraalrif en de diersoorten die
daar leven.

De petitie 'Great Barrier Stortplaats?' loopt vooruit op de bijeenkomst van UNESCO,
de werelderfgoedorganisatie van de Verenigde Naties (VN), die in juni besluit of het
's werelds grootste aaneengesloten koraalrif op de rode gevarenlijst plaatst. Als
Unesco het Great Barrier Reef aanmerkt als 'werelderfgoed in gevaar' betekent dat
groot gezichtsverlies voor Australische regering. Het land staat zich voor op de
bescherming van zijn natuurlijke rijkdommen.

Overbodig
Een nieuw rapport dat in opdracht van het WNF is opgesteld toont aan dat de
geplande extra havencapaciteit overbodig is door de dalende vraag naar steenkolen.
De provincie Queensland wil de kolenexport verdubbelen, terwijl de bestaande
havencapaciteit nu al eenderde van de tijd niet wordt gebruikt. In het rapport ‘The
Great Barrier Reef Under Threat’ heeft WNF laten berekenen dat door het
uitbaggeren van de nieuwe havens ongeveer 51 miljoen kubieke meter slib vrijkomt.
Dat is genoeg om het Vrijheidsbeeld in New York 49 keer te vullen met slib.
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Koraal stikt
De Australische regering wil het overgrote deel van die modder laten dumpen in de
buurt van het Great Barrier Reef. Het fijne slib dat daarbij opdwarrelt kan wel 80
kilometer verderop neerslaan op het kwetsbare koraal. Dat laagje modder blokkeert
het zonlicht, waardoor het koraal stikt en afsterft. Het verdwijnen van koraal heeft
direct gevolgen voor allerlei bedreigde vissoorten die opgroeien in de natuurlijke
bescherming van het koraal en er hun voedsel vinden, zoals zeeschildpadden.
De aanleg van de steenkolenhavens verergert ook de druk op het koraal waar het
Great Barrier Reef al decennia aan bloot staat. De afgelopen dertig jaar is door
vervuiling van het water en klimaatverandering al de helft van het koraal verdwenen
of ernstig aangetast. Door het koraalrif verder aan gevaren van baggerslib en
transport van steenkolen bloot te stellen zet Australië ook de toeristische inkomsten
en duizenden banen op het spel. De natuurlijke rijkdom in het gebied brengt het land
jaarlijks ruim vijf miljard euro op en vertegenwoordigt ruim 69.000 voltijds banen.
Steun je de petitie én deel dit bericht!

Links www.wnf.nl

Koralen eten plastic
Wetenschappers hebben ontdekt dat koralen uit het Great Barrier Reef soms plastic
eten. Bij een experiment werden er plasticdeeltjes aangetroffen in de magen van
bepaalde koralen uit het beroemde Australische koraalrif.
De organismen verwarren het plastic mogelijk met de planktondiertjes die ze normaal
gesproken eten. Dat melden de onderzoekers van de James Cook University in het
wetenschappelijk tijdschrift Marine Biology.
Vishengels

De wetenschappers deden eerst een verkennende studie in het Great Barrief Reef.
Ze namen verschillende watermonsters in de buurt van individuele riffen. In al het
water dat ze onderzochten, vonden ze minieme plastic deeltjes die waarschijnlijk
afkomstig waren van boten en dobbers van vishengels.
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Bij een vervolgexperiment verzamelden de onderzoekers een groot aantal koralen uit
het rif en plaatsten ze de organismen in een bak met water, waarin ook plastic
deeltjes waren gedeponeerd. Na twee nachten bleek dat de meeste koralen van het
plastic hadden gegeten. Het onverteerbare afval werd aangetroffen in de magen van
de kleine organismen.
Volgens hoofdonderzoeker Nora Hall is dat goed
verklaarbaar. "Koralen verkrijgen hun energie deels uit
fotosynthese door een symbiose met algen", verklaart ze op
nieuwssite ScienceDaily. "Maar ze voeden zich ook met een
grote variëteit aan ander voedsel, waaronder plankton en
andere microscopische organismen die in zeewater leven."
Waarschijnlijk zien de koralen het plastic aan voor plankton.
"Ze aten tijdens het experiment ongeveer op hetzelfde tempo van het plastic als van
plankton", aldus Hall.
De bevindingen voorspellen weinig goeds voor koraalriffen die worden geteisterd
door deeltjes plastic. "Als de vervuiling met plastic toeneemt in het Great Barrier
Reef, zullen de magen van koralen steeds voller raken met onverteerbaar afval",
aldus onderzoekster Mia Hoogenboom.
Bron: NU.nl
Uit AD van 16 maart
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De grijze zeehond ontmaskerd
Happie is terug! De bekende grijze zeehond Happie speelt een belangrijke hoofdrol
de NTR documentaire van het programma De Kennis van Nu, waarin de makers zich
afvragen of de grijze zeehond wel zo'n schattig knuffeldier is.
Al een paar jaar spoelen er zwaar verminkte bruinvissen aan op de Nederlandse
stranden. De doodsoorzaak was een raadsel. De Kennis van Nu volgt het spoor dat
leidt naar een zeeroofdier met een zeer hoog knuffelgehalte: de grijze zeehond.
Wie is de dader?
Het was een groot raadsel wie de kleinste
walvissen die er zijn, aanvalt. Waren het vissers
die de dieren uit hun netten sneden,
scheepsschroeven, orka’s, vossen of misschien
een ander roofdier?
Forensisch onderzoek
De bruinvissen ondergingen in een uitvoerig forensisch post-mortem onderzoek. De
wonden bleken perfect te matchen met het gebit van de grijze zeehond. Maar pas
toen de onderzoekers in verschillende bruinviswonden DNA van de grijze zeehond
aantroffen, was the smoking gun gevonden. En het bewijsmateriaal groeit. Voor het
eerst in de geschiedenis is een grijze zeehond gefilmd die een bruinvis opvreet. De
Kennis van Nu heeft de primeur om dit unieke materiaal te vertonen.
Een nieuw dieet
Het menu van de grijze zeehond beperkt zich al lang niet meer tot vis. Inmiddels is
ook de gewone zeehond niet meer veilig voor de brutale grijze zeehond. Wat
betekent het voor mensen dat de grijze zeehond blijkbaar ook zoogdieren lust? Is het
nog wel veilig om te zwemmen in de Noordzee? Biologen raden aan om op veilige
afstand te blijven om ongelukken te voorkomen.
Het imago van de grijze zeehond als een schattig knuffeldier is voorgoed aan duigen.
Het is het grootste roofdier van Nederland en het wordt tijd dat we dat accepteren en
ermee leren omgaan.
Wees gewaarschuwd, hij kan met zijn scherpe tanden en nagels duikers ernstig
verwonden.
Bron: De Kennis van Nu
Foto: Jeroen Zetz

Nieuwe Duikersgids
De DUIKERSGIDS 11 is uit en heeft, naast de app en website, nog altijd een unieke functie.
Duik je graag in nieuwe stekken? Ben je beginnend duiker of duikinstructeur? In de
DUIKERSGIDS vind je een perfecte veldgids met toplocaties en nieuwe, onbekende stekken!
Bij een aankoop of abonnement, krijg bovendien toegang tot Premium Content in onze app
en op onze website!
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Wat hebben onze duikpioniers dit jaar ontdekt. Dit jaar moet je zeker naar Vinkeveen! Een
nieuwe duikspot, Eiland 8A, trekt veel duikers! En…. wordt het niet eens tijd om Eiland 1
te bezoeken? Het is even lopen, maar je kunt het gewoon vanaf de kant bereiken. Ook in
Noord-Brabant zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden. Bij de Galderse Meren is nu een
duikschool gevestigd en een van de twee duikparcours is uitgebreid met een mooi wrak. In
Noord-Brabant ontdekten we ook een nieuwe stek die ideaal is als oefenlocatie en
nachtduikspot. Verder heel wat wijzigingen aan het duikparcours in Twiske (Noord-Holland)
en een nieuwe aanwinst in Limburg. Volg wel onze instructies als je daar gaat duiken,
anders wordt deze duikplaats snel weer afgesloten.
Waar je ook zeker een kijkje moet nemen is bij de Zandmeren in Gelderland. In dit
uitgestrekte gebied worden elk jaar meer nieuwe stekken in kaart gebracht. Dit keer een
nieuwe spot met groot leven. Je ziet meervallen en steuren in hun natuurlijke omgeving,
met goed zicht! Ook in Noord-Holland gingen we te water. Ken jij daar die stek met twaalf
duikroutes? Elke route is met palen en touwen uitgezet en het zicht is ook aan het
verbeteren! Van Duiktoren Triton in Den Helder heb je vast al gehoord, in deze
DUIKERSGIDS vind je alle ins en outs. Ook in Zeeland en Duitsland valt altijd iets nieuws te
ontdekken, we vonden twee minder bekende locaties in Zeeland en eentje net over de
Duitse grens. En… last but not least, de DUIKERSGIDS bevat dit jaar alle locaties van het
WK Onderwaterfotografie 2015. Elk jaar hebben we ook bestemmingen die wat verder weg
liggen, zoals Malta en Caribisch Nederland. Dit jaar
breiden we dit uit met Spanje. Ken jij Carall Bernat,
Tasco Gros, Tasco Petit, La Piscina, Les Ferrenelles
of San Andres in L ‘Estartit en Tarifa?
Tot slot ons DUIKERSGIDS Platform. Op het internet
word je overspoeld met gratis informatie over duikstekken.
Veel van deze content is versnipperd, onvolledig of
achterhaald. Het DUIKERSGIDS Platform wil het
tegenovergestelde bereiken: Actuele, complete
informatie in één gebruiksvriendelijke omgeving. En…
het begin is er. Bekijk op www.duikersgids.nl onze
beschrijvingen, logberichten, weersinformatie,
duikkaartjes, automatische getijdeberekeningen, 3D
weergaven van wrakken en nog veel meer.
Blijft dit alles gratis? Veel blijft gratis, maar we bieden ook
Premium Content aan. Koop een DUIKERSGIDS, sluit
een abonnement af of koop een losse code om toegang te
krijgen. Ga naar www.duikersgids.nl.
Zeeuwse duikverboden in 2015

Zeeweringen heeft bekendgemaakt waar in Zeeland je in 2015 niet mag duiken
vanwege werkzaamheden aan de dijken. Het verbod geldt ook in de weekends, tenzij
anders aangegeven! Zoals Zeeweringen aangeeft, de regels zijn simpel: waar aan
een dijk gewerkt wordt, is duiken vanwege de veiligheid verboden.
In de volgende dijktrajecten zijn in 2015 duikplaatsen afgesloten:
Roompot
In het dijktraject Roompot is één duiklocatie afgesloten van 1 februari tot 1 juni 2015:
49 - Sophiahaven
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Sint-Annaland
In het dijktraject Sint-Annaland ligt één duiklocatie die afgesloten is van 1 april tot 1 juni
2015:
73 - Sint-Annaland
Let op: na 1 juni werken we nog aan de dijk richting het westen. Duikers mogen dus niet
deze kant op zwemmen!
Op 10 maart heeft Zeeweringen bekendgemaakt dat
de duiklocatie per direct wordt gesloten.
Zuidhoek Zierikzee
In het werkgebied liggen drie duiklocaties:
31 – De Val
32 – Pijlers Zeelandbrug
33 – Kurkenol
Duiklocaties 31 en 33
Duiklocaties 31 – De Val en 33 – Kurkenol zijn afgesloten van 1 maart tot 1 november.
Omdat Zeeweringen op deze locaties aan de dijk werkt, is het te gevaarlijk om hier te duiken.
Duiklocatie 32 en WK Onderwaterfotografie
Van vrijdag 22 mei tot en met zondag 24 mei 2015 vindt het WK Onderwaterfotografie plaats.
Een mooi evenement waaraan circa 100 duikers uit 20 verschillende landen aan meedoen.
Een van de duiklocaties die hiervoor mogelijk benut wordt, is duiklocatie 32 – Pijlers
Zeelandbrug. Speciaal voor het WK heeft projectbureau Zeeweringen haar planning
aangepast.
Voor de toegankelijkheid van duiklocatie 32 – Pijlers Zeelandbrug geldt het volgende:
De duiklocatie is open tot en met 29 maart.
Van 30 maart tot en met 21 mei is deze duiklocatie alleen op zaterdag, zondag en op
feestdagen toegankelijk. Dit geldt ook voor het naastgelegen parkeerterrein. Duikers moeten
in die periode extra alert zijn. Met name als ze richting het havenkanaal zwemmen, omdat er
dan wel vanaf dijkpaal 228 aan de dijk gewerkt wordt. Verder kan er ook gewerkt worden aan
de havendam bij Haven de Val. Het is gevaarlijk om het werkgebied te betreden of er dichtbij
te komen. Ook in het weekend ligt er namelijk materiaal (zoals losse stenen) en staat er
materieel op de dijk.
Van vrijdag 22 mei tot en met zondag 24 mei 2015 vindt het WK Onderwaterfotografie plaats.
Het hangt van de weersomstandigheden af of voor deze duiklocatie wordt gekozen. Als deze
locatie als wedstrijdlocatie voor het kampioenschap wordt gebruikt, dan is de duikplaats van
22 tot en met 24 mei niet toegankelijk voor andere duikers. De wedstrijdlocaties worden
donderdagavond 21 mei via de sociale media-accounts van de NOB bekendgemaakt.
25 mei (Tweede Pinksterdag) is de laatste dag voor de tijdelijke afsluiting dat hier gedoken
mag worden. Vanaf 26 mei tot 1 november is deze locatie afgesloten, evenals het
parkeerterrein.
Waarom een duikverbod?
Duiken waar gewerkt wordt, is gevaarlijk. Er wordt namelijk veel groot materieel ingezet en er
liggen grote hoeveelheden zand, grond, betonzuilen en asfalt op de dijk. Ook het water
rondom de dijken is niet veilig. Veel breuksteen wordt per schip aangevoerd. Soms wordt
dit in onderwaterdepots gelost. Dit is levensgevaarlijk voor duikers. Bovendien kan het water
troebel worden door de werkzaamheden, wat het zicht van duikers beperkt.
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In het weekend
Ook in de weekenden is duiken in het werkgebied verboden, tenzij anders wordt
aangegeven. Soms werkt de aannemer ook op zaterdag. Of er gewerkt wordt, is niet altijd te
zien. Zo kan het gebeuren dat breuksteen wordt aangevoerd en in een onderwaterdepot
wordt gestort, terwijl de kranen in het dijkvak onbemand zijn.
De informatie in dit item is actueel op de datum voor publicatie. Voor actuele informatie kun
je het beste de website van Zeeweringen in de gaten houden.

Specialisatie Driftduiken theoriedeel door Maarten van Doeselaar, natte deel volgt.....
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Zwembadtraining: 3 April t/m 19 Juni 2015
Datum

Training

3 april

Conditie
B.U.
EHBDO
B.U.

10 april
17 april

Techniek
P.U.
Buddytechniek
B.U.
Conditie
B.U.
Spelavond
B.U.
Techniek
P.U.

Instructeur
Henk
Peter & Pascal P

Lesdoel
Boven en onder
water.
Rollenspel div.
ongevallen.

Maarten & Angelo

Lijnsignalen

Pascal G

Diverse vormen van
samen werken.

Adri

Coopertest.

Michael & Michel

Verrassende
spelstations.

Pascal P

1* “examen”.

B.U.

Maarten en
Angelo

De boot
van…of….?

29 mei

Conditie
B.U.

Pascal G

Lekker bezig zijn.

5 jun

Techniek
P.U.
Techniek
B.U.
Spel
P.U.

Peter & Angelo

Netten training.

Maarten

Vijf manieren om te
water te gaan.

Angelo & Henk

Verrassing!

24 april
1 mei
8 mei
15 mei
22 mei

12 jun
19 jun

In verband met de veiligheid dient op elke zwembadles,
de zuurstof- & EHBO- koffer gebruiksklaar te zijn.
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Duik humor!
Thanks to Angelo.
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