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Van de voorzitter 
 
Na de kerstdagen en het nieuwe jaar hebben we er al weer aardig wat activiteit op zitten. Zo was 
de traditionele nieuwjaarsduik op zondag 15 januari goed bezocht, zijn de trainingen weer 
begonnen en is de Algemene Leden Vergadering geweest. 
Uiteraard kunnen jullie de verslagen hiervan in ons clubblad lezen.  Verder hebben we besloten 
om deze clubkrant weer een keer bij alle leden te bezorgen. Het doel hiervan is dat dan 
bijvoorbeeld de notulen van de ALV bij iedereen bekend zijn, de actuele ledenlijst gedeeld wordt 
en een aantal afspraken en mededelingen alle leden bereikt. 
Weten jullie bij voorbeeld dat we een WhatsApp groep hebben? En dat we een AED gaan 
aanschaffen? Dat Paul Angelo is opgevolgd als algemeen bestuurslid? Er weer een 
Zeelandweekend georganiseerd wordt? Lees het vooral in deze clubkrant! 
(Sport)duik en snorkel veilig, 
 
Peter Blanker          
    
 

Samenwerking met MaiDiving 
 
In Hoogvliet zit de duikschool MaiDiving, ongetwijfeld bekend bij velen van 
jullie. Via wat gesprekken kwam de vraag eind vorig jaar of we niet meer met 
en voor elkaar konden doen. Sinds die tijd zie je regelmatig meer duikers in het bad en hebben we 
diverse nieuwe leden mogen verwelkomen, waaronder Laura en Vincent Maissan.  
Aangezien we zelf nauwelijks nieuwe duikers opleiden, verwijzen we die mensen door naar 
MaiDiving. Op het moment dat zij badwater nodig hebben om wat oefeningen te doen met 
cursisten van MaiDiving dan gaat dat in overleg met de trainer van die avond. Die regeling geldt 
overigens voor alle leden: als er behoefte is aan badwater of andere verzoeken, dan kijken we of 
en wat er mogelijk is. Het liefst wel enige dagen van te voren anders staan mensen voor het blok. 
Leden van DOV Botlek kunnen aanhaken bij de persluchtlessen die Vincent met regelmaat 
verzorgd. Angelo en Jaco hebben daar op 24 februari al gebruik van gemaakt.  
Verder geeft MaiDiving alle DOV Botlek leden een korting van 10%  op de aanschaf van maskers, 
snorkels, vinnen en schoenen, neopreen, tassen en accessoires. Er wordt geen korting verleend 
op automaten, droogpakken en computers, aanbiedingen noch in  combinatie met het reguliere 
Maidiving Membership. Ook op de evenementen van MaiDiving wordt geen korting gegeven maar 
we zijn uiteraard allemaal van harte welkom!  
 
Ten slotte is Vincent uitgenodigd om aan te sluiten bij het Instructeursoverleg DOV Botlek (IDOV), 
waardoor we nu –naast Wilfred en Paul- drie niet-NOB instructeurs in dat orgaan hebben. Ook zijn 
de DOV Botlek instructeurs welkom om te helpen bij de opleidingen van MaiDiving. En dat geeft 
volgens mij goed invulling aan de gedachte dat het er niet om gaat welke opleiding je gedaan hebt, 
maar om het veilig duiken en wat je van elkaar kunt leren! 
Peter 

 

Van de redactie 

 

Veel info dit keer van het bestuur voor alle leden, maar ook leuke dingen: Het Zeeland 
duik-weekend is van 12 t/m 15 mei, alle zomer-duiken zijn met Ari en onze eigen AED.  
Er is een BBQ in de kantine op 30 juni en een duik-BBQ in het eerste weekend na de 
(zwembad)vakantie. Halloween met Halloween !  De zwembad oefening " Auto te water" 
Om onze AED te leren gebruiken is de reanimatiecursus op dinsdagavond 23 mei 2017. 
 
Gaarne uw kopij en foto's voor het volgende "Zomernummer":  vóór 15 mei mailen naar: 
MaxMersel@gmail.com 

https://www.facebook.com/maidiving/photos/a.754618657994813.1073741827.281118338678183/762313150558697/?type=3
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    Dov Botlek 

Notulen Algemene Ledenvergadering 

I. Opening vergadering 

Peter Blanker opende de A.L.V. van Dov Botlek om 19.30 uur op 15-02-2017 in 
Spijkenisse. 

II. Vaststelling presentielijst 

Adri Broersen heeft vastgesteld welke leden aanwezig zijn. De volgende personen waren 
present; 
Peter Blanker, Angelo Eikmans, Michael Ruisch, Martin Ruisch, Adri Broersen, Henk van 
Gijzen, Arie Tameris, Pascal Gunneweg, Max Mersel, Jaco Heuvelman, Ingrid Ruisch, 
Maarten van Doeselaar, Paul Bithray, Ron Vis. 
 
Toehoorder; Jannie Mersel (geen stemrecht) 
Afwezig met kennisgeving; Pascal Pansier, Leo Blanker 
 

Goedkeuring van notulen van 17-02-2016 

 
De notulen werden verder na lezing onder dankzegging voor de notulist goedgekeurd. 

III. Aftreden & benoemen 

 
Peter Blanker (voorzitter) herkiesbaar 
Michael Ruisch (penningmeester) tot 2018 
Adri Broersen (secretaris) herkiesbaar 
Angelo Eikmans (algemeen bestuurslid) aftredend 
Martin Ruisch (algemeen bestuurslid)  
 

Omdat er verder geen kandidaten waren neemt Paul Bithray de opengevallen plaats in van Angelo 
Eikmans.  
Michael Ruisch treedt volgend jaar af als penningmeester, maar hij blijft wel lid van het bestuur als 
algemeen bestuurslid. Martin Ruisch wil volgend jaar de opgevallen plaats van penningmeester in 
nemen, en hij wordt het aankomende jaar volledig ingewerkt in de functie van penningmeester.  

IV. Kascontrolecommissie. 

Huidige kascontrolecommissie zijn Patty van Fessem,  Henk van Gijzen en Maarten van 
Doeselaar. 

Henk van Gijzen, Maarten van Doeselaar, en Arie Tameris  zullen de kascontrolecommissie van 
2018 zijn. 

V. Behandeling van de financiën en begroting 2017 

Aan de hand van de diverse sheets worden de financiële zaken behandeld en besproken. 
Omdat de leden op verzoek de stukken al uitgebreid hebben kunnen doornemen, zijn er niet veel 
vragen die nadere uitleg behoeven. 
 
Wat wel voor belang is voor de begroting is hoe vaak we het zwembad willen gaan gebruiken. Dit 
wordt na de pauze verder besproken. 
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Aanschaf AED?  
Het bestuur wil eventueel een AED aanschaffen als de meerderheid van de leden dat ook wil. 
Er ontstaat enige discussie omtrent het nut van een AED aan de waterkant en de kosten die er 
jaarlijks mee gemoeid zijn. 
Gaat deze koffer nu ook mee bij een duik of alleen een verenigingsduik? 
Bij hoeveel duikers gaat de koffer mee? 
Gaan we hem in het zwembad gebruiken? 
Terugkomende kostenpost. Onderhoud. € 125. 
Wat zijn de kosten per jaar? €340/€360 per jaar.  
Om de vijf jaar een nieuwe batterij.  
 
Bij handopsteking stemt een meerderheid van de leden voor.  
Werkgroep AED zijn Ingrid en Maarten. ( op zijlijn Michael) 
Zij gaan kijken welke AED er aangeschaft gaat worden. 
Zij gaan dit doen na zorgvuldige bestudering van verschillende apparaten en na alle voors en 
tegens tegen elkaar afgewogen te hebben.  
 
We zijn financieel een gezonde vereniging en een contributieverhoging is ook dit jaar niet nodig. 
De begroting van 2017 wordt vastgesteld volgens de stukken die zijn aangeleverd door de 
penningmeester. 

VI. Reactie kascontrole commissie 

Maarten van Doeselaar geeft namens de kascontrole commissie toelichting: Alle bonnetjes 
waren aanwezig en klopten en adviseert de ALV om het bestuur decharge te verlenen.  De ALV 
gaat daarmee akkoord. 

VII. Duikzwoeger. 

De duikzwoeger wordt dit jaar gegeven (na 1 jaar bij Patty geweest te zijn) aan Henk van Gijzen 
voor zijn inspanningen bij alles wat hij voor de vereniging doet. Met name zijn inzet bij de 
opleidingen van de kids.  

   Angelo geeft aan dat hij het zwembadgedeelte voor de kids afmaakt. Per april gaat hij de 
vereniging verlaten. Hij krijgt als dank voor al zijn verdiensten een shirt met het opschrift safety 
coach. 
Peter geeft aan dat ook de actieve instructeurs nog bedankt worden voor hun inzet bij de 
opleidingen (ScubaDoe) door middel van de traditionele “bijdrage in de vulkosten” 

VIII. Presentatie evenementencommissie 

Pascal Gunneweg laat, als enig overgebleven lid van de evenementencommissie, via een power 
point presentatie zien wat de evenementencommissie voor ons in petto heeft. 

IX. Rondvraag 

Aan het einde van de ALV gaan we in gesprek met elkaar om te kijken wat we willen en hoe 
gaan we wat doen: 

Zwembad korter, wat is het doel? Peter geeft aan dat met name het gebruik van het zwembad 
(hoe gevuld is het, bieden we iedereen voldoende?) , doel is van dit punt, financiën zijn minder 
urgent. Aan de hand van een korte enquête en bespreking daarvan geeft iedereen zijn of haar 
goede ideeën.  
 
September eerder beginnen en dan om de week buiten duiken.  
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Kijk naar de week van 21 april. Wellicht beter om dan 4 weken achter elkaar geen training te 
hebben,  dan een week wel? 
 
1 sept wel, 8 sept niet, 15 sept wel, 22 sept niet.  
Afhankelijk van de weersomstandigheden wel of geen zwembadtraining. (mooi weer → duiken). 
 
Voorstel om 1 x per 4 weken een  perslucht les, maar er is ook een wens om elke week met PL. te 
kunnen trainen. 
 
Huur eens een keer een diep bad.  Voor nettentraining.  
 
Mai dive  wat zijn de afspraken? 
Laura en Vincent zijn lid geworden van onze vereniging, en op het moment dat zij badwater nodig 
hebben om wat oefeningen te doen met cursisten van Mai dive dan gaat dat in overleg met de 
trainer van die avond. Het liefst wel enige dagen van te voren anders staan mensen voor het blok. 
We doen zelf geen 1* opleiding meer maar wij sturen alle aanvragen door naar Mai dive. 
 
Auto te water. 
Peter wil kijken of het mogelijk is om samen met het zwembad een avond te organiseren om te 
oefenen met auto te water. Het idee wordt enthousiast ontvangen. 
 
Speeltoestellen lenen van het zwembad.   
 
Koningsdag, gaan we weer? Graag een voorbereidingsgroepje! 
 
Free diving? Statisch? 
 
Henk had verwacht dat het bestuur tijdens deze ALV met een voorstel zou komen om de jaarlijkse 
licentiekosten voor NOB instructeurs te dekken. Peter geeft aan dat tijdens een overleg met 
instructeurs die wens is uitgesproken maar dat de conclusie was dat als er behoefte is om dat 
nader in te vullen dit een gezamenlijk voorstel van bestuur en IDOV zal moeten zijn. Daarnaast 
heeft ieder lid altijd al de mogelijkheid om gemaakte kosten te declareren, waarna het bestuur zal 
besluiten over eventuele (gedeeltelijke) toekenning.   
 
 
Samenvattend kunnen we stellen dat DOV Botlek nog steeds voor een groot aantal leden veel te 
bieden heeft, maar dat er ook zorgen zijn over de geoefendheid van de leden, het voldoende 
borgen van onze veiligheid (en die van je buddy) en de animo om aan bepaalde trainingen mee te 
doen. 
We staan open voor opmerkingen, problemen en andere zaken en we zullen met elkaar actief 
kunnen en moeten meedenken bij oplossingen. Het bestuur ziet het als haar taak om hierin een 
centrale en sturende rol in te nemen, maar moet daarin uiteraard wel gevoed worden. 

X. Sluiting vergadering 

Peter Blanker heeft de vergadering gesloten om 21.45 uur. 
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Paul … Wie Is Dat?   

                                                    
Engels! 51 jaar, getrouwd met een 

duikster, en vader van drie 
duikertjes. 

 

Eerste duik opleiding 1993, BSAC 
(Britsh Sub-Aqua Club) in Saudi 

Arabië; verder gediplomeerd tot 
3Ster, en ook met wat Instructeur 

brevetten.  
Wat heb ik tot nu toe geleerd … 

dat je kan altijd meer leren, dat je 
kan altijd meer en vaker oefenen, 

en dat mensen leren en laten 
duiken is ontzettend geweldig en bevredigend. 

 
Vroeger lid van (BSAC) duikvereniging in Al Khobar en Jeddah te KSA, Dubai, 

en Den Haag.  
 

Bestuur posities: Equipment Officer, Opleiding coördinator, Duik Officer en 

Algemeen Lid. 
 

Leukste duik locatie: Onderwater! maar eigenlijk tropische wrakken. En dichter 
bij, is Schotland is een echte aanrader!! 

 
Slechtste duik locatie: Bestaat niet maar soms is het een beetje koud! 

 
Ik heb mijn vrouw ontmoet in een duik club, en wij waren getrouwd tijdens 

een duik vakantie (dus slechtste duik locatie is een geweldige locatie waar je 
niet mag of kan duiken bv op je trouw dag!!  ) en nu hebben de kinderen 

ook de duiklust gekregen. 

 
Werk: Process Control & Safeguarding / Automation 

Engineer – kunstoffabriek. 
 

Andere hobby’s: Karate, en veel meer als ik de tijd 
ooit zou kunnen vinden. 

 
Wat wil ik met en voor de vereniging doen? Meer 

reguliere verenigingsduiken stimuleren en 
organiseren. Helpen met het koesteren, coachen en 

motiveren van de volgende generatie duikers.  
 

Tot op de duik locatie …… 
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Schuttersvis spuugt ook onder water naar prooien.                   Foto: Wiki commons 
 
Schuttersvissen spugen niet alleen naar prooien boven water, maar ook naar andere visjes en 
waterdieren die ze willen opeten.  
Schuttersvissen zijn in staat om de schuilplaatsen van hun prooien onder water kapot te maken 
door er van dichtbij op te spugen. 

Hoe dikker het sediment waarin de prooidiertjes zich verschuilen, hoe harder de vissen spugen. 

Dat melden Duitse onderzoekers in het tijdschrift Journal of Experimental Biology. 
 
Boomtakken 

Het is al langer bekend dat schuttersvissen spuwen naar insecten en andere kleine dieren die op 
boomtakken langs de waterkant leven. Als deze prooien worden geraakt door een straaltje water, 
vallen ze in het water en worden ze opgegeten door de vissen. 

De onderzoekers van de Universiteit van Bayreuth onderzochten of schuttersvissen ook onder 
water spuwen naar prooien. Ze confronteerden de dieren in aquariums met hoopjes zand en 
modder waarin prooien verstopt zaten. 

Ervaring    

De vissen spuwden deze schuilplaatsen kapot van een afstand van 6 tot 40 millimeter. Opvallend 
was dat de dieren hun ‘spuugafstand’ aanpasten aan het soort sediment. Als de modder erg dik 
was, spuwden de schuttersvissen van heel dichtbij. 

"De grote vraag is: hoe weten de dieren op voorhand met welk soort sediment ze te maken 
hebben en op welke afstand ze moeten spugen?", aldus hoofdonderzoeker Stefan Schuster op 
nieuwssite New Scientist. 
Hij vermoedt dat schuttersvissen in het wild ook vaak prooien uit hun onderwaterschuilplaatsen 
schieten en op basis van ervaring handelen. 

Door: NU.nl/Dennis Rijnvis 

 

http://jeb.biologists.org/content/early/2017/01/11/jeb.146936?rss=1
https://www.newscientist.com/article/2118582-spitting-archerfish-shoot-at-prey-above-and-beneath-the-water/
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Zeelandweekend  2017 
 
De plaats waar wij het weekend zullen neerstrijken is een park van de Roompot vakanties  
Aqua Delta in Bruinisse mooi gelegen tussen Grevelingen meer en de Oosterschelde , 
een uitstekende uitvalsbasis om voor ieder leuke duikjes te maken, en ook voor de niet 
duikers Zierikzee ligt niet ver verwijderd. Het park  is van allerlei gemakken voorzien en de 
bungalows zijn geheel ingericht. Te veel om allemaal op te schrijven ( zie website 
Roompot Aqua Delta).  

Het weekend is gepland van 12 t/m 15 mei 2017. We 
kunnen vanaf vrijdagmiddag 15:00 het park op en we 
kunnen blijven t/m maandagochtend 10:00. Als 
vereniging hebben we nu drie bungalows gereserveerd.  
De bungalows liggen naast of zo dicht mogelijk bij 
elkaar zodat we niet het hele park over moeten om 
elkaar op te zoeken.  
Uitgaande van huur accommodatie en bedlinnen zullen 
de kosten tussen de €  115 en € 90  per persoon voor 

het weekend zijn. Dit is afhankelijk van het aantal personen dat uiteindelijk mee gaat.   
 
Eten en drinken voor het weekend is op eigen kosten en per bungalow onderling te 
regelen. Zaterdagavond  wordt  de BBQ aangestoken en hoeven jullie niet zelf te 
bedenken wat de pot schaft.  
 
Het Zeelandweekend zal er ongeveer als volgt uit gaan zien: 

Vrijdag: Zaterdag  Zondag 

Aankomst park Duik 1 Den Osse 
 

Zeelandbrug  Kentering is 
rond 12:00 uur.  

Nachtduik Drieschor 
Parkeerplaats 

Duik 2 Drieschor Gemaal  

 Terug op het park 
gezamenlijk aan de BBQ. 

 

 
In het kader van zijn 3* opleiding zal Martin Ruisch minimaal één van de duiken 
organiseren. Uiteraard kan je je ook per duik aanmelden! 

Aanmelden en/of  nadere vragen: Michael Ruisch 

 
 

DOV Evenementen in 2017 wanneer 

1* 1e duik april 

Zeeland weekend 12 – 15 mei 

Reanimatie 23 mei 

BBQ in kantine 30 juni 

Naturagart Medio of eind juni 

Zomerduiken Juli – augustus 

Duik met BBQ 1e weekend na vakantie 

Nieuwjaarsduik Begin 2018 
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Adri Broersen 
 

9 jan. 

 

 
 

 
Beste duikvriend(in) 
 
Afgelopen vrijdag begon rond 19.30 uur de app en de mail vol te lopen. 
Martin wilde de kantine openen maar deze was bezet voor de viering van een 80 jarige dame/heer. 
Dat ging dus niet door. 
Verder was het zwembad heel erg donker en geen personeel te vinden. 
Zoveel mogelijk mensen afgebeld/geappt en ik hoop dat er niet te veel mensen voor een gesloten 
deur hebben gestaan. 
Dezelfde avond nog een mail naar het zwembad gestuurd en daar vandaag antwoord op 
gekregen. 
 
Het vaste personeel had de bewuste avond een nieuwjaarsborrel en er was van een andere 
locatie iemand bereid gevonden om voor ons het bad te openen. 
Toen Martin constateerde dat het bad erg donker was, was de bewuste medewerker er 
waarschijnlijk nog niet. 
 
Hij heeft vervolgens tot kwart over negen zitten wachten, hij heeft nog contact gehad met de 
manager van het zwembad en vervolgens (terecht) naar huis gegaan.  
Kortom het was een perfecte wet van Murphy die avond. 
Bezette kantine en een bad wat wel open/dicht was.  
 
Wij zullen als bestuur contact opnemen met de Kempvis om ons te contacten als de kantine bezet 
is. (het is en blijft uiteraard hun kantine waar wij gebruik van mogen maken). Het zwembad treft in 
deze geen enkele blaam, zij hebben prima gereageerd op ons verzoek om op 6 januari te 
zwemmen.  
Met groeten. 
 
Adri Broersen 
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Nieuwjaarsduik 2017 
 
Het was weer een drukke Nieuwjaarsduik van DOV Botlek.  
De 4 die-hards: Maarten in een natpak, Peter, Paul en Michel 
in hun droogpakken, doken in het Oostvoornsemeer van 
slechts 6 graden, met een zicht van 6 meter. Pascal Gunneweg 
in een overlevingsoverall, was de duikleider en camaraman. 
Het was gelukkig droog en er stond nauwelijks wind. Heerlijk 
voor de vele supporters op de kant. En er waren 21 supporters 
om hen aan te moedigen. Verder was het erg rustig aan het 
Oostvoornsemeer, weinig andere duikers.  
 
Na alloop nog een gezellig samen zijn in de Stormvogel met 
natuurlijk even een hapje en drankje om weer op te warmen. 
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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. Het bestuur vond dat de Duikzwoeger in 2017 naar Henk van Gijzen moest 
gaan.  Henk heeft zich al lange tijd ingezet om het opleidingsniveau van de DOV leden op te 
krikken. Hij is zeer begaan met de jeugdleden als een van de instructeurs ScubaDoe en helpt 
daarnaast Martin naar zijn volgende duikbrevet. 
 
De voorgangers van Henk zijn: 
 

1.  Pascal Gunneweg. Pascal had het beeldje vanwege zijn tomeloze inzet en de vele jaren 

als voorzitter van DOV Botlek. 

2. 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. 

3. 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”.  

4. 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…  

5. Max Mersel, jawel onze redacteur! Max geeft sinds 2014 invulling aan ons clubblad en dat 

kost toch elke keer weer een hoop energie. 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! 

6. Patty van Fessem, onze onvermoeibare barvrouw is een graag gezien lid in de kantine. 

Inmiddels heeft zij ook letterlijk de aankleding van DOV Botlek ter hand genomen en ook bij 

Patty geldt: als je haar rond Halloween denkt te missen, kijk dan nog eens heel goed naar 

die (andere) enge (!) dame aan de bar… 

 Peter 
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Vragenformulier Zwembad gebruik DOV Botlek 
 

Wil je aangeven welk soort zwembadlessen je leuk vindt en hoe vaak? 
Bijzondere trainingen     1x per [   ] weken Buddytechniek,  1x per [    ] weken 
Spelvormen                    1x per [   ] weken EHBDO,             1x per [    ] weken 
Snorkel/zwemtechniek   1x per [   ] weken Conditie,             1x per [   ] weken
 Ongevalsimulatie met Perslucht                                             1x per [   ] weken 
Andere suggesties: 
        
 
 

In welke gevallen zou DOV Botlek het zwembad niet moeten huren: 
[   ] Rond vakantieperiodes 
[   ] Als er minder dan ___ deelnemers worden verwacht 
[    ]    Andere suggesties: 
 
 
 

Voor een les met perslucht huren we het bad een half uur langer.  
Hoe vaak zou je zo’n les op het rooster willen zien? 
[   ] Nooit [   ] Elke les PL 
[   ] Eens per maand [   ] Eens per kwartaal 
Anders, namelijk: 
 
 
 

Ruimte voor andere suggesties en opmerkingen: 
 
 

 

Enquête gebruik zwembad 
 
Tijdens de ledenvergadering heb ik bovenstaande enquête uitgedeeld met daarin de vragen over 
hoe we het zwembad willen gebruiken. Bieden we iedereen voldoende is daarbij de vraag, de 
financiële aspecten van meer of minder badwater huren zijn minder urgent.  
Hierbij de uitkomsten, met daarbij de opmerking dat meer input natuurlijk altijd welkom is !  
Vul gerust alsnog het vragenformulier in als je daar nog geen gelegenheid voor hebt gehad  
(zie hierboven).  
 
De ideeën zijn:  

 In september niet weer zo laat als in 2016 beginnen, maar afhankelijk van de 

weersomstandigheden wel of geen zwembadtraining (bij mooi weer  duiken en geen 

training).  

 Kijk naar de week van 21 april. Wellicht beter om dan 4 weken achter elkaar geen training 

te hebben, dan een week wel? (NB: vergadering heeft daartoe niet besloten) 

 De grootste voorkeur was om elke 4 weken een  perslucht les op het rooster te hebben, 

maar er is ook een wens om elke week met PL te kunnen trainen. 

 Huur eens een keer een diep bad, bv voor nettentraining. 

 Bijzondere trainingen zoals auto te water, nettentraining, vlot of boot, speeltoestellen, 

Freediving, Mission Impossible, .. 
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Ik heb de uitkomsten geturfd en in bijgevoegde plaatjes zien jullie de uitkomsten: 
 

 
Hoe vaak 30’ langer tbv perslucht? aantal 

elke vrijdagavond 3 

iedere maand 5 

ieder kwartaal 2 

iedere 6 weken 1 

Totaal aantal antwoorden 11 

 
Ten slotte gaf iedereen aan dat huren van het zwembad in vakantieperiodes niet gewenst is en is 
door een aantal personen aangeven bij welk aantal deelnemers we het zwembad ook beter niet 
kunnen huren: a) bij minder dan 20% van de leden, b) als er maximaal 2 leden zijn en c) als er 
minder dan 8 leden zijn. Daarbij is wel aangegeven dat dit moeilijk tevoren te bepalen is, tenzij 
iedereen zich aan of afmeldt. Hiervoor kun je natuurlijk onze DOV Botlek WhatsApp groep 
gebruiken of een mail sturen naar de betreffende trainer. 
 

Aanschaf AED 
 
Tijdens de ALV is besloten dat we een AED gaan aanschaffen. Maarten, Ingrid en Michael gaan 
hier verdere invulling aan geven. Zij zullen uitzoeken wat de beste aanschaf is, lettende op het 
specifieke gebruik, onderhoudskosten enzovoorts.) 
Dinsdagavond 23 mei is de Reanimatiecursus met een (trainings)AED. 
 

 

Oproep Auto te Water        

 
Mij lijkt het leuk om in het Rivièrabad te oefenen met het ontsnappen uit een auto 
die te water is geraakt. We hebben dat in het verleden ook ervaren  bij het Maritiem 
Trainingscentrum op de Maasvlakte (toen moest het apparaat een helikopter 
voorstellen) en ik heb dat op de ALV ook voorgesteld. Het idee is enthousiast 
ontvangen en we hebben ook toestemming (en medewerking) vanuit het zwembad. 
De stichting Auto te Water zal dit tijdens een van onze vrijdagavond trainingen 
verzorgen, waarbij we eerst een stuk theorie krijgen. Bij auto te water wordt 
getoond en ervaren hoe je uit een te water geraakte auto kunt ontsnappen. Het aantal deelnemers 
kan tussen de 15 en maximaal 60 liggen. Bij 60 deelnemers doen we eerst gezamenlijk theorie 
(19u30 – 20u30), daarna in 3 groepen van 20 personen steeds half uur in het zwembad. Elders in 
het bad kunnen dan andere (trainings)activiteiten plaats vinden. 
Wij willen dit eerst aanbieden aan onze leden en eventuele familieleden en mogelijk later 
gebruiken voor meer promotie voor DOV en het Rivièrabad. Er kunnen extra kosten worden 
berekend (normale prijs is  45 euro per persoon). Ik wil van jullie weten of je hier interesse voor 
hebt en op welke vrijdagavonden je zeker kunt (en wanneer zeker niet). 
           Peter 

Aantal antwoorden wekelijks ieder half jaar

Soort training 2 3 4 5 6 7 8 10 Totaal

Bijzondere 2 4 1 3 1 11

Spelvormen 1 4 1 1 3 1 11

Snorkel/zwemtechniek 1 8 1 2 12

Buddytechniek 1 7 1 2 11

EHBDO 1 6 1 3 1 12

Conditie 1 7 2 1 11

Perslucht met ongevalsimulatie 1 1 3 1 3 2 1 12

elke N weken

https://www.bing.com/images/search?q=auto+te+water+cursus&id=196AE2524D8347BCDFECBB02D105419BA006A50C&FORM=IQFRBA
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Angelo neemt afscheid als Safety Coach 
 
Enige tijd geleden gaf Angelo te kennen dat hij DOV Botlek zou gaan verlaten. Reden om te 
bedenken wat we hem mee kunnen geven als aandenken en afscheidscadeau voor zijn vele jaren 
als actief en betrokken lid. En bij Angelo komt toch heel snel de term veiligheid naar voren. We 
streven allemaal naar het veilig uitoefenen van onze (duik)hobby, maar Angelo heeft dat echt op 
een hoger niveau gebracht. Slechts een paar voorbeelden zijn het ons continu aanjagen met Skills 
trainingen, de invoering van de zogenaamde Island Diving methode bij onze introductieduiken, de 
niet aflatende aandacht voor een gedegen buddycheck, … 

 
Angelo: jammer dat je ons verlaat!   De titel van Safety Coach heb je dik verdiend! 
 
 
Demonstraties Vinzwemmen   
 
Regelmatig word ik benaderd of ik een demonstratie 
Vinzwemmen kan verzorgen. Uiteraard is dit nooit een 
probleem, maar er moet wel een en ander geregeld 
worden. Denk aan een datum, beschikbaar materiaal 
en begeleiding. Op 6 februari 2017 had ik zomaar twee 
demo’s achter elkaar! Een collega van mij had me 
gestrikt bij het afzwemmen van haar zoon en vanuit de 
workshops voor instructeurs had OSV Delphis uit 
Maassluis ook een demo aangevraagd. 
Dus lag ik tussen 18u00 en 19u00 in IJsselstein in het 
zwembad met 8 kinderen rond de 11 jaar en sloot ik 
om 21u00 aan in Maassluis. Gelukkig hielp Maarten bij 
de tweede demo en heeft hij een goede toelichting 
gegeven op het vinzwemmen en het materiaal dat we 
daarbij gebruiken. De groep in Maassluis bestond uit 
zo’n 20 personen en daarvan heeft de eerste ook al deelgenomen aan een wedstrijd vinzwemmen! 
Peter   

 
 

Vinzwemwedstrijden in regio Rotterdam 
 
Elk jaar organiseert Orka, de zwemvereniging uit Moordrecht waarmee we op het gebied van 
vinzwemmen een sterke relatie hebben, een wedstrijd in de roeibaan Prins Willem Alexander.  
Je kunt dan deelnemen (met vinnen, mag ook zonder) aan een prestatietocht van 500 meter, 1000 
meter of veelvouden tot maximaal 4 kilometer. De Reddingsbrigade Waddinxveen ondersteunt en 
begeleidt ons hierbij, maar als je wilt deelnemen of helpen dan ben je uiteraard van harte welkom! 

Alle opbrengsten worden gedoneerd aan een (zelf te kiezen) 
goed doel uit de regio. 
Datum: zondag 10 september 2017, 11 uur briefing, 12u00 
start 
Meer info bij Peter Blanker of kijk op www.sport4support.nl 
 
Daarnaast zal de vierde competitiewedstrijd weer in 
Spijkenisse worden georganiseerd. Ook daar zijn 
deelnemers en helpende handjes nog van harte welkom! 
Datum: zondag 15 oktober 2017, tussen 12u00 en 18u00. 
 
Meer info bij Peter Blanker of kijk op www.vinzwemmen.nl 

 

http://www.sport4support.nl/
http://www.vinzwemmen.nl/
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Hulp gezocht op Koningsdag 

 
Net als vorig jaar willen we ook op 27 
april 2017 weer present zijn in het 
centrum van Spijkenisse. We gaan weer 
voor hetzelfde plekje als in 2016, iets 
meer in de loop van het publiek. Wie wil 
helpen op de dag zelf en welke ideeën 
zijn er om ons zo aantrekkelijk mogelijk 
presenteren?  
Alle hulp is welkom ! 
 
Peter 
 

 
 

OPROEP GEBRUIK PERSLUCHT 

 
Als we met perslucht trainen dan sjouwen we heel veel spullen mee. Om te voorkomen dat we de 
looppaden blokkeren hebben we gekeken waar we die het beste kunnen neerzetten. 
Voor de volwassenen willen we die zo dicht mogelijk bij de douches, de kinderen zetten het juist 
aan de andere kant. Wat ons betreft is dit het meest veilig. En let ook op bij het opbouwen dat je 
voldoende ruimte overlaat voor de andere gebruikers, zoals de waterpoloërs die voor ons het bad 
gebruiken. 

Bestuur en trainers DOV Botlek 
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Zo doen wij dat… training geven 
 
DOV Botlek is een zeer actieve vereniging met een aantal vaste succesnummers. Zo 
wordt het clubblad gretig gelezen, verzorgen we goede opleidingen waar veiligheid hoog in 
het vaandel staat en  hebben we een actieve evenementencommissie. In deze aflevering 
wil ik echter in gaan op de zwembadlessen. 
 
We hebben een club van zeer enthousiaste leden die om beurten langs de waterkant 
willen staan om de rest van ons bezig te houden. Bij het opstellen van het lesrooster wordt 
met diverse factoren rekening gehouden: 

 Hoe vaak willen we een perslucht training? 

 Welke andere activiteiten zijn er in zwembad? Denk aan opleidingen, ScubaDoe, 

snorkelen voor volwassenen. 

 Op welke data gebruiken we het zwembad? Met kerst-, meivakantie en rondom 

andere feestdagen verwachten we weinig leden en dan huren we het bad dus niet. 

 Welke lesgevers zijn inzetbaar? 

Vervolgens maken we een mix van conditie, techniek, perslucht en bijzondere lessen en 
delen we de beschikbare trainers in.  
 
Als voorbereiding op de training zelf maken we zoveel mogelijk gebruik van een vast 
formulier: het praktijk instructie formulier (PIF). Dit formulier helpt je om de les goed op te 
bouwen, een helder leerdoel aan te geven, te bedenken welke materialen je wanneer je  
tijdens de les nodig hebt en vooral maakt het de les overdraagbaar. Als een trainer op het 
laatste moment verhinderd is kan de PIF doorgegeven worden aan diens vervanger.  
 
En zelf gebruik ik ze ook vaak om terug te kijken wat we in het verleden gedaan hebben. 
Soms doe ik hem gewoon hergebruiken en soms gebruik ik het als basis en bedenk ik 
nieuwe variaties.  
      Peter Blanker 
 
 
Zo doen wij dat… opleidingen  
 

Het motto dat wij bij de opleidingen gebruiken is 
“Vrijwillig, maar niet vrijblijvend”. Deze kreet hebben 
we geïntroduceerd nadat de NOB overgestapt is naar 
het zogenaamde modulaire systeem, rond 2005.  
 
De oude stijl ging uit van een vast omlijnd opleidings-
systeem. Dus theorie was 4 keer in een theorielokaal zitten, domweg aanwezig zijn en aan 
het end een invuloefening laten zien. Dus korte termijn geheugen testen! Het buitenwater 
was testen van een trucje: Stopwatch aan, lucht in je vest en 10m/min omhoog. Lukte dat, 
dan kon je duiken.... 
 
Het nieuwe systeem gaat er van uit dat je een redelijk grote verantwoording voor de 
opleiding bij de cursist zelf kunt leggen. Als instructeur analyseer je dus eerst wat je cursist 
al kan en samen met hem bespreek je waar het heen moet (doel is door instructeur 
bepaald!). Als instructeur treed je meer op als een coach die de cursist helpt met zijn 
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persoonlijke ontwikkeling. Je legt accenten, dus iemand die al veel in de tropen heeft 
gedoken, hoef je niet mee te leren trimmen, daarmee ga je bijvoorbeeld veel sterker in op 
oriënteren en in donker water oefenen.  
Verder is het de bedoeling dat de theorie meer in de praktijk besproken wordt. 
Voorbeeldje: vroeger leerde je met een foto in een boek wat DIN en wat INT was. Nu kan 
je bijvoorbeeld de eerste drie keer een INT-fles pakken en de vierde keer... He een andere 
aansluiting! En dan aan de hand van dat voorbeeld het verschil uitleggen. En als je een 
technische jongen hebt? Die ziet het zo en kan je de uitleg besparen. 
Dit eist van de instructeurs een sterk individuele aanpak en veel meer didactische kennis 
en analytisch vermogen. Als instructeur kan je dus geen standaard riedeltje meer afspelen 
voor een groep, maar moet je elke keer beslissen wat te moeten gaan doen. Dit kost de 
instructeur zeker in het begin veel meer inspanning en hij zal een andere insteek moeten 
leren. Toch is het nieuwe systeem efficiënter, want uiteindelijk lever je duikers af die voor 
zichzelf hebben leren duiken in plaats van trucjes hebben geleerd. 
 
De opleidingen die DOV Botlek 
verzorgt, worden altijd gepland in 
overleg met de cursisten. Hierbij is 
eerst gekeken welke instructeurs er 
beschikbaar zijn en wat de 
mogelijkheden zijn.  
Hoewel het modulaire systeem in al 
zijn eenvoud een aantrekkelijke 
opleidingsvorm is, hebben we 
inmiddels ook de ervaring dat de 
'open-einde-structuur' niet wenselijk 
is.  
Dit legt namelijk al snel een zware 
belasting op de schouders van een 
klein aantal begeleiders zonder dat 
er direct sprake is van een (snel) 
haalbaar eindresultaat en het kan 
leiden tot het niet afronden van een 
opleiding. Het modulair opleiden wil niet zeggen dat de opleiding eeuwig kan doorgaan, 
wel zal er meer flexibiliteit betracht kunnen worden. We proberen daarom van tevoren 
duidelijk afspraken te maken betreffende het einde van de opleiding en de verwachtingen 
die eenieder (cursist en opleider) van de opleiding heeft. 
 
Het motto van de opleidingen binnen DOV Botlek, Spijkenisse is dan ook: "Vrijwillig, maar 
zeker niet vrijblijvend." Waarmee we eigenlijk niets anders willen zeggen dan dat er een 
hoop mensen graag bereid zijn om tijd, energie en moeite in een opleiding te steken, maar 
dat er van de cursist dan ook enthousiasme, betrokkenheid en inzet verwacht wordt. 
 
Tot slot nog de oproep: als er bij jullie wensen leven voor het volgen (of geven) van een 
opleiding, geef dat dan aan bij het bestuur en/of opleidingscoördinator. Wij gaan dan 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in overleg met de instructeurs en leden. Hierbij 
kunnen we heel veel zelf aanbieden, maar hebben we ook diverse contacten om het “uit te 
besteden”. 
 
Peter Blanker 
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DOV- Botlek in het nieuw…… 
 

De nieuwe Polo en T-shirts voor de duikvereniging zijn klaar. 
Ik mag wel zeggen dat ze er erg leuk zijn geworden. 
Voor het logo hebben we een kleuren badge laten maken (deze is geheel gestikt) 
en wordt aan de voorzijde geplakt 
(geperst). 
Voor de tekst hebben we gekozen  
voor een zeefdruk en deze staat aan de 
achterzijde. 
 
 
 
 
Polo: merk Stedman, 65% polyester & 35% 
cotton. 
T-shirt: merk Stedman 100% cotton. 
 
 
 
 
 
Verder heb ik een sweater laten maken (zwart) en ook deze viel in heel goede aard, 
ook was er vraag voor vliestruien en hemdjes (voor de dames). 
Verder is er een mogelijkheid voor een baseball pet met logo.  
 
 

 
Wil jij een polo, T-shirt, sweater bestellen laat het 
mij even weten!   
 
Graag met vermelding van: 
  
 Naam: 
 Wat je wilt bestellen: 
 Maat: 
 Aantal: 
 
 
De kosten van de bestelling, na overleg met Patty, 
kun je overmaken naar de  penningmeester van  
         DOV- Botlek 

o.v.v. kleding. 
 
Groetjes, Patty                                  
 
Ik zie jullie bestellingen graag tegemoet!!! 
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KNIPSEL TELEFOONNUMMERS voor noodgevallen 
 
Duikmedisch Centrum Den Helder (DMC) 
Telefonisch spreekuur voor duikers: 0223 – 653076 
Maandag tot en met donderdag tussen 13u00 en 14u00 
 

 
 

   
 
De DOV Botlek aanhangwagen 
 
Dank zij de inspanningen van 
Michael Ruisch en Arie Tameris 
is de aanhanger op 25 februari 
2012 opgehaald en werd ik op 
vrijdagavond 23 maart zeer 
aangenaam verrast. Daar stond-
ie dan in vol ornaat, met 
belettering en klaar voor gebruik! 
De aanhanger is voor elk lid 
beschikbaar voor 
duikgerelateerde activiteiten. 
Dus, wil je met vier duikers naar 
Zeeland? Ga je met instructeur 
en buddy naar de oefenlocatie? Maak dan gerust een afspraak met Michael, laad de 
spullen in, rij eventueel nog langs een vulstation en ga je gang. Wel hebben we een 
reglement opgesteld (zie verderop De 10 geboden), dat we je, elke keer dat je de 
aanhanger leent, vragen in te vullen en te ondertekenen.          Peter 
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De tien geboden voor het lenen van de DOV Botlek aanhanger. 

 

Het bestuur van DOV Botlek, Spijkenisse, deelt u hierbij mede dat u per direct gebruik kan 
maken van onze aanhanger, mits u zich houd aan de volgende voorwaarden: 
  
1.     De aanhanger geldt uitsluitend voor vervoer van duikuitrustingen.  
2.     De gebruiker aanvaardt de aanhanger in de oorspronkelijk staat.  
3.     De gebruiker neemt de verplichting op zich om de aanhanger weer in te leveren in de               
 oorspronkelijk staat.  
4.     De aanhanger dient schoon en op het afgesproken tijdstip afgeleverd te worden.  
5.     De gebruiker is aansprakelijk voor:  
·        Afsluiten van de aanhanger met het koppelingsslot.  
·        Vermissing van de aanhanger.  
·        Schade aan de aanhanger.  
·        Schade aan derden, boetes en overtredingen tijdens de leenperiode.  
6.     Conform de afspraak wordt de aanhanger weer ingeleverd. (datum, tijd enzovoort)  
7.     De aanhanger mag niet aan derden worden uitgeleend.  
8.     Eventuele uitzonderingen worden besloten door het bestuur.  
9.     De aanhanger wordt alleen uitgeleverd bij ondertekening van de voorwaarden en bij 
 in levering als deze is ondertekend/afgetekend door Michael Ruisch of aangewezen 
 waarnemer.  
10.  Houdt u zich niet aan deze voorwaarden, kunt u geen gebruik meer maken van onze 
 aanhanger.  
 
De ondertekende geeft hierbij te kennen kennis te hebben genomen van bovenstaande 
voorwaarden.  
 
Naam ontvanger: ………………………… uitlevering datum……………..tijd……. 
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De vermelde prijzen per persoon zijn inclusief transfer van en naar de 

luchthaven Marsa Alam en toeslagen (luchthavenbelasting, boekingskosten en 

calamiteitenfonds). 

Volwassenen: vanaf € 679,- per persoon, exclusief bagage, visum & duikpakket 

 

 
 

Voor meer informatie en een impressie van het hotel verwijzen wij u naar:  
http://www.braykaresorts.com/    en https://www.extradivers-worldwide.com/en/dive-
center/country/aegypten/dive-center-extra-divers-marsa-alam_3.html 
 
Laura Maissan,  MaiDiving Divecenter  Tel: 010 295 47 45  www.maidiving.nl  // shop.maidiving.nl 

http://www.braykaresorts.com/
https://www.extradivers-worldwide.com/en/dive-center/country/aegypten/dive-center-extra-divers-marsa-alam_3.html
https://www.extradivers-worldwide.com/en/dive-center/country/aegypten/dive-center-extra-divers-marsa-alam_3.html
http://www.maidiving.nl/
http://shop.maidiving.nl/
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De onverwachte training    
 
Op 17 januari ging ik, zoals elke vrijdag naar het zwembad. Ik zou die avond de 1-sters kids 
leesgeven. In het zwembad bleef echter het aantal aanwezige kinderen bijna meer te zijn dan het 
aantal instructeurs en na wat overleg besloot ik naar de regulaire training te gaan.  
Bij de regulaire training gebeurde echter zeer weinig omdat de ingeplande instructeur geruild had 
en de persoon met wie hij geruild had, niet kon en de persoon die het dan weer over zou nemen 
ziek was (of zoiets). Omdat ik toch een avond lesgeven gepland had besloot ik te plekke dan maar 
les te gaan geven aan de regulaire training.  
Ik heb eerst iedereen laten inzwemmen en ben in het materiaal hok gaan kijken of ik iets kon 
vinden wat ik met het thema van de les kon combineren (zoek en bergen). Na wat gezoek vond ik 
4  vierkanten van PVC in een aantal kleuren. Verder vond ik wat spullen om te blinddoeken en iets 
om geluid te maken. Al snel ontstond dat volgende training. 
  
Ik deelde iedereen in, in buddyparen en elke buddy paar moest de, door mij in het water gegooide 
pvc stukken onder water zoeken en in elkaar zetten. Eerst gewoon en toen 1 buddy geblinddoekt.  
Dit ging eigenlijk bijzonder goed (al zwommen wel een 
aantal buddy paren over en door de 1-sters heen).  
 
 
 
 
Daarna heb ik nog iets gedaan met geluid onderwater. Ik stond 1 kant van het bad geluid te maken 
in het water  en daar moest de geblindeerde snorkelaar heen zwemmen (dit bleek minder goed te 
werken en werd bijzonder irritant gevonden te worden door de duikers).  
Aan het einde hebben we nog een spelletje gedaan 

met een bal en paar kegels    .  
 
Ik vond het een leuke training, ook omdat ik dit thuis nooit verzonnen had, omdat ik niet wist dat we 
4 vierkanten van pvc hebben.           
 
Pascal G 
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Zwembadtrainingen 24 maart t/m 7 juli 2017 

 

Datum Training Instructeur Lesdoel 

24 
Maart 

Buddytechniek Angelo Samenwerken 

31 
Maart 

Techniek Ron Oude Technieken 

7 
April 

PU Pascal P Lijnsignalen 

14 
April 

Goede Vrijdag  Geen Zwembad 

21 
April 

Game time 
Martin 

Michael 
Spelavond 

27 
april 

KONINGSDAG  Spijkenisse 

28 
April 

April/meivakantie  Geen zwembad 

5 
Mei 

Meivakantie  Geen zwembad 

12 
Mei 

Conditie Adri Plank en bal 

19 
Mei 

PU Vincent De andere manier 

26 
Mei 

Hemelvaart  Geen zwembad 

2 
Juni 

Techniek Pascal G EHBDO 

9  
Juni 

Conditie Henk Heen en terug 

16 
Juni 

Buddytechniek Adri Snorkeldiploma 2 

23 
Juni 

Game time 
Martin 

Michael 
Spelavond 

30 
Juni 

Conditie Arie 
Bijna de laatste 

avond 

7 
Juli 

PU Bestuur 
Familie introductie 

avond 
 

I.v.m. de veiligheid dient op elke zwembadles & DOV duiken 
de zuurstof-, EHBO- en AED koffer aanwezig te zijn. 


