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Van de voorzitter
Het weer is omgeslagen naar kouder en natter, dus dat betekent (in ieder geval
voor mij) droogpak weer uit de kast en mijmeren of we deze winter weer onder
het ijs kunnen duiken. Maar daarnaast heb ik ook onze inmiddels traditionele
vakantie/duiktrip naar de Antillen al geboekt ;-)
De afgelopen maanden ben ik zelf actief geweest met het vinzwemmen en
hebben we de verbinding met het Rivièrabad en zwemvereniging De Kempvis
nog sterker opgezocht. De AH sportactie was de directe aanleiding en dat heeft
onder andere geleid tot twee tijdwaarnemers van het wedstrijdzwemmen die bij
onze vinzwemwedstrijd meegeklokt hebben. Daarnaast heeft Ursula een tijdje gelogeerd bij
de AH in het centrum en hebben we onze reanimatieles opengesteld voor deelname van de
Kempvis.
Vanuit MaiDiving komen inmiddels de eerste aspirantleden en gaat Vincent regelmatig extra
persluchtlessen verzorgen tijdens de trainingsavonden. Niemand kan straks dus meer
zeggen dat we geen duikvereniging zijn: alle faciliteiten worden geboden, alleen je materiaal
zul je altijd zelf moeten verzorgen!
(Sport)duik en snorkel veilig,
Peter Blanker
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Instructie Vinzwemmen met Perslucht
Binnen het vinzwemmen kennen we de
discipline Vinzwemmen met Perslucht.
Dit is het meest snelle onderdeel,
aangezien je dan de gehele slag van je
monovin kunt gebruiken. Het vergt
natuurlijk wel meer verstand van je
materiaal en techniek. Denk aan een
startduik met je persluchtfles in de
hand, een keerpunt en het aantikken.
En wat voor een opgeleide duiker
helder is, is voor een vinzwemmer
meestal nog nieuw: perslucht, eerste
trap, ademen door een automaat, …

Daarom heb ik met wat mede-instructeurs en vinzwemtrainers de module Vinzwemmen met
Perslucht (VZmPL) geschreven. Veel van de lesstof is gekopieerd uit de NOB lesboeken,
aangevuld met praktijktips en aangepast aan het vinzwemmen. Op 10 november 2017 gaf ik
samen met Maarten deze les. Ik had geregeld dat we eerst in de kantine een stuk theorie
gaven en daarna een uur lang in twee banen de zwembadpraktijk konden beoefenen. Met
dank aan Wilfred en APOX voor het lenen van het materiaal. Ook Vincent schoot nog even
te hulp, aangezien ik mijn eigen bijvulfles vergeten was…

Uiteindelijk hadden we een groep van ongeveer 15 zwemmers en begeleiders van Orka ’97
(mijn clubje uit Moordrecht), Reddingsbrigade Tilburg en OWT Pontos uit Wijchen.
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De theorie bestond uit materiaalkennis, het aansluiten van de automaat en EHBDO. En
daarna vooral oefenen in het zwembad. Op een leuke en vooral veilige manier hebben we zo
weer een aantal extra vinzwemmers met perslucht.
Peter

Vinzwemwedstrijd in Spijkenisse
Op 15 oktober 2017 was Spijkenisse weer aan de beurt voor een vinzwemwedstrijd. Met
medewerking van Jolanda van Doeselaar (speaker) en hulp van Michel van Doeselaar,
Ingrid en Michael Ruisch (oa gastvrouw/heer, brieflopers, koek & zopie en algemene hulp)
en het badpersoneel was het bad snel ingericht, stond alles klaar en liep de wedstrijd als een
zonnetje!
Maarten en Stefan hebben sinds lange tijd weer eens meegedaan en volgens mij met best
redelijk resultaat. Bijzonder was ook dat onze partner, zwemvereniging De Kempvis, twee
tijdwaarnemers had aangeleverd. Zij wilden wel eens meemaken wat er nu anders is bij een
vinzwemwedstrijd.
Ik zou het mooi vinden als ZV De Kempvis meer gaat doen met snorkelen of vinzwemmen,
waarbij ik ook onze (jeugd)instructeurs gepolst heb of zij eventueel (gast)lessen willen
verzorgen eerder op vrijdagavond. Ik denk aan lessen snorkelen op vrijdagavond van 20u00
tot 21u00 (dus direct voor onze training) waarbij dan soms duikles of snorkelles gegeven
wordt door of met een van onze instructeurs. Maar dat zaadje staat op een laag potje te
pruttelen. De Kempvis bestaat uit allemaal losse clubjes en het betekent ook dat de
waterpolo dan moet verhuizen….
Uitslagen staan op www.vinzwemmen.nl
Peter
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Training
Hieronder vinden jullie de uitslagen van de training op vrijdag 8 december 2017. Ook hebben
we een interview geplaatst met een van de deelnemers.
Hier komt een willekeurige deelnemer aan het woord, laten we hem eens vragen hoe het
voelt na deze inspanning.
"Tsja, wat kan ik zeggen. Ik vind het gewoon geweldig. Het begint al weken van tevoren als
het zwembadschema bekend wordt gemaakt. De spanning: staat er weer een op het
rooster? Heb ik wel voldoende getraind en hoe is mijn conditie?"
"En dan is het zover, kan ik mijn vorige afstand overtreffen? Zet ik wellicht de grootste
afstand neer? Oh, misschien gaat Maarten weer de monovin gebruiken dat is dan wel
serieuze concurrentie... Ik hoop dat het niet erg druk is zodat ik me alleen hoef te
concentreren op het zwemmen en niet op het ontwijken van de andere leden.
Oh en ze moeten wel goed de banen tellen, ik raak altijd een beetje in de war rond de 30
banen."

De Coopertest
Met deze test, die door de Amerikaanse fitnessexpert dr. Kenneth Cooper is bedacht, kunt u
vooral bepalen hoe het met uw ‘aërobische’ prestaties is gesteld. Dat wil zeggen: in hoeverre
het hart, longen, bloedvaten en spieren in staat zijn maximaal gebruik te maken van de uit de
lucht opgenomen zuurstof. Het is de bedoeling om na te gaan hoever men in 12 minuten kan
lopen. Begin dus niet meteen zo snel mogelijk te rennen, maar loop in een rustige
joggingpas of wandel zo snel u kunt. Als de afstand die wordt afgelegd maar zo groot
mogelijk is.
In het zwembad hebben we het lopen vervangen door zwemmen, met vinnen.
Deelnemer.
1. Peter Blanker

Afstand in 12 minuten
900 meter

Naschrift:
Peter heeft zelf het aantal banen geteld en zeer constant gezwommen: iedere 100 meter
1'20 seconden. Exact vijf jaar geleden werd in de clubkrant opgetekend dat Peter nog 950
meter zwom. Nu was hij de enige deelnemer. Verder was de snorkelgroep van Adri nog in
het bad en werden ze het eerste half uur gadegeslagen door de gebroeders M. Ruisch.
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Wetenschappers
ontdekken diepst
levende vis op
aarde
Foto: Adam Summers/University
of Washington
Gepubliceerd: 29 november 2017
21:14Laatste update: 30 november
2017 09:26

Wetenschappers hebben in de diepste krochten van de Grote Oceaan een nieuw soort
vis ontdekt, die kan overleven op een diepte van achtduizend meter. Het is volgens
zijn ontdekkers daarmee de diepst levende bekende vis ter wereld.
Pseudoliparis swirei, zoals de soort door onderzoekers van de universiteit van Washington is
benoemd, werd ontdekt in de Marianentrog in de Grote Oceaan. De trog is met een diepte tot
elf kilometer de diepste bekende plek in de oceaan.
Of de vis zó diep kan leven is onduidelijk, maar hij gedijt in ieder geval op diepten tot
achtduizend meter, schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Zootaxa.
Tussen 2014 en 2017 vonden ze 37 exemplaren van P. swirei in de Marianentrog, op
diepten tussn 6900 en achtduizend meter. Japanse onderzoekers filmden de vis zelfs op een
diepte van 8178 meter.

Slakdolven
"De vis ziet er niet uit alsof hij in zo'n omgeving kan overleven, maar is kennelijk uitermate
succesvol", aldus hoofdonderzoeker Mackenzie Gerringer op de website van de
universiteit. De soort heeft als voordeel dat hij zo diep in de Grote Oceaan geen roofdieren
tegenkomt.
P. swirei behoort tot de slakdolven, een familie van vissen die bijna tweehonderd soorten
herbergt. Hij voedt zich met schaaldieren en garnalen. De onderzoekers weten nog niet hoe
de vis in staat is om onder de intense waterdruk in de Marianentrog te kunnen overleven.
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Hallo.
En ja hoor daar was hij weer. De app van Max of ik z.s.m. een stukkie voor de krant wilde
aanleveren, het liefst gisteren al.
Even heb ik overwogen of ik mij met hetzelfde epistel van vorig jaar kon afdoen, en of dat
iemand dat zou merken.
Heb toch maar besloten om dat maar niet te doen.
En wederom een jaar voorbij.
Een jaar waarin er veel met flessen in het zwembad gewerkt werd enkel jammer
genoeg niet door heel veel (oud) leden.
Diegene die met perslucht in het water lagen waren voornamelijk de cursisten van Vincent
en hun begeleiders.
Ik moet bekennen dat ik zelf ook steeds minder zin heb om met die “zooi” te slepen, en liever
mijn tas pak die klaarstaat. Dit geldt ook voor de buitenduiken.
Afgelopen zomerperiode heeft Vincent via ons het bad gehuurd en diegene die wilde komen
zwemmen was welkom. Ik heb geen avond overgeslagen en ben gewoon baantjes aan het
trekken geweest. Heel vaak was Pascal Pansier daar ook, soms ook met dochter.
Ik merk dat ik het heel gezellig en leuk vind op de club, maar dat ik niet zo goed meer de
energie op kan brengen om;
Te zorgen dat je een volle fles hebt en al je uitrusting compleet is en goed werkend.
Alles naar de auto slepen. (Diegene die weten waar ik woon weten wat ik bedoel).
Drie kwartier tot 1 uur naar de duikstek rijden.
Wachten op je buddy en dan omkleden.
Altijd een takke end lopen met fles en lood op je rug.
Maximaal drie kwartier duiken (meestal korter want dan begin ik het koud te krijgen)
Hetzelfde tering end terug lopen naar je auto.
Altijd alles (vooral je voeten) onder kleine steentjes of zand wat je er bijna niet af krijgt.
Terug naar huis rijden, met altijd wel een caravan/camper voor je die max. 80 rijd.
De zooi achter in je tuin dumpen, en met de tuinslang alles inclusief jezelf afspuiten.
Als alles droog is opbergen.
Kortom; Ik heb het gevoel dat ik voor
die drie kwartier onder water een dag
kwijt ben, en ik kan geen energie
meer opbrengen om op de
vrijdagavond na een week werken
deze klus te aanvaren.
Misschien is het de leeftijd, misschien
hoort het bij de functie van secretaris,
mijn illustere voorganger Ronald
Buist kwam nooit duiken, ik weet het
niet.
Weet wel dat ik uit kijk naar de
vrijdagavonden, met het geouwehoer
aan de bar, in de kleedkamer, en
uiteraard in het bad.
En als ik om mij heen kijk en mijn oor
te luisteren leg dan moet ik
constateren:
“Ik ben het niet alleen”.

Prettige feestdagen.
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AH sportactie succesvol
Bij supermarktketen Albert Heijn liep een landelijke actie om meer mensen aan het sporten
te krijgen. Deze actie houdt in dat klanten zegels kunnen sparen en vervolgens maximaal vijf
keer gratis mee mogen sporten, zie https://ahsportactie.nl/
Het leek mij een uitgelezen kans om het sporten in en onder water extra aandacht te kunnen
geven en ik heb daarom de samenwerking gezocht met Zwem Vereniging de Kempvis en het
Rivièrabad. Met de hulp van de NOB hebben we een flyer laten ontwikkelen. Daarnaast
hebben we bij de AH centrum een kraam ingericht met materiaal dat we gebruiken bij onze
(onder)watersporten en een gezamenlijke flyer te maken. En het heeft zeker resultaat! Naast
een meer intensieve samenwerking met de Kempvis, hebben we een aantal lovende
kritieken gehad en hebben er ongeveer 10 mensen meegedaan met onze trainingen.
We horen van iedereen dat we zo’n gezellige en toegankelijke vereniging zijn en daar ben ik
uitermate trots op! We gaan deze mensen ook bewust niet pushen om lid te worden. Als
bestuur stralen we uit dat we een gezellige en veilige omgeving willen bieden, we
verstrekken informatie en laten het aan de mensen zelf over om de stap te maken naar een
eventueel lidmaatschap. Ik geloof er vast in dat dat uiteindelijk de meest trouwe leden op zal
leveren.
Peter

Extra persluchtles MaiDiving
Vincent heeft aangeboden om vaker perslucht trainingen te verzorgen. De directe aanleiding
is dat voor iemand die net een duikopleiding heeft afgerond de stap naar vooral
snorkeltrainingen wel erg groot is. Als ik heel eerlijk ben, vind ik het soms wel heel droef dat
bij een geplande PL-training er maar 3 DOV leden deelnemen. En moeilijk te rijmen met de
opmerkingen op de ALV dat we vergeten zijn dat we een duikvereniging zijn. Maar, het is
dus heel positief dat we nu bijna wekelijks de gelegenheid krijgen om met perslucht te
oefenen.
Het idee is dat we tijdens de reguliere trainingen gelegenheid bieden om in het zwembaddeel
van MaiDiving mee te doen met persluchtoefeningen. Er zijn drie niveaus qua oefeningen:
Open Water, Dive Master en Rescue. Iedereen kan overal aan mee doen, want de
oefeningen worden eerst voorgedaan. Op onze website vullen we het trainingsschema aan
met deze informatie.
Peter & Vincent

Te koop: twee duikpakken
Via een goede vriendin van mij
kan ik twee duikpakken te koop
aanbieden.
Het wat oudere MARES pak
(links) is maat L/40 en mag weg
voor 65 euro. Het waterproof pak
met handschoenen (rechts) is
maat M/38 en kost je €225.
Interesse of kopen?
Neem contact op met
Peter Blanker.
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Demonstratie 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 13 november 2017 ging ik met Dirk Arij de
Jong van Orka ’97 naar Klundert. Zwemvereniging Het Rooie Paerd in Klundert had daar
tussen 20u00 en 22u00 een aantal groepen die ze kennis wilden laten maken met het
vinzwemmen.

Met de demoset van de NOB en wat monovinnen van Orka hebben we bijna 40 deelnemers
laten beleven wat zwemmen met een monovin is. Omdat het een maandagavond was
hebben we niet lang nagepraat, maar de ervaringen waren zeer positief.
Peter
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Het Haringvliet,
zo meldt nature-today.com, is gereed om volgend jaar een piepklein beetje te worden
teruggegeven aan de natuurlijke processen van eb en vloed, waardoor getijdennatuur kan
terugkeren en de vissentrek weer wordt hersteld.
Het zou tijd worden. Trekvissen kunnen dan weer rivieropwaarts migreren om zich aan de
natuurlijke drang der voortplanting te wijden. Dat trekken van vissen is een bijzonder
verschijnsel. Er zijn diverse vissoorten die in zee leven en zich naar zoetwater begeven om
te paaien, de zogenoemde anadrome vissen. Het omgekeerde komt trouwens ook voor: de
paling bijvoorbeeld is een soort die in zoetwater leeft en naar zee terugkeert om zich voort te
planten; dat heet in ecologenjargon een catadrome vissoort.
In Nederland zijn de zalm, de steur, de zeeprik en de driedoornige stekelbaars voorbeelden
van anadrome vissen, maar ook elders in de wereld komen ze voor, zoals de gestreepte
zeebaars in Noord-Amerika. Om hun paaigebieden te bereiken, moeten de vissen de rivier
op zwemmen, vaak tot ver in het binnenland om uiteindelijk in heldere bergbeken hom en
kuit te schieten. Het valt dus te begrijpen dat allerlei menselijke ingrepen in de rivierloop
hindernissen opleveren. Stuwen, sluizen, dammen en andere kunstwerken fnuiken de trek
van de vissen. De afsluiting van het Haringvliet en de Grevelingen zijn onoverkomelijke
barrières voor de anadrome vis, om over de Afsluitdijk nog maar te zwijgen. Die laatste krijgt
gelukkig een voor vissen doortrekbare opening en het Haringvliet komt in 2018 op een kier.
Ook watervervuiling en overbevissing hebben bijgedragen aan het vrijwel uitsterven van de
Atlantische zalm in Nederland en daarbuiten.

Heel langzaam kan dus straks de zalm terugkeren. Het zal niet meteen leiden tot een
levendige zalmvisserij, maar zo'n honderdvijftig jaar geleden, toen volgens een van onze
populistische leiders alles beter was, werd in ons land nog ijverig op zalmen gevist. Het
gehucht Kralingse Veer, gelegen onder de rook van Rotterdam en ook tot die gemeente
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behorend maar tegenwoordig strak ingesloten tussen de bedrijventerreinen en vinexwijken
van Capelle aan den IJssel, was ooit een levendige zalmhaven. Er bevond zich een
zalmafslag, het Zalmhuis geheten, die de grootste van Nederland was. De aanvoer was
soms dusdanig groot, dat de vissen voor weinig geld over de toonbank gingen. In Rotterdam
gaat nog steeds het - wellicht apocriefe - verhaal rond dat huishoudsters omstreeks de
vorige eeuwwisseling bij hun aanstelling bedongen dat ze niet te vaak die goedkope zalm
hoefden te eten. Zalm was toentertijd een ordinaire vissoort; dat is nu wel anders.
Vooral wilde zalm is tegenwoordig stevig aan de prijs, maar de meeste zalm die we in de
winkel aantreffen, zeker die in gerookte en tot plakjes gesneden vorm, is daarom kweekzalm,
in Schotse en Noorse fjorden met antibiotica en vismeel opgefokt. Deze zalmen zijn
beduidend vetter en voor de afficionado minder smakelijk dan hun wilde soortgenoten, maar
helaas: prijs is dikwijls belangrijker dan kwaliteit. Bij de Kralingse Veer langs de Nieuwe
Maas herinnert nog slechts een restaurant met de naam Het Zalmhuis aan de vroegere
visserij op deze anadrome soort.
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Voorbeeld van hoe het Niet moet !

Bril moet op je ogen en een hand over bril en snorkel en andere
hand op het lood bij het te watergaan : Maxima en Willem-Alexander

Opnieuw meer bruinvissen geteld in Oosterschelde
Foto: Stichting Rugvin
Gepubliceerd: 19 juni 2017 14:56Laatste update: 20 juni 2017 13:36

Het aantal bruinvissen in de Oosterschelde neemt weer toe. Er zitten er nu 34,
waaronder minstens twee kalfjes. Dat zijn ongeveer tien bruinvissen meer dan vorig
jaar.
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Dat blijkt uit de jaarlijkse telling van Stichting Rugvin. Zes jaar geleden was er een piek van
61 bruinvissen in de Oosterschelde. Daarna gingen er veel dood, de meeste van de honger.
Bruinvissen zijn de kleinste soort walvisachtige van de Noordzee. De dieren lijken op
dolfijnen. Een aantal leeft het hele jaar door in de Oosterschelde. Uit onderzoek blijkt ook dat
de zeezoogdieren blijven omdat ze door het lawaai van het schurende water tegen dijken en
dammen niet goed door de Oosterscheldekering naar buiten durven.
Schelpdieren
Tussen 2011 en 2013 was er een enorme sterfte onder bruinvissen door een tekort aan vis.
Dat had waarschijnlijk te maken met een toename van exotische schelpdieren. Die aten de
algen die ook als voedsel van kleine visjes dienen, aldus Frank Zanderink van Stichting
Rugvin maandag.
Volgens Zanderink is het niet zo dat de bruinvissen niet in de Oosterschelde horen. "Voordat
de kering er was, zaten ze er ook."
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Vermiste Argentijnse onderzeeboot kreeg water in snorkel
Foto: AFP

Gepubliceerd: 27 november 2017 19:53Laatste update: 27 november 2017 21:36

Binnendringend water veroorzaakte kortsluiting in een accu van de verdwenen
Argentijnse onderzeeër. De marine maakte maandag bekend dat vocht terechtkwam in
de zogeheten snorkel, waarmee het vaartuig zuurstof kan opnemen.
Onderzeeboot ARA San Juan had, voor de verdwijning, melding gemaakt van de problemen.
Daarop kreeg het vaartuig opdracht terug te keren. "Ze moesten de accu isoleren en op een
andere accu onder water naar Mar del Plata varen", zei een marinewoordvoerder.
Het schip verdween op 15 november. Omdat de onderzeeër maar voor zeven dagen zuurstof
aan boord had, hebben velen de hoop opgegeven dat de 44-koppige bemanning nog levend
wordt gevonden.
Vliegtuigen en schepen uit dertien landen zoeken ondertussen verder naar de verdwenen
duikboot.
Slecht onderhouden
De vermiste onderzeeër was twee dagen voor vertrek nog gekeurd en veilig bevonden. Een
woordvoerder van de Argentijnse marine zei dat de onderzeeër anders nooit had mogen
vertrekken.
De Argentijnse president Mauricio Macri zei eerder te verwachten dat de onderzeeër snel zal
worden gelokaliseerd. Daarna beloofde hij een "serieus en diepgaand" onderzoek.
Volgens sommige familieleden was het meer dan dertig jaar oude schip door jarenlange
bezuinigingen slecht onderhouden.
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LEDEN

EMAILADRES

________________________________________________________________________________

Wijzigingen in email adressen gaarne doorgeven
aan Adri Broersen en Max Mersel

Gaarne uw

kopij en duikfoto's voor 5 maart

mailen naar MaxMersel@gmail.com
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Zwembadtrainingen: 1 januari tot 30 april 2018
Datum
5 januari
12 januari
19 januari
26 januari
2 februari
1½ uur
9 februari
16 februari
23 februari
1½ uur
2 maart
9 maart
16 maart
23 maart
30 maart
6 april
1½ uur
13 april
20 april
27 april

Training

Instructeur

Nieuwjaar

Arie

Weg met die oliebollen

Peter

Zwemmen, Zwemmen

Paul

Snorkeltechnieken I

Adri

Snorkeltechnieken II

Conditie
B.U.
Techniek
B.U.
Techniek
B.U.
Spel
P.U.
Conditie
B.U.
Buddytechniek
B.U.
Techniek
P.U.
Buddytechniek
B.U.
Conditie
B.U.
Techniek
B.U.
Buddytechniek
B.U.
Goede
vrijdag
Techniek
P. U
Conditie
B.U.
Techniek
B.U.
Koningsdag

Maarten/ Pascal P
Michael
Patty
Maarten

Lesdoel

Mission Impossible
Tandje erbij
Valentijn? Blind date!
Bouten, moeren, ...

Martin

Snorkeltechnieken III

Henk

Cooper of alternatief?

Pascal G

Materiaalcheck

Pascal P

Op z`n Paasbest

GEEN training
Vincent
Peter & Maarten
Adri

Nettentraining en skills
OW sport
Ballen, hoepels, ... en lood!

GEEN training

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