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Van de redactie,
Het Winternummer ligt weer voor u met op de voorplaat onze nieuwe Opleidingscoördinator
Henk van Gijzen, Natuurlijk een woordje van de Voorzitter en Secretaris, enkele leuke en
interessante artikelen over vissen, duiken en helaas het afscheid van het 10e duikertje en
een bestuurslid. Maar wil je er volgend jaar echt bij horen ? Patty heeft leuke DOV-kleding !

Gaarne uw kopij en foto's voor het voorjaarsnummer mailen vóór 1 maart 2016.
Fijne Feestdagen, een Gelukkig en een Gezond Nieuwjaar toegewenst.

Van de Voorzitter:
Schreef ik in de vorige clubkrant nog dat de zomer net voorbij was, is het nu al tijd voor de
decemberuitgave van het clubkrant! De tijd vliegt maar gelukkig wel wat leuke dingen. Ik
maak me wel zorgen over het dalende ledental en het feit dat de reguliere trainingen minder
bezocht worden.
Oppervlakkig gezien is het bad elke week lekker gevuld met veel verschillende
“bloedgroepen” in het water (kids, partnerzwemmers, fanatieke conditieduikers, snorkelaars,
OW-rugby-ers om er maar een paar te noemen) en ik vind het geweldig om te zien dat we
die redelijk moeiteloos allemaal een eigen plekje kunnen geven binnen DOV Botlek. Ook de
bank langs de waterrand is elke week wel bezet. Mogelijk is één van de effecten van de vele
bloedgroepen dat er weinig deelnemers zijn aan de reguliere training. Maarten, Henk,
Angelo en Pascal G zijn regelmatig actief om de kids te begeleiden, Shane, Piet, Jeroen en
zo zijn lekker actief met het rugby en als er een perslucht training is, kan of wil niet elk lid
daar aan deelnemen.
Allemaal begrijpelijke redenen, maar af en toe bekruipt me wel het gevoel dat je als trainer
je les wel voor een heel klein groepje hebt voorbereid! Zo gaf ik laatst een persluchtles aan
twee leden (Henk had pech met zijn lucht, dat vertrouwden we niet) en Adri had vier leden…
Tijdens de ALV2015 hebben we het hier ook over gehad, maar een pasklare oplossing
hebben we (nog) niet gevonden. Suggesties en tips zijn meer dan welkom!
Ten slotte nog een laatste woord over de mindervalidenlift: hij is definitief uit ons hok!
koffie en warme chocomel na de Nieuwjaarsduik

Denken jullie aan het voldoen van de
NOB bijdrage, zoals gevraagd is per brief!
De nieuwjaarsplons staat ook al gepland:
op zondag 10 januari 2016!
Toeschouwers zijn van harte welkom,
duikers nog meer!

De Algemene Ledenvergadering van DOV-Botlek is geplanned op
woensdagavond 17 februari 2016 in het Atlas hotel te Spijkenisse
vanaf 19.15 inloop met koffie, start 19.30 uur tot 22u00/22u30.
Peter
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betrapt..
Van de secretaris:
De laatste maand van het jaar, een jaar waarin meerdere mensen afscheid van de club
hebben genomen.
We teren ook dit jaar verder in op onze reserves maar de contributie hoeven we gelukkig nog
niet te verhogen, mede doordat we ook andere maatregelen hebben genomen zoals het
seizoen later te starten en minder tijd het bad te huren.
Op de aanstaande ledenvergadering hopen we van de leden suggesties te krijgen hoe we
het ledenbestand kunnen verhogen of minimaal geen leden verliezen, en wederom een
financieel gezonde vereniging te zijn.
Op de vrijdagavonden is het bad druk bezet met de verschillende groepen die bezig zijn,
maar voor de trainer die aan de kant staat zijn het soms bedroevende tijden. In mijn vorige
stukje maakte ik hier ook al gewag over, en op de ledenvergadering hoop ik ook hierop
zinvolle oplossingen te horen.
Naast het secretaris van DOV ben ik ook secretaris van de personeelsvereniging waar ik
werk. Ook daar maak ik de agenda en notuleer de bestuursvergaderingen. Deze sla ik
allemaal op op mijn computer. Nadat het irritante icoontje van Windows`s 10 maar niet van
mijn bureaublad verdween en er volgens mij de ergste kinderziektes wel uit waren besloot ik
deze dan toch ook maar te instaleren. Eerst een harde schijf op mijn computer aangesloten
en een back-up maken. Na ongeveer een uur was mijn computer klaar met de back-up en ik
Windows 10 downloaden. Dat ging goed tot 84 % en toen had ik het welbekende blue screen
of death. Niets hielp meer, hij was en bleef dood. Uiteindelijk na veel vloeken en proberen
kon ik de computer opstarten waarbij hij terug ging naar de fabrieksinstellingen. Dat wil dus
zeggen dat hij terug gezet werd naar zo`n 3 jaar geleden met een maagdelijk lege schijf.
Was niet zo erg want ik had mijn back-up.
Na het instaleren is hij ongeveer drie dagen bezig geweest met het ophalen van updates en
deze instaleren. Ik ben de tel kwijt geraakt hoe vaak hij opnieuw is opgestart.
Prettige feestdagen,
Adri
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Reanimatie
16 december is de reanimatietraining bij Martin Ruisch thuis geweest, onder leiding
van Peter, een ambulance broeder, die met veel sheets, fimpjes en voorbeelden uit
de praktijk de lesstof bloemrijk weet te verduidelijken. En door hard te trainen op een
grote en een babypop zijn de onderstaande personen er weer klaar voor. Al hopen
wij alleen, dat wij de reanimatie nooit hoeven te gebruiken.
Geslaagden: Martin en Maxim, Astrid en Jean Luuk, Adri en Anne, Jannie en Max.

Bedankt lieve DOV'ers,
Na een tijd lang getwijfeld te hebben, besloot ik dat het nu of nooit was om weer te gaan
duiken. Immers was ik die week 63 jaar geworden en wilde ik in de nabije toekomst nog
gaan duiken dan zou ik in eerste instantie eerst even een medische keuring moeten
aanvragen.
Alle moed bijeen geraapt kon ik op 7 oktober j.l. komen voor de
keuring bij het SMA (Sportmedisch Adviescentrum) te Rotterdam. Bij
de keuring bleek naast een uitstekende conditie dat er ook sprake was
van inspanningsastma. Al een tijd gebruik ik zo'n pufje hiervoor, maar
bij de inspanningstest bleek het toch niet voldoende te zijn. Ruim onder
de grens waarbij men nog goedgekeurd kan worden kwam ik uit.
Helaas werd ik daarom afgekeurd voor duiken.
Het is best wel lastig te begrijpen dat je met goede conditie, je toch
afgekeurd kan worden. Als ik bij hardlopen, fietsen en zwemmen, wat ik graag en veel doe,
het benauwd zou krijgen kan ik gemakkelijk langzamer gaan of stoppen.
Bij duiken is dat heel lastig als je b.v. op 10 m diepte bent en een (plotselinge) flinke
inspanning moet leveren. Het kan mezelf, maar ook een buddy, in gevaar brengen en dat is
iets wat ik beslist niet wil.
Dit is dus de reden dat ik mijn lidmaatschap voor DOV heb opgezegd. Af en toe zal ik nog
wel eens bij de zwemtraining langskomen om te zien hoe het gaat met de vereniging waar ik
15 jaar lid van ben geweest.
Als ik in mijn logboekje terugblader dan kijk ik terug op een periode met mooie en soms ook
moeilijke duiken. Heb er van genoten en was voor mij een onvergetelijke ervaring.
Daarvoor wil ik graag de (oud)instructeurs en mijn buddy's bedanken, met name:
Angelo Eikmans, Adri Broersen, Pascal Gunneweg, Pascal Pansier, Peter Blanken, Maarten
van Doeselaar; Frits Portzgen, Pleun Doolaar, Cees Kooiman.
Arie Tameris, Henk Gijsen, Patty van Fessem, Johan van Herwijnen, Marc de Vries en de
andere 9 van de 10 duikertjes.

Yvonne Hijdra

Van de Penningmeester:
Gaarne uw contributie en NOB-bijdrage
voor 2016 ASAP overrmaken.
5

Wist je dat: Lookalikes
In Nederland komen vier soorten donderpadden voor. Alle vier
hebben ze gemeen dat ze een brede, platte kop hebben die op de
kop van een pad lijkt. De beek- en rivierdonderpad leven in zoet
water. In dit artikel kijken we wat beter naar de twee in zee
levende soorten: de gewone en de groene zeedonderpad.
Deze twee soorten donderpadden lijken ontzettend veel op elkaar. Grote kans dus dat
sportvissers bij een groene zeedonderpad denken dat er ‘gewoon’ een zeedonderpad aan de
haak hangt. Merkwaardig genoeg zijn ze op basis van kleur ook niet van elkaar te
onderscheiden. Beide hebben een bruingevlekte tekening, waarbij de mannetjes in de
paaitijd een sterke, roodbruine kleuring vertonen. zeedonderpad leeft in wat dieper water en
wordt ook langs de rest van de Nederlandse kust re
Zeeland
De groene zeedonderpad komt in ons land bijna uitsluitend in Zeeland voor. Daar bieden de
dijken deze vis een overvloed aan ondiep water met een rotsige bodem. De gewone
gelmatig door sportvissers gevangen. De groene zeedonderpad kan tot 20 cm lang worden.
Vang je een grotere, dan is het een ‘gewone’ donderpad – die kan zo’n 30 cm lang worden.
Ze vallen beide op door de stekels op hun grote vinnen en kieuwdeksels. Die zijn niet giftig,
maar een steek kan wel pijnlijk zijn.
Huidflapjes
Qua uiterlijk zit het duidelijkste verschil hem in de huidflapjes. Bij de groene zeedonderpad
zijn die aan de bovenkaak in de hoeken van de bek aanwezig (zie foto).
De gewone variant heeft deze uitsteeksels niet. Verder is de stekel op het kieuwdeksel bij de
groene zeedonderpad langer dan de diameter van het oog, terwijl die bij de gewone
zeedonderpad juist minder lang is. Daarnaast heeft de groene zeedonderpad stekeltjes op
de zijlijn, waar die laatste bij zijn ‘gewone’ broertje glad is. In de veldgids ‘De Nederlandse
zeevissen’ staan deze verschillen duidelijk afgebeeld.
Eitjes
Beide soorten donderpadden paaien in de wintermaanden, waarbij de eitjes inwendig
worden bevrucht. Daarna worden deze in 'klompen’ op stenen of oesters afgezet en
wekenlang door het mannetje bewaakt. Bij de eieren is er geen twijfel mogelijk van welke
soort ze a- omstig zijn. Zijn ze lic htgroen? Dan zijn ze van de groene zeedonderpad. De
eitjes van de gewone zeedonderpad zijn daarentegen sprankelend rozerood van kleur. De
larven van beide soorten leven vrijzwemmend en gaan bij een lengte van 13-15 mm naar de
bodem.
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Bestuurslid gezocht!!
Door het opzeggen van Marijke van Bommel komt er een bestuurspost vrij.
Het betreft de functie van Algemeen Bestuurslid, waar slechts één nadere eis
aan is gesteld: het lid moet minimaal 21 jaar oud zijn.
Leden die de functie van Algemeen Bestuurslid willen invullen worden van
harte uitgenodigd om dit kenbaar te maken.
Graag verwijzen we jullie naar het huishoudelijk reglement en de statuten (te
vinden op www.dovbtlek.nl), waarbij het bestuur van mening is dat
correspondentie per e-mail in deze digitale tijd voldoende invulling is van de
schriftelijke mededeling.
Relevante passages zijn:
Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen
oneven aantal van tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering
worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de gewone leden, die een en
twintig jaar of ouder zijn. De voorzitter, secretaris en penningmeester die door
de Algemene Vergadering in functie worden gekozen, vormen tezamen het
dagelijks bestuur.
In geval van vacature roept het bestuur kandidaten op. Kandidaatstelling dient
schriftelijk te geschieden bij het bestuur, tenminste drie weken voor de
vastgestelde algemene ledenvergadering (17-2-2016) waarop de verkiezing zal
plaatsvinden. Deze kandidaatstelling dient tenminste twee weken voor de
aanvang der ledenvergadering aan de leden schriftelijk te worden
medegedeeld.

Bestuur DOV Botlek, Spijkenisse
Cooper testje op 20-11-2015
Kleine maar fanatieke groep zwemmers nam deel aan deze
Coopertest, met hieronder de uitslag :
Jannie zwom 20 banen, met een hartslag van 101 bij de start en
120 aan het eind
Max zwom 22 banen, met een hartslag van 66 bij de start en 112
aan het eind.
Adri zwom 18 banen schoolslag!, zonder hartslag !?
Patty zwom 30 banen, helemaal top ! met een eindhartslag van
111 een toppertje !
Peter zwom 36 banen (EPO?) met een eindhartslag van 120, doe
het hem maar eens na.
Instructeur Arie.
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Vervolg op

"Duiken in Nederland is een uitdaging"!
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Nieuwe regels in Europa voor alternatieve luchtvoorzieningen
Posted on November 24, 2015

PADI-leden die in Europa lesgeven moeten weten dat er in het afgelopen jaar
wijzigingen zijn geweest in de Europese richtlijn EN250. Deze richtlijn betreft de
productie van ademapparatuur voor onder water. De wijzigingen gelden voor het
gebruik van alternatieve luchtvoorzieningen. De
gevolgen van deze wijzigingen zullen niet direct maar
geleidelijk zichtbaar worden aangezien apparatuur die
geproduceerd werd in de tijd dat de vereisten van de
vorige richtlijn nog van toepassing waren, nog wel
een tijd in omloop zal zijn. Je moet echter van de
wijzigingen in de richtlijn op de hoogte zijn zodat je
weet wanneer je enkele wijzigingen met betrekking tot
de configuratie van alternatieve luchtvoorzieningen
moet doorvoeren.
De belangrijkste wijzigingen die van invloed zullen
zijn op alle ademautomaten geproduceerd conform
de nieuwe richtlijn (van 2014) zijn de volgende:







Bij een diepte van meer dan 30 meter of een
watertemperatuur van minder dan 10°C gaat de
voorkeur niet uit naar een octopus. In plaats
daarvan wordt een volledig onafhankelijk
systeem geadviseerd.
Eerstetrapsystemen die niet (speciaal) ontwikkeld zijn voor gebruik in koud
water zullen de aanduiding “>10°C” krijgen.
Eerstetrapsystemen die geschikt zijn voor gebruik bij lagere temperaturen
zullen mogelijk door de fabrikant op het systeem een dergelijke aanduiding
krijgen.
Eerstetrapsystemen krijgen de aanduiding “A” als hierop een alternatieve
luchtvoorziening (octopus) kan worden aangesloten.

Deze wijzigingen worden geleidelijk ingevoerd zodra meer ademautomaten
worden geproduceerd conform de aangepaste richtlijn. Mocht je vragen hebben
over hoe je een bepaald ademautomaat kunt gebruiken, neem dan voor advies
contact op met de fabrikant.
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'Stromen de wrakstukken weg, dan vind je ze nooit meer terug'
ANP
Op de zeebodem rondom Texel liggen heel veel archeologische schatten. Duikers mogen
hier eigenlijk niet bij in de buurt komen, maar dat verandert vanaf vandaag.
De gemeente Texel begint met een proef waarbij duikers van de plaatselijke duikclub
worden ingezet om archeologische vondsten veilig te stellen.
VOC-periode
Gerrit Jan Betsema, al 30 jaar duiker bij duikclub Texel, is daar blij mee. Door de
bewegingen van de zeebodem spoelen archeologische vondsten soms vrij. "Dat baart ons
zorgen. Stroomt het dan weg, dan vind je het nooit meer terug en dat is jammer."
"De hele VOC-periode ligt hier op de zeebodem", zegt Betsema. In zo'n 300 jaar zijn
er pakweg 1000 schepen vergaan in de buurt van het waddeneiland. "Die liggen er natuurlijk
lang niet allemaal meer, maar er zijn nog zeker zo'n 60 schepen die in archeologisch opzicht
interessant zijn, bijvoorbeeld omdat de lading er nog in ligt."
Kaap Skil
De duikers gaan de schepen verkennen en maken er filmbeelden en foto's van. Ook geven
ze aan of er dingen dreigen weg te spoelen.
In overleg met onder meer de gemeente en het museum Kaap Skil op Texel wordt dan
bepaald of de duikers de archeologische vondsten naar boven mogen halen of dat ze
moeten blijven liggen.

'Naar de haaien' op Duikvaker
De populariteit van haaienduiken neemt de afgelopen jaren enorm toe. Dus is op 6 en 7
februari 2016 naar Duikvaker gaan, ook ‘naar de haaien’ gaan. Haaien zijn een thema in het
Duikvaker Lezingen Theater. Wie wil, kan de twee dagen beurs vullen met lezingen en
workshops van experts over deze boeiende én spannende vis.
Georgina Wiersma, CEO van Dutch Shark Society, is coördinator van het thema haaien en
zelf spreker. Vanaf haar eerste ontmoeting met een haai is Wiersma gefascineerd door de
elegantie, de eenvoud en de hautaine blik. “Als haaien niets met je hoeven, ben je ook niets
voor ze. En de haai is ontzettend belangrijk om onze oceanen en riffen gezond te houden.”
Jaws
Haaien hadden een slecht imago. Onterecht, volgens Wiersma. “Het beeld was dat haaien
altijd op zoek zijn naar dat mensenbeen… Terwijl een aanval van haaien meestal een
kwestie is van in de weg zwemmen.” Dat imago verandert gelukkig. Daarmee is de haai nog
niet gered; van de 500
soorten haaien, zijn maar
liefst 125 soorten
‘bedreigd’. Nederland
heeft tien soorten haaien,
alleen de hondshaai is
daarvan niet bedreigd. De
meer dan 30 soorten
haaien en roggen op de
Nederlandse Antillen zijn
helaas allemaal bedreigd
of kwetsbaar.
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Haaienfluisteraar
Samen met haar partner Peter Verhoog heeft Wiersma de
Dutch Shark Society opgericht , een mediaplatform dat een
brug slaat tussen wetenschap en publiek, en initiatieven met
fotografie en film ontwikkelt. “Zonder onderzoek geen cijfers,
zonder cijfers geen bescherming.” Duikers spelen daar een
belangrijke rol in. De roep om bescherming komt veelal van
duikers en ze voeren -net als sportvissers- veel ‘citizen science’
uit. Zo zijn duikers betrokken bij het registreren van eikapsels
van haaien.
Haaienduiken kan helpen
Op Duikvaker ruime aandacht voor een project van Dutch Caribbean Nature Alliance en de
Nederlandse Elasmobranchen Vereniging. Samen met vissers, wetenschappers en de lokale
gemeenschap beschermen zij haaien en roggen in het Nederlands Caribisch gebied. “Het
opzetten van een duurzame en verantwoorde industrie van haaienduiken kan veel
betekenen in de bescherming. Dan krijgt de bescherming van haaien lokaal een belang; er
wordt immers geld mee verdiend.”
Haaien in het Duikvaker Lezingen Theater
In het Lezingen Theater onder andere ook lezingen en workshops over:
·
Goede haaienfoto’s maken
·
Haaien in Nederland
·
Save Our Sharks, campagne Nederlandse Antillen
·
Duurzaam en verantwoord duiken met haaien
·
De mooiste haaienfoto’s en spannendste -films
·
Wat kun je zelf doen voor haaien?
·
Samen met Duiken in Beeld: de uitreiking van de prijs voor de beste haaien- of
roggenfoto van bezoekers
·
Speciaal voor de kids: voorlezen over Save our Sharks, een
haaienbeschermingsproject op de Nederlandse Antillen met Shark Stanley.
Over Duikvaker
Duikvaker: al 24 jaar dé plek om je voor te bereiden op een fantastisch duikseizoen. De
beurs vindt plaats op 6 en 7 februari in de EXPO in Houten. Slimme duikers kopen nu alvast
hun earlybird-ticket. Want wie voor 31 december 2015 boekt, betaalt slechts 10 euro!
(normaal 13,50). Koop dus nu je ticket en bespaar maar liefst € 3,50 per persoon!
Alles uit het nieuwe duikseizoen halen, begint bij alles uit Duikvaker halen. Dat kan met de
spiksplinternieuwe interactieve Duikvaker App. Nu te vinden in de Apple App-store en op
Google Play. Stel je persoonlijke voorkeuren in en mis niets meer tijdens de beurs 6 en 7
februari in de EXPO in Houten

Lieve mensen,
langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de leuke tijd die ik met jullie heb
mogen meemaken. Sinds 3-1-2011 ben ik lid van DOV Botlek.
Het begon als een uit de hand gelopen grap, Adrie vroeg mij of ik op een
vrijdagavond wat te doen had. Of ik zin had in een snorkel les, welja dacht ik,
laat ik een gek doen. Snorkelbrevet A en B waren redelijk snel behaald, dan ook
nog maar voor C, snorkelen in het “buitenwater”, wie had gedacht dat dit met
windkracht 10 en hoge golven eenvoudig was kan ik uit de droom helpen, wat
hebben we hard moeten werken. Max dit is een mooie herinnering die ons niet
meer afgenomen wordt.
Dan toch maar voor de 1* opleiding, eerst een aantal weken theorie (heus wel
studeren hoor op al die stof) en veilig oefenen in het zwembad. Na de training
een drankje aan de bar met de service van Arie.
Met Pascal G. mijn eerste buitenduik in het Galderse meer, na te zijn gedoopt
door Neptunus en Lochnessie met onvergetelijke ochtend-urine.
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Hierna volgde weken van oefenen in het Oostvoornse Meer samen met Renzo,
onder deskundige begeleiding van Angelo, Pascal P, Adrie en Peter. Nooit geen
moment onveilig gevoeld ook al waren de opdrachten niet altijd makkelijk. De
meest bijzondere ervaring was toch wel kompas lezen onder een paraplu op het
droge. Het leek zo eenvoudig maar gek genoeg werkte het onder water net iets
anders en kwam ik nogal eens bij de verkeerde boei boven.

Na de duik in Scharendijke mocht ik mijn 1* brevet in ontvangst nemen, hier
ben ik tot de dag van vandaag nog steeds erg trots op.
Kort hierna kwam de vraag of ik in het bestuur wilde deelnemen, algemeen
bestuurslid, welja waarom niet. Menig vergadering thuis op de bank bij Michael,
Angelo, Adrie of Peter, de ene vergadering liep uit terwijl de volgende heel snel
was afgelopen allen waren waardevolle bijeenkomsten. De ALV was altijd een
mooie afsluiting van zo'n bestuursjaar.
Toen kwam er een vacature vrij in de evenementen commissie, vind je dat niet
leuk, handig ook als bestuurslid, dan kunnen we de vorderingen en plannen en
gemaakte kosten kort volgen. Avond aan avond brainstormen bij Pascal P, Renzo
en Pascal G thuis op de bank, plannen maken, taken verdelen. Stukjes schrijven
voor in het club blad.
Nieuwjaarsduik, Puzzeltocht, broodjes braai, Paasduik, dierentuinen bezoeken,
Omniversum, snertduik ga zo maar door, het kwam allemaal aan bod.
En dan de Halloweentraining waar met name Patty en Ingrid altijd super voor de
dag kwamen. Sinterklaas waar ik met Henk en met hulp van Frannie zoveel
voorpret heb gehad. Carnaval met leuke outfits en ga zo maar door.
Ik vergeet vast veel te noemen maar in een notendop zijn dit de dingen welke
mij het meest zijn bijgebleven.
Lieve mensen, ik heb jullie lang niet allemaal bij naam genoemd, dat wil niet zeggen dat jullie
mij niet dierbaar zijn geworden de afgelopen jaren.
Het is even op bij mij, de motivatie om wekelijks in het zwembad te liggen is
even weg. Wie weet wat de toekomst brengt, ik weet jullie op de vrijdagavond te
vinden!
Prachtige bloemen en een cadeaukaart gehad van het bestuur waarvoor
nogmaals dank.
Het gaat jullie goed, ik kom zeker nog wel eens een drankje halen!

Veel liefs, Marijke van Bommel
Beste duikers van DOV Botlek en andere bekenden,
Graag nodig jullie uit voor een sponsor evenement, zie hieronder.
Waarschijnlijk Zaterdag 19 december aanstaande wordt in zwembad Merwestein in het
kader van Serious Request, de Serious Swim and Dive georganiseerd.
Ik ben benaderd om aan het duiken en het vinzwemmen deel te nemen. Nu hebben we
een hoop vinzwemmers nodig op zaterdagavond en of zondagochtend.
Dus het zou mooi zijn als we met veel zwemmers meedoen. Er komt een hoop publiciteit.
Het zou een ideale manier zijn om naast iets voor het goede doel te doen om ook onze
sport te promoten.
zal de aanvangstijd voor ons 18:00 uur zijn. De marathon duurt verder de hele nacht tot de
volgende ochtend 12:00 uur, maar je hoeft natuurlijk niet zolang te blijven.
Rondom het bad wort er verder van alles georganiseerd, er is eten en drinken en muziek.
Meer info kun je bij mij krijgen of op http://www.123formulier.nl/form11679/Inschrijfformulier-Zwemmers-Serious-Swim-2015
In de bijgevoegde link kun je je ook opgeven
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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 onder:
patriciavanfessem@gmail.com
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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Zwembadtraining 08 januari 2016 t/m. 24 Juni 2016
Scuba
Doe
Henk
Angelo
Henk
Pascal G
Henk
Adri
Henk
Angelo
Henk
Angelo
Angelo
Pascal G
Henk
Angelo
Angelo
Pascal G
Henk
Angelo
Henk
Angelo

Datum

Training

Instructeur

Lesdoel

8
Jan
15
Jan
22
Jan
29
Jan
5
Feb
12
Feb
19
Feb
26
Feb
4
Maart
11
Maart
18
Maart
25
Maart
1
April
8
April
15
April
22
April
29
April
6
Mei
13
Mei

Nettentraining
PU

Pascal G

Een gevalletje van
vast zitten

Techniek

Adri

Plank en hoepel

Conditie

Arie

??????

Buddytechniek

Pascal P

Snorkel diploma 1

PU

Peter

Skills

Tiltechnieken

Angelo
Henk

EHBDO

Conditie

Ron

Oude technieken 1

Game time

Martin
Michael

Spelavond

PU

Maarten

De Boot

Conditie

Pascal G

Coopertest

Buddytechniek

Arie

Samenwerken

PU

Pascal P

Lijnsignalen

Techniek

Peter

Keerpunten

Game time

Michael
Michel

Spelavond

Conditie

Martin

Plank en bal

Techniek

Adri

Van A naar B

Arie

Skills

GEEN LES

GEEN LES
PU
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Scuba
Doe

Henk
Angelo

Datum
20
Mei
27
Mei
3
Juni
10
Juni
17
Juni
24
Juni

Training

Instructeur

Lesdoel

Techniek

Pascal G

EHBDO

Conditie

Ron

Oude technieken 2

PU

Angelo

Helmduiken

Techniek

Adri

Snorkeldiploma 2

Game time

Michel

Spelavond

PU

Bestuur

Familie introductie
avond

I.v.m. de veiligheid dient op elke zwembadles,
de zuurstof & EHBO koffer
aanwezig te zijn
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De spelletjesavond op 11 december in het zwembad was erg gezellig,
met lekkere hapjes in de kantine, maar heb toch Sint en Piet erg gemist !
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Duik humor!
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