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 DUIKCLUB  “DE MEERKOETEN” 

** Clubblad Uitgave  -  December 2018 **

  
      Secretariaat:      Willem Wulffraat 
         06-30498190 
      Voorzitter:        Rene van der Linde 
         06-20556027 
      Penn.meester:      Hans Stieva 
      Opleidingen:        Job Roggeveen 
      Materiaal:        Nico ter Steege 
      Evenementen:      --

Duikclub De Meerkoeten opgericht in april 1978

ALGEMENE INFO 
FLESSEN VULLEN: 
Nu de duikclub geen clubhuis en ook geen 
compressor meer heeft, moet iedere duiker zelf 
zorgen voor een volle duikfles. Bijna alle duikwinkels 
in de omgeving van Amsterdam en Vinkeveen hebben 
een vul mogelijkheid. Let op! Er zijn vul-installaties van 
200bar en 300bar. (met zowel DIN als International 
aansluitbeugels) Sluit je fles aan, op de juiste vuldruk. 

TRAININGEN: 
Het binnenwater-seizoen loopt van 
vr. 5 okt t/m 17 mei, we trainen dan elke vrijdagavond 
van 21:00 tot 22:00 uur in het Sloterparkbad, 
Pres. Allendelaan 3 te Amsterdam.  
Zwembadtrainingen vinden in plaats in de ”springkuil”. 
Training in het  ”Ondiepe-deel” en zijn op; …….. 
(deze gaan in overleg met de trainers en het zwembad) 
Geen zwembad training zijn op ;  
- vr. 28 dec. ivm de kerstvakantie 
- vr. 4 jan. 2019 ivm de kerstvakantie 
- Om de training voor de volle 100% te benutten, 

vragen wij de duikers op tijd aanwezig te zijn.  
- Volg je een opleiding? Zorg dan dat alles gereed is 

voor aanvang van de les.  
- Neem altijd je complete basis-uitrusting mee, deze 

bestaat uit; duikbril, snorkel, vinnen en 
loodgordel.  

Het buitenwater-seizoen loopt van vr. 24 mei t/m vr.4 
oktober 2019, zie Duik- en evenementen programma. 

CONTRIBUTIE: 
Deze overmaken op IBAN rek. NL84INGB0002878244 
tnv Penn.meester Duikclub De Meerkoeten te 
Kudelstaart. De contributie is opgebouwd uit 3 delen:  
* NOB-lidmaatschap € 45,=  
* Duikclub lidmaatschap € 45,=  
* Zwembad lidmaatschap € 110,= 
* zie voor duikopl. en materiaal huur het info-blad 
* contributie wordt in 2 delen in rekening gebracht. 

REDACTIE: 
Stuur via een email, stukjes en foto’s, maar ook je op-
en aanmerkingen aan: R.van der Linde 
Kijk regelmatig voor activiteiten binnen de Duikclub, 
naar onze Facebook pagina en Website. 

https://www.facebook.com/koet.meer/ 
www.duikclubdemeerkoeten.nl

VAN HET BESTUUR 
Algemeen 
-  Ivm het 40 jarig bestaan van de duikclub, kregen we op 
vrijdag 19 november bezoek van de Nederlandse 
Onderwatersport Bond. 
De club ontving van Thea Visser en Westley Verdonk een 
clubvlag met standaard en een boek “50 jaar NOB” 
Er werd gesproken over de toekomst en natuurlijk over 
ons verleden. Het ontstaan van onze duikclub en wat we 
in de beginjaren hadden opgebouwd in de Vinkeveense-
plassen, was bij de afgevaardigde van de bond niet 
bekend. Zij stelden voor om een stukje te plaatsen in het 
maand blad “onderwatersport” over ons ontstaan en de 
eerste opbouw van het nu zo bekende onderwaterpark. 

-  Het zwembad seizoen is weer begonnen en er wordt  
nauwelijks meer buiten gedoken. In de Nederlandse 
wateren dan, want er zijn diverse clubleden in het 
buitenland geweest om het hoofd eens onderwater te 
steken. (red. Bonaire, Thailand, Malediven) 

-  Er wordt door de leden weinig gebruik gemaakt van de 
zwembadlessen. Hier moet meer aandacht aan besteed 
worden. 

- Het Bestuur en de Redactie van Duikclub De 
Meerkoeten wensen jullie alvast Fijne Feestdagen en 
een goed en duik-veilig 2019 toe.

https://www.facebook.com/koet.meer/
http://www.duikclubdemeerkoeten.nl/
https://www.facebook.com/koet.meer/
http://www.duikclubdemeerkoeten.nl/


- De Winnaar Is Bekend - 
Eindelijk was het zo ver, na een afwezigheid van 
meer dan zeven jaar, werd de “Jan Swinkels 
Wisseltrofee” weer in ere hersteld. De stemming 
die dit keer per email verliep, was onomstreden.  

Met kop en schouder stak de nieuwe winnaar uit 
boven de andere kandidaten. Vanwege zijn inzet en 
enthousiasme hebben jullie gekozen voor:  

Marc de By  
En terecht, Marc is al vele jaren verbonden aan de 
club en staat bekend als “Mister BBQ”. Zijn 
“Veldkeuken” is bij ons een vaste uitdrukking 
geworden en staat voor alles wat je er maar bij voor 
kunt stellen. 
We feliciteren hem dan ook met dit wel begeerde 
relikwie. De “Jan Swinkels Wisseltrofee” mag dit 
jaar op Marc’s nachtkastje pronken. De uiterst 
verbaasde winnaar kreeg de prijs uitgereikt door de 
naamdrager van deze trofee. Jan had een lang 
verhaal, maar kwam uiteindelijk tot de uitspraak, 
Marc gefeliciteerd…. 

=========== 
- 40 jarig bestaan wordt door 

NOB niet vergeten - 
In november kregen we bezoek van de NOB. Dit 
ivm ons 40 jarig bestaan. Alle duikclubs en duik-
verenigingen worden bij z’n jubileum bezocht door 
een aantal afgevaardigden van de bond.  

En zo ook wij kregen bezoek van de NOB. Thea en 
Westley kwamen naar het Sloterparkbad om met 
ons te praten over ons ontstaan en natuurlijk over 
de toekomst. 
Het was een gezellige avond, een beetje chaotisch, 
maar zeer opbouwend. Er werd gesproken over de 
diverse activiteiten van de NOB en de Duikspotter 
website, waar elke duiker zijn of haar informatie 
weg kan halen mbt het duiken. Maar ook vragen 
kan stellen.  

Minder goed bekend waren de afgevaardigden 
over het ontstaan van het onderwaterpark in de 
Vinkeveenseplassen. En dat wij daar het voortouw 
in hadden gehad. Met een waar onderwaterhuis, 
(red. de Subpub) een stadsbus en een bandenpad, 
met kerstbomen. En diverse kleine bootjes als duik-
objecten.  
Ze stelden voor om contact op te nemen met de 
redactie van het maand blad “onderwatersport” om 
een leuk stukje te schrijven over het ontstaan van 
het onderwaterpark. (red. Willem en Rene zijn 
bezig hier invulling aan te geven) 

Thea en Westley kwamen niet met lege handen, zij 
overhandigden ons een clubvlag en een boek over 
“50 jaar NOB”. Aan het einde werden er nog wat 
foto’s gemaakt en werd de Jan Swinkels Trofee 
uitgereikt. 

(red. algauw werd er met wat “knippen en plakken” de 
volgende foto van gemaakt) 
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- Schelpdierenbank - 

Ik kreeg van een vriendin te horen dat er 
duikers gevraagd werden voor een ge-
zamenlijk project van Stichting Anemoon, 
Stichting Ramon en de NOB (za. 13 oktober 
van dit jaar). Er blijkt iets unieks te gebeuren 
voor de kust van Ouddorp in Zeeland. 

Daar is een nieuw rif aan het ontstaan. 
Normaal is de zandbodem geen geschikte 
ondergrond voor schelpdieren om zich te gaan 
settelen. Schelpdieren , anemonen en veel 
andere diersoorten hebben een hard substraat 
nodig om zich aan te hechten. 

Nu schijnt een wormsoort die van zand een 
hard beschermend kokertje maakt neer-
gestreken te zijn voor de kust van Ouddorp 
over een oppervlakte van 1900 bij 200 meter. 
Op deze harde laag zijn mosselen, oesters, 
anemonen, poliepen, etc gaan aanhechten. 
Met als gevolg dat daar ander leven op afkomt 
om te eten of om een schuilplek te zoeken. 
Kortom, er ontstaat een echt rif voor onze kust.
Er werden duikers gevraagd om het onder-
water leven in kaart te brengen. Er waren 80 
duikers aanwezig. We werden in 8 groepen 
van 10 duikers verdeeld en elke groep ging ca 
een stuk bodem onderzoeken gewapend met 
onderwatercamera en notitie lijstjes. Met deze 
gegevens konden de biologen aan de slag om 
de soorten definitief te determineren.
De uitslagen worden nog gepubliceerd. De 
bedoeling is om dit elk jaar te herhalen zodat 
de ontwikkeling van zo’n rif gevolgd kan 
worden.
Het was erg leuk en interessant om hier aan 
mee te doen. Er werden die dag ook lezingen 
gegeven en er waren meerdere standjes van 
de stichtingen met heel veel leuke info. Ook 
voor de inwendige mens was alles goed 
geregeld. Misschien dat volgend jaar meer 
mensen het leuk vinden om mee te doen.

Deze dag heeft mij op het idee gebracht om in 
Vinkeveen ook zoiets te gaan doen. Zijn er 
mensen die het leuk vinden om het onder-
waterleven in Vinkeveen in kaart te brengen? 
Ik kan aangeven welke soorten er al gezien 
zijn en welke specifiek gezocht worden. De 
stichtingen hebben een uitgebreide lijst van 
zoetwater organismen waar we naar kunnen 
zoeken. De kunst is alleen om te weten waar 
je moet zoeken. 
Ik hoor graag of er belangstelling voor is. 
   
             Nico ter Steege. 

=================

- Polo en Hoody met Clublogo - 
Pim droeg zijn clubpolo tijdens zijn werk en 
vakantie in Thailand. 

Ze zijn er weer; de club-polo en club-hoody met 
logo. 
De kleur van de kleding is blauw, met het bekende 
clublogo van De Meerkoeten. 

De prijzen zijn verlaagd; 
- de polo’s zijn per stuk € 22,50 
- en de hoody met rits € 33,50 

te bestellen via Rene. 
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(onderstaand stukje komt van Jan Swinkels en is in 
september 2003 al eens geplaatst in ons clubblad) 

- Zo begon het… - 
Er was eens lang geleden een man die op zijn 
vakantie in Frankrijk een snorkeltje kocht. Zo 
één met aan het gebogen boveneinde van de 
pijp een ping-pong balletje in een soort netje.  
Als de snorkel onder water ging sloot dat 
balletje de pijp af. Je kreeg dan geen water in je 
mond.  

Maar er kwam ook geen lucht meer als het 
balletje bleef vastzitten, wat nogal eens scheen 
te gebeuren. Dus verdronken er met zo'n ding 
regelmatig kindertjes en naar verluidt zelfs 
volwassenen. De man uit dit verhaal heeft het 
echter overleefd. Sterker nog, hij heeft de rest 
van zijn leven onder water doorgebracht, voor 
zover hij niet voor dringende bezigheden even 
boven moest komen. Zoals nu voor het 
schrijven van dit verhaal. Dat kan dan ook wel 
verder in de ik - vorm verteld worden.  

(Jan Swinkels Vinkeveenseplassen) 

Duikschool Hendriks 
Met leren duiken heb ik gewacht tot mijn zonen 
Bart en Stijn 14/15 jaar waren. Als ik maar 
eenmaal mijn brevet zou hebben zou ik hen de 
kunst wel kunnen bijbrengen, dacht ik.  Bedenk 
daarbij dat 25 jaar geleden nog niet op bijna 
iedere hoek van de straat een duikshop annex 
duikschool te vinden was. De NOB bestond net 
10 jaar en van PADI had nog nooit iemand 
gehoord. Velen in mijn omgeving vonden het 
dan ook onverantwoorde waaghalzerij waar ik 
aan wilde beginnen, zeker voor iemand die de 
veertig al was gepasseerd !  
Door Amsterdam fietsend zag ik op een goede 
dag op de Oostenburger-gracht een groot bord 
"Duikschool". Zo kwam ik terecht bij de 
legendarische Peter Hendriks.  
De praktijklessen waren in het Sportfondsen- 
bad Oost ; de theorie kreeg je meestal  aan de 

bar. Mijn 'klasje' bestond vrijwel uitsluitend uit 
breedborstige en dik-buikige macho's. 
Niettemin was ik de eerste die het brevet 
haalde, weliswaar met een onvoldoende voor 
het hoofdvak 'bier en whisky hijsen'. 
Meteen daarna maar duikflessen en auto-
maten gekocht om met mijn zonen op een 
rustig tijdstip in een hoekje van het kersverse 
Meerbad Abcoude te oefenen. Vriendjes en 
vriendinnetjes van Bart en Stijn vonden het  
natuurlijk ook te gek om zich eens een kleine 
Cousteau te wanen. Dus binnen de kortste 
keren was mijn hoekje overvol.  Gelukkig was 
er bij het waterpolo van de Meerkoeten nog een 
mager bezet uurtje. Daarvan mocht ik tijdelijk 
een baantje gebruiken. Al gauw verbreide de 
dorps tam-tam het verhaal dat je bij de 
Meerkoeten kon leren duiken. De toeloop werd 
dus nog groter.  
Via een advertentie in de VAR hebben we toen 
aangekondigd, dat er bij voldoende be-
langstelling een duikclub opgericht zou worden.  

Oprichting 
Op 23 oktober 1978 meldden zich 25 mensen 
in een zaaltje van 'de Eendracht' (presentielijst 
zit nog in ons archief). Daaronder ook twee 
instructeurs van de Amstelveense duikclub 
NEMO, te weten Jan Baas en Jan van Schalen. 
Zij boden aan om ons met hun ervaring te 
helpen. Verder hadden we het geluk dat op die 
vergadering de Abcoudenaar Ben de Roos 
(later coach van de Olympisch zeilploeg) zich 
ook als trainer  aandiende. Hij was CIOS-
student en had zojuist in Frankrijk zijn 
instructeursbrevet gehaald. Door al die 
ontwikkelingshulp had Abcoude ineens een 
echte duikclub, al waren we dan een  
onderafdeling van AZ & PC 'De Meerkoeten'.  
Waarom werden we geen zelfstandige 
vereniging, geheel los van de Meerkoeten ?? 
Welnu, in die tijd kreeg de zwemclub subsidie 
van de gemeente in de vorm van een lagere 
huurprijs voor haar trainingsuren. 
Dat wilden wij als startende Abcouder duikclub 
uiteraard ook graag hebben. Maar de ge-
meente was  gaan knijpen op subsidies (ook 
toen al !). Nieuwe clubs kwamen niet meer in 
aanmerking. Vandaar dat wij snel onder de 
subsidie-paraplu van de Meerkoeten zijn 
gedoken. Zij huurden  'wegens uitbreiding van 
het  ledental' voor de duikers er simpelweg een 
uurtje bij. In mijn oude papieren vond ik nog een 
berekening. Die wees uit dat de jaarcontributie 
voor de duikers in de 'Meerkoet-constructie' 
neer kwam op fl 170,- per jaar (all-in). Als 
zelfstandige duikclub zou dat fl 275,- zijn 
geworden. Daar kwam nog bij dat een flink deel 
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van de nieuwe leden van de duikclub reeds als 
waterpoloër lid  was van de Meerkoeten. Bij 
een zelfstandige duikclub zouden zij hen 
dubbele contributie hebben gekost. In januari 
1979 heeft de NOB de duikclub de Meerkoeten 
officieel  erkend.   

Onze leden konden daarna de NOB-brevetten 
gaan halen. 'Inschaling' van andere brevetten 
was bij de NOB nog een volstrekt taboe. Ook al 
had ik een mooi 'Hendriks-brevet', ik kon alles 
nog eens opnieuw doen voor mijn 1-ste ster. 
Nemo hielp ons in die aanlooptijd prima bij 
opleiding en examens.  
Dat neemt niet weg dat wij als club toch graag 
zo gauw mogelijk self-supporting wilden 
worden.  

Miss Meerkoet 
Jan de Rooij en ik besloten het instructeurs-
brevet  van de NOB te gaan halen. Dat lukte 
heel aardig, hoewel boze tongen beweren dat 
wij alleen maar geslaagd zijn door inzet van 
oneigenlijke middelen. Bij ons examen in 
Papendal moesten wij voor het onderdeel 
'instructie geven in het zwembad'  zelf een 
ploegje leerlingen meenemen. Nu is alom 
bekend dat bij traditie in onze duikclub het  
vrouwelijk schoon rijkelijk aanwezig is. Onze 
afvaardiging naar Papendal was daar geen 
uitzondering op. Met als gevolg dat – naar men 
zegt - de NOB examinatoren minder 
gebiologeerd waren door de vormgeving van 
onze lessen, dan door die van onze Miss 
Meerkoet en haar paranimfen ! Hoe dan ook, 
Jan en ik hebben daarna ruim twintig jaren 'aan 
de bak gestaan'. Het panel moet maar uitmaken 
waar we het meest succesvol  mee waren: als 
instructeurs of als de "Jantino's" ?  

(de Jantino’s 10 jarig bestaan Jan Swinkels en Jan de Rooij) 

Over Miss Meerkoet gesproken: voor mij blijft 
het onbetwiste hoogtepunt in de geschiedenis 
van de club de feestavond in 1985. Een 
cabareteske  Miss-verkiezing, uitgevoerd door 
het mannelijke deel van de club in een 
overrompelende, maar ook zeer subtiele 
travestieten-show. Toeschouwers die toch wel 
wat gewend waren hebben mij na afloop  
toevertrouwd dat van het lachen niet alleen hun 
tranen de vrije loop namen.   

(Duikclub De Meerkoeten Zeelandweekend 1982) 

Voorzetje 
Het was mijn opdracht om over de beginjaren te 
schrijven. Ik houd mij daaraan, want voor  de 
meeste huidige leden zal dit lange 'opa vertelt' 
verhaal wel meer dan genoeg zijn.  
Men zegt dat bij een mens de eerste 
kinderjaren bepalend zijn voor het wezen en 
karakter dat men later als volwassene heeft. 
Trek je die wijsheid door naar de duikclub dan 
blijkt dat onze gelukkige begintijd een perfect 
uitgangspunt is geweest voor 25 jaren van veel 
lief en nauwelijks leed. (red. inmiddels 40 jaren) 
Want tot op de dag van vandaag zie ik de altijd 
bonte mengeling van leden veel plezier beleven 
aan hun goed geleide,  ondernemende en in 
één woord jofele club. En tussendoor kun je 
dan ook nog heel aardig je fascinatie voor het 
de wereld onder water aan zijn trekken laten 
komen.   
Hulde dus aan allen die van mijn voorzetje van 
25 jaar terug zo iets moois maakten en dat nog 
steeds blijven doen. 
Non, je ne regrette rien !!          Jan Swinkels   

(bestuur 1984 ;  
Herman vd Maché / Wilma Tap / Jan Swinkels / Jan de Rooij) 
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- Update opleidingen - 

Welke opleidingen zijn er in het afgelopen jaar 
gedraaid? En welke brevetten zij er behaald? 
 Hieronder geven wij je in het kort een overzicht; 
  
2*-opleiding; Isene en Stijn 
Stijn heeft inmiddels het felbegeerde 2*-brevet 
gehaald….! 
Goed gedaan Stijn en nogmaals gefeliciteerd… 
Met Isene worden de afspraken verder gemaakt 
om de opleiding in het voorjaar van 2019 verder af 
te ronden. Mooi voornemen voor het nieuwe jaar? 
  
3*-opleiding; Pim en Willem 
Ook bij Pim en Willem is de tomeloze inzet beloond 
met het te respecteren 3*-duikbrevet en mogen de 
titel “Dive-Master” officieel voeren. 
Wel is met hen afgesproken, dat er volgend 
voorjaar een eindoefening dient te worden 
afgerond, maar…..dat moet na zo’n traject toch 
geen probleem meer opleveren? 
Zien jullie aan de waterkant mannen….. 

  
Inzet instructeurs: 
Wil hierbij apart de inzet van de bij de opleidingen 
betrokken instructeurs benoemen, oa Gert die 
voornoemde opleidingen heeft opgestart en met 
wat hobbels en tegenwind toch zijn missie 
volbracht heeft. Top….! 
Ook Peter heeft zich als begeleider bij de 3*-
opleiding van Pim ingezet om de aangeleerde 
oefeningen in te slijpen. Bedankt hiervoor Peter en 
spreken de wens uit, dat je deze rol in de toekomst 
vaker op je wil nemen…. 

 Nieuwe ontwikkelingen opleidingen; 
  
Introductie-duik; vrijdagavond 13 december 2018 
aanvang 21.00 uur 
Op genoemde datum zal er een introductie-duik 
worden gehouden in ons eigen Sloterparkbad aan 
de President Allendelaan 3 te Amsterdam. 
Deze kennismakingsduik zal worden voorafgegaan 
door een kort theorie gedeelte te houden in het 
restaurant gedeelte van het zwembad. 
Deelnemers zijn oa Jesse (zoon van Arian), Niels 
(zoon van Bas) en Yorick (zoon van Dirk Jan en 
Eltina) 
· Aanvang 21.00 uur 
· Er zal worden gedoken met perslucht in het       
ondiepe bad. (diepte 1,5 mtr…) 
· De instructie en begeleiding zal worden verzorgd 
door NOB-instructeurs van onze club. 
· Er wordt gebruik gemaakt van een eigen 
basisuitrusting bestaande uit; duikmasker met 
snorkel en (zwembad) vinnen, aangevuld met 
loodgordel met 2-3 kg lood. 
· Tijdens de introductieduik in het zwembad kan er 
gebruik gemaakt worden van een perslucht set van 
de vereniging bestaande uit; 
trimvest, ademautomaat en persluchtfles. 
  
Lijkt het je leuk om geïnteresseerden in jouw eigen 
omgeving/ kennissenkring hiervoor op te geven, 
laat het ons dan even weten? We gaan hier graag 
mee voor jou aan de slag….. 
  
Opleidingen/ workshops: 
·  Afhankelijk van de aanmeldingen vanuit de 
introductieduik zal er een 1*-duikopleiding worden 
georganiseerd, te starten in januari 2019 en af te 
ronden in het voorjaar. 
· De opleiding “Toezichthouder Zwembad” zal 
door eigen instructeurs van de Meerkoeten intern 
worden gegeven aan (zoveel mogelijk…..) leden 
van onze club. Er volgt nog een intekenlijst……. 
· Workshop materialen gaat op korte termijn 
wegens groot succes nog een keer georganiseerd 
worden. Hiervoor zullen de leden apart een 
uitnodiging toe gemaild  krijgen…. 
  
Tot zover de up date van de gehouden én de nog 
te houden opleidingsactiviteiten  van onze club. 
  
Als je vragen hebt over mogelijk nog op te starten 
opleidingen of andere wensen op het gebied van 
opleiding, aarzel niet en bel of mail ons? 
  
Rest mij voor nu, namens het Instructie-team van 
Duikclub de Meerkoeten,  jullie alvast Fijne 
Feestdagen en een goed, maar vooral een veilig 
Nieuw (duik) Jaar 2019 toe te wensen…..! 
  
Namens het bestuur en instructieteam, 
  
  Job Roggeveen 
  2*-Instructeur / hoofdtrainer 
  Duikteam de Meerkoeten 
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- HOGE NOOD BIJ DUIKEN - 
Veel duikers is het opgevallen dat je tijdens of 
vlak na de duik een enorme aandrang krijgt 
om te plassen. Dit wordt veroorzaakt door 
twee normale reacties van ons lichaam op de 
wateromgeving.

  Ten eerste: afkoeling
Ons lichaam raakt dmv geleiding warmte kwijt 
aan het omringende water. Dit warmteverlies 
onder water gaat ca 20x sneller dan het verlies 
van warmte aan de lucht boven water. Hoe 
kouder het water is des te sneller verloopt de 
afkoeling.
Het lichaam reageert met het samentrekken 
van bloedvaten in de armen, in de benen , in 
het hoofd en onder de huid, zodat zo min 
mogelijk warmte naar buiten wordt afgegeven. 
Het gevolg is dat de bloeddruk centraal in ons 
lichaam stijgt. Als reactie hierop gaan de 
nieren vocht uitscheiden om de bloeddruk te 
laten dalen. 
Resultaat: verhoogde urineproductie.

  Ten tweede: omgevingsdruk
Onder water is de omgevingsdruk hoger dan 
boven water. Hoe dieper je gaat des hoger 
wordt die druk. Ook dit heeft als gevolg dat de 
bloeddruk gaat stijgen. En ook hierdoor gaan 
de nieren weer reageren door meer vocht uit 
te scheiden. 
Resultaat: nog meer urineproductie.
De aandrang kan zo groot worden, dat je het 
niet meer kunt ophouden, dat is in een natpak 
minder vervelend, dan in een droogpak.
Een reden voor een aantal duikers om vlak 
voor de duik niet of nauwelijks te drinken. Dit is 
zeker niet aan te raden omdat dan de kans op 
het krijgen van decompressieproblemen 
toeneemt.
De toename van de urineproduktie is een 
normale reactie van ons lichaam op de 
veranderde omstandigheid onder water. Je 
kunt wel maatregelen nemen om een hele 
volle blaas te voorkomen.
- zorg voor een goed isolerend pak (om de 
afkoeling te verminderen)
- duik minder diep (minder druk en minder 
koud)

- duik minder lang (minder afkoeling en minder 
tijd voor de nieren)
Maar de toename van de urineproduktie is niet 
te voorkomen.

Blijf wel drinken voor de duik en vul na de duik 
het vocht meteen weer aan.
   
   Nico ter Steege. 

=================
- puzzelpuzzelpuzzelpuzzel -
Onder de vele goede inzendingen, van de puzzel 
uit de vorige editie, werd een winnaar getrokken. 
De gelukkige is dit keer; Bas van Breukelen, hij 
ontving een digitale fototoestel van Olympus. 

De puzzel van deze editie, vindt u hier onder. De 
prijs die beschikbaar is gesteld, is een verrassing… 
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- NOOIT VERWACHT….. - 

Na	 exact	 een	 half	 jaar	 theorie,	 zwem-
badtra in ingen	 en	 oefenduiken	 in	 de	
Vinkeveense	 Plassen,	 konden	 Karel	 en	 ik	 onze	
1*	 Open	 Water	 Diver	 licenEe	 van	 de	 NOB	 in	
ontvangst	nemen.		

Karel	 had	 al	 eerder	 gedoken	 met	 een	 PADI	
Open	Water	 Diver	 licen9e	 op	 zak,	maar	 voor	
mij	 ging	 er	 le=erlijk	 een	 nieuwe	 onder-
waterwereld	open	bij	de	Zandeilanden	4,	1	en	
2	 in	 Vinkeveen.	 De	 temperatuur	 onder	 water	
viel	 mij	 mee,	 het	 zicht	 en	 de	 hoeveelheid	
verschillende	 soorten	 vissen	en	hun	aantallen	
vielen	 vaak	 tegen.	 Maar	 wel,	 mooi	 en	
spannend.	

Karel	 en	 ik	 besloten	 een	 duikvakan9e	 te	
boeken	 in	de	herfstvakan9e	dit	 jaar.	Het	werd	
een	 reis	 naar	 Egypte,	Marsa	 Alam,	 één	 grote	
zandbak	 met	 vele	 luxueuze	 resorts	 naast	
elkaar.	 Brayka	 Bay	 Hotel,	 all	 inclusive,	 een	
duikschool	op	het	terrein	en	een	huisrif.				
Over	 de	 duikschool,	 Coraya	 Divers	 (SSI	
Interna9onal)	 ben	 ik	 erg	 te	 spreken,	 goed	
georganiseerd,	 een	 goede	 uitrus9ng	 in	 de	
verhuur,	veel	verschillende	bestemmingen	met	
zodiac,	speedboot	of	minibus,	naast	duiken	op	

het	 huisrif	 en	 gebruik	 makend	 van	 lokale,	
Egyp9sche	gidsen.		
Na	 een	 introduc9eduik	 en	 duiken	 bij	 het	
huisrif,	 hebben	Karel	 en	 ik	 een	 cursus	 Perfect	
Buoyancy	gevolgd	(compleet	met	theorie)	voor	
het	bepalen	van	de	juiste	hoeveelheid	lood	en	
het	ui=rimmen/zweven	onder	water	(met	o.a.	
een	parcours	op	10	meter	diepte	door	hoepels	
en	het	leren	zweven	als	een	fakir	zi=end	op	je	
vinnen).	Onze	 7	mm	pakken	 gaven	 de	 nodige	
hilariteit	 bij	 de	 Egyp9sche	 gidsen	 en	 een	
verkeerde	 inschaYng	 van	 onze	 hoeveelheid	
lood.		
De	bestemmingen	Marsa	Abu	Dabab	met	 zijn	
schildpadden,	 Abu	 Sail	 met	 uniek	 koraal,	
bereikbaar	door	“a	hole	in	the	reef	top”,	Marsa	
Egla	(zonder	zeekoeien)	en	het	maken	van	een	
nachtduik	zijn	absoluut	de	moeite	waard.		
En	 dan	 al	 die	 verschillende	 soorten	 vissen……
één	van	mijn	favorieten:	the	masked	Pufferfish	
en	natuurlijk	the	Parro`ish.		

Ik	heb	(nog)	geen	vergelijkingsmateriaal,	maar	
beveel	 deze	 duikschool	 van	 harte	 aan.	 De	
loca9e	 is	 fantas9sch	 om	 te	 duiken	 en	 te	
snorkelen,	het	resort	is	goed,	echter,	excursies	
om	 meer	 van	 Egypte	 te	 zien	 op	 cultureel	
gebied	zijn	daar	niet	echt	voorhanden.			
    Groet, Lydia.  

 

================ 
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- Planning Buitenwaterduiken 
voorjaar 2019 - 

Naast de gebruikelijke buitenwater activiteiten op 
de vrijdagavond is het voornemen in het voorjaar 
van 2019 een duik te plannen bij het Fort 
Rammekens in Zeeland. 

Het fort ligt aan de rand van de Westerschelde in 
een baai,  grenzend aan één van de rijkste 
natuurgebieden in Nederland. 
Het is gebouwd tussen 1547 en 1552 en had als 
(hoofd) doel de scheepvaartverbinding naar 
Middelburg (en Antwerpen) te bewaken. 
  
Gouden Eeuw 
In de Gouden Eeuw was het fort van belang voor 
de bevoorrading van de op de rede van 
Rammekens op goede wind wachtende schepen 
van de VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) 
Met name het laatste is een reden om hier een duik 
te plannen in verband met de (onderwater) 
vondsten die in het verleden en onlangs zijn 
gedaan op deze betreffende locatie. 
  
Specialties 
Omdat dit soort duiken een meer  thematisch 
karakter hebben, kan er een combinatie worden 
gemaakt met de specialty’s archeologie en biologie. 
  
Verkenning 
Om deze duik voor  onze leden  mogelijk te maken 
zal  door het Instructieteam een verkenning (duik) 
worden gedaan op de betreffende locatie. 
Uiteraard zullen wij jullie hiervan op de hoogte 
houden en indien mogelijk uitnodigen voor deze 
avontuurlijk duik in Zeeland! 
  
  
Namens het Instructie-team en buitenwater-
planning, 
  
  
 Job Roggeveen 
 2*-Instructeur / hoofdtrainer 
 Duikteam de Meerkoeten 

 

============== 
 

- Kleine ledenwerving - 

Als duikclub doen we het nog niet zo gek. De 
duiken worden goed bezocht, gezien het aantal 
leden. Er is gezelligheid en vertier voor en na de 
duiken. Kijk maar naar de maandelijkse barbecues.  

Er zijn voor z’n kleine vereniging veel opleidingen 
afgerond of bijna afgerond. En toch willen we er 
leden bij hebben. We vinden namelijk dat de 
zwembadlessen slecht bezocht worden. Daarom 
starten we een kleine ledenwerving actie. En we 
beginnen bij onze bestaande leden. 

Er is namelijk een flinke  korting voor elk lid dat je 
aanbrengt. Hieronder vindt je de regels. 

Voor elk nieuw lid dat je aanbrengt en een volledig 
lidmaatschap bij ons aangaat. Ontvang je een 
korting van maar liefst 50 euro. Deze korting 
wordt dan in mindering gebracht op jouw lid-
maatschap, van het volgende seizoen. Als deze 
persoon natuurlijk nog steeds lid is van de duikclub. 
Mocht je twee leden aanbrengen in één seizoen, 
dan ontvang je 75 euro korting. Deze korting 
wordt dan in mindering gebracht op jouw lid-
maatschap, van het volgende seizoen. Als deze 
personen natuurlijk nog steeds lid zijn van de 
duikclub. 

Dus nodig familie, vrienden en/of collega’s uit. En 
laat ze kennis maken met onze duikclub en de 
duiksport. 
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