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 DUIKCLUB  “DE MEERKOETEN” 

** Clubblad Uitgave  -  Juni 2019 **

  
      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. 20 sep t/m 22 
mei 2020, 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 op ; vr.27 dec en vr.3 jan 
- 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. 10 mei t/m vr.
13 september 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 
Afgelopen januari zijn we gestart met de nieuwe 1 sters 
opleidingen. Het instructeursteam gaf les aan onze 
nieuwste en tevens jongste leden, Jesse en Niels. 

Het buitenwater seizoen is weer begonnen. De eerste 
clubduik was op vr.10 mei. Het was ook de eerste 
buitenduik voor de 1 sterduikers. 
De 2 ster opleiding is eveneens in volle gang. Lydia en 
Karel gaan er voor. 

Op woensdag 22 mei stond weer de jaarlijkse 
“herhalingstraining reanimatie” op het programma. 
Lokatie was dit keer; Viscentrum Abcoude (Fort Abcoude) 
Gert Oskam en Jan Baas zijn de reanimatie docenten. 

De Algemene Leden Vergadering, zal dit jaar plaats-
vinden op; woensdag 5 juni, om 20:00 uur.  
Lokatie : Boomvalk 28, Ouderkerk a/d Amstel. We vinden 
het erg leuk dat de familie Wulffraat haar huiskamer, 
wederom beschikbaar stelt voor de Duikclub. 

Ook dit jaar hebben we Marc de By bereid gevonden 
regelmatig zijn “veldkeuken” voor ons te openen. We 
gaan het zien, maar onze verwachtingen zijn hoog.

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


-   Update Opleidingen   - 
Welke	 opleidingen	 zijn	 er	 in	 het	 afgelopen	 jaar	
gedraaid?	 En	 welke	 breve8en	 zij	 er	 behaald?	
	Hieronder	geven	wij	je	in	het	kort	een	overzicht;	
		
	1*-opleiding;	Jesse	en	Niels;	
In	 januari	 dit	 jaar	 is	 de	 1*-opleiding	 gestart	 met	
twee	 zeer	 enthousiaste	 en	 gedreven	 deelnemers,	
Jesse	en	Niels.	
Inmiddels	 hebben	 zij	 in	 een	 strak	 tempo	 hun	
theorie	 en	 zwembad	 modules	 afgerond	 met	 hét	
felbegeerde	1*-	cerBficaat.	
Begin	mei	konden	de	buitenwaterduiken	al	gestart	
worden,	waaronder	een	heuse	bootduik…	
In	dit	tempo	kunnen	we	met	dit	duo	een	heel	eind	
in	 de	 richBng	 van	 het	 1*-brevet	 komen…..en	
binnenhalen?	
		
2*-opleiding:		Lydia	en	Karel;	
De	 1*-skills	 zijn	weer	 aangescherpt,	 de	 specifieke	
theoriemodules;	 geBjdenwater,	 nacht-	 en	 diep-
duiken	 staan	op	het	 programma	en	 kunnen	 in	 dit	
nieuwe	buitenwaterseizoen	in	de	prakBjk	gebracht	
worden.	
Beiden	tref	je	zeer	regelmaBg	bij	de	clubduiken	aan	
de	waterkant	aan	en	wordt	onder	begeleiding	van	
Peter	aan	de	vaardigheden	gewerkt.	
		
3*-opleiding;	Pim	en	Willem	
Dit	 voorjaar	 staat	 nog	 een	 eindoefening	 op	 het	
lijstje	van	de	mannen…..	
Hiervoor	zal	een	locaBe	gezocht	worden,	die	zowel	
de	 diepte	 als	 het	 zicht	 verschaK	 om	 deze	 duiken	
veilig	te	kunnen	maken.	
Via	de	mail	zal	de	datum	en	 locaBe	van	deze	duik	
bekend	gemaakt	worden	en	misschien	voor	andere	
leden	van	de	club	aanleiding	vormen	om	ook	af	te	
reizen	naar	deze	stek.	

Job	Roggeveen	
2*-Instructeur	/	hoofdtrainer	
Duikteam	de	Meerkoeten	

========== 

- Workshop Toezichthouder - 

Op	 22	 februari	 en	 22	 maart	 van	 dit	 jaar	 zijn	 de	
sessies	van	deze	workshop	“Toezichthouder”	 	met	
véél	enthousiasme	en	inzet	door	de	leden	van	onze	
club	afgewerkt.	
Niet	alleen	de	skills	ten	aanzien	van	het	redden	van	
een	 drenkeling,	 ook	 die	 van	 de	 duiker	 in	 nood	
stonden	op	het	programma.	
Door	het	werken	hieraan	groeide	tevens	het	besef,	
dat	toezicht	ofwel	het	monitoren	van	de	veiligheid	
een	 belangrijk	 onderdeel	 van	 onze	 (club)	
duikacBviteiten	is.	
In	het	najaar	zal	er	wederom	een	workshop	
“Toezichthouder”	georganiseerd	worden.	

- Reanimatietraining/ AED - 

Op	22	mei	jl	heeK	de	(herhaling)	sessie	
reanimaBe	en	AED	behandeling	
plaatsgevonden.	
De	organisaBe	was	in	handen	van	Gert	met	
collega	instructeur	Jan	Baas.	
Plaats	van	handelen:	’t	Viscentrum	Abcoude	
aan	de	Molenweg	19	te	Abcoude.	(het	Fort)	
Een	mooie	locaBe,	goede	instrucBeruimte	en	
vriendelijke	ontvangst	en	gastvrij.	
Een	en	ander	door	bemiddeling	van	Elvira,	
onze	dank	nogmaals	daarvoor. 

Job	Roggeveen	
2*-Instructeur	/	hoofdtrainer	
Duikteam	de	Meerkoeten	

========== 
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- Haar strijd: Om de haai van 
het menu af te krijgen - 

(van onze speciale verslaggever in India)
De haai dreigt uit te sterven in de Indiase 
kustwateren. Natuurbeschermster Divya Karnad 
probeert dit te voorkomen door bewustzijn te 
creëren bij vissers en koks. Daarvoor is ze nu 
bekroond.

Divya Karnad (34)
De stranden van Indiase eilanden lagen vroeger 
bezaaid met de snuiten van zaagvissen, ook wel 
timmermanshaaien genoemd. Rond 1800 zaten de 
Indiase wateren vol met deze haaien. Vissers 
sneden de snuiten - in de vorm van smalle 
kettingzagen - af, dumpten ze op het strand en 
namen de rest van het vlees mee om te verkopen 
als voedsel. Tegenwoordig is dat volkomen anders: 
als er een zaagvis wordt gespot, haalt dat de krant.
De Indiase natuurbeschermster Divya Karnad 
vecht voor het bestaan van de haaien. Om die 
reden ontving zij afgelopen vrijdag in Burgers' Zoo 
in Arnhem de prestigieuze Future For Nature 
Award, een internationale prijs voor jonge 
natuurbeschermers. De prijs is een initiatief van de 
Nederlandse stichting Future For Nature, waarvan 
directeur Alex van Hooff van Burger's Zoo de 
voorzitter is. Divya Karnad komt tevoorschijn uit 
een van de boomhutten in het Safari vergader-
centrum van Burgers' Zoo. Het is een spannende 
week voor haar: deze uitreiking is de eerste keer 
dat ze voor zoveel mensen spreekt - 500 personen. 
Bescheiden en met een brede glimlach begint ze 
haar verhaal. Haaien, zegt Karnad, worden niet 
alleen bejaagd vanwege hun vinnen voor de 
Chinese haaie-vinnensoep. Dat is zelfs verboden in 
India. Wat wel mag, is een haai vangen en in zijn 
geheel opeten. Puttu, vermalen haai of beter 
gezegd haaien-gehakt, geldt in vissers-dorpen in 
Zuidoost-India als een delicatesse. Het is een 
traditie die al eeuwen-oud is. Sinds een paar jaar 
prijkt de haai ook op het menu van restaurants. 
Gekruide haai op een stokje is razend populair. 
Chef-koks en vissers werken hierbij samen. Vissers 
willen graag hun vangst verkopen, maar haai heeft 
van zichzelf een sterke smaak en is moeilijk te 
bereiden. Daarom leren vissers de koks hoe ze het 

vlees moeten klaarmaken. Niet alleen de vissers en 
restaurants dragen bij aan het uitsterven van de 
haai, vertelt Karnad. Ook de overheid doet volgens 
haar onvoldoende om het dier te beschermen. Van 
alle haaiensoorten staan er maar zes of zeven op 
de lijst van bedreigde diersoorten in India. Die lijst 
is verouderd. Inmiddels zijn er volgens Karnad veel 
meer soorten haaien die bedreigd worden.De 
overheid moet daartegen optreden.

En dan is het ook nog zo dat vissers de bedreigde 
soorten vaak niet herkennen. "Zelfs experts kunnen 
ze moeilijk identificeren", zegt Karnad. Vangt een 
visser bewust bedreigde haaien, dan verkoopt hij 
die vaak in stukjes op de markt. Niemand die het 
dier dan nog herkent. Het veranderen van deze 
Indiase denkwijze, de tradities en de cultuur, lijkt 
bijna onmogelijk. Maar haar strijd gaat door.

========== 

- 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.  

En toch willen we er leden bij hebben. Daarom zijn 
we vorig jaar een ledenwerving actie gestart, 
binnen de duikclub. 

Er is namelijk een flinke korting voor elk lid die 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 op je contributie. 
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. 

Dus nodig familie, vrienden en/of collega’s uit. En 
laat ze kennis maken met onze duikclub en de 
duiksport. 
(red. duikers met een korting tot nu toe; Peter S. 2019 / 
Arian 2020 / Bas 2020) 

========== 
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-   magneet-vissen   - 

(redactie & Heinz Vinke) 
Geen magnetische vissen, maar vissen met 
een magneet. Nu magneet-vissen zo populair 
is geworden in bijvoorbeeld Amsterdam, waar 
je vroeg in de ochtend diverse magneetvissers 
op de bruggen ziet staan. Blijkt dit al een oud 
fenomeen te zijn. 

Zo vertelde Heinz Vinke, dat hij als beginnend 
duiker, ook de grachten afstroopte. 
En vonden net als nu, de meest vreemde 
dingen; van flessen, munten, messen, sleutels, 
gereedschap, spijkers en bestek, maar ook 
een kluis en natuurlijk fietsen. 
Het was spannend en het gaf je heel veel 
duikervaring, weet Heinz te vertellen. Omdat je 
alles op de tast deed, want na een tijdje 
wroeten, was het water behoorlijk troebel. 
daarom waren alle duiken in de gracht ook 
lijnduiken. 
We waren 2 stersduiker want het lijnduiken viel 
toen onder her 2de ster. We hadden standby-
duikers en natuurlijk seinlijnmeesters. 
Het was een leuke en spannende manier van 
duiken. De buit was wisselend en we hadden 
altijd veel toeschouwers. Maar tegenwoordig is 
het niet verstandig om in de grachten te duiken 
verteld Heinz, te veel rondvaartboten en 
plezier vaartuigen. Veel te gevaarlijk, je moet 
bij duiken altijd zorgen voor je eigen en 
andermans veiligheid. 

Magneetvissen zelf, is het gaan vissen met 
een sterke magneet, opzoek naar metalen 
voorwerpen. Het wordt nog wel eens ijzer-
vissen of metaalvissen genoemd. Het principe 
van magneetvissen is heel simpel, je neemt 
een hele sterke magneet, bevestigd hier een 
sterk oogbout of oogmoer, aan waar je een 
touw aan kan bevestigen en klaar. Gooi de 
vismagneet in het water en haal rustig binnen. 
Wanneer je dit doet ben je aan het magneet-
vissen.  Als je voelt dat je beet hebt, begint het 
pas leuk te worden. Wat zal het zijn…… 
Van waardeloze dingetjes tot waardevolle 
zaken, zoals een kluis, een 
zwaard en een oud pistool en 
natuurlijk fietsen en brommers. 
Heinz heeft nog meer verhalen 
van vroeger, in het volgende 
clubblad meer hier over. Hiernaast 
een foto van Heinz, uit zijn begin 
jaren als “duikertje”, ja hij was er al 
vroeg bij, onze Heinz. 

========== 

- laatste zwembad training - 

Het binnenwater seizoen zit er op. Het Sloter-
parkbad werd dit seizoensdeel goed bezocht door 
onze duikers. Een volle “springkuil” is leuker dan 
een paar man in z’n grote badkuip. Dit kwam ook 
door de 1-ste en 2-de ster opleidingen.  

Ook werd er gedurende het seizoen geoefend voor 
“toezichthouder zwembadtrainingen”, ook hier een 
goede opkomst en dito enthousiasme. Met 
natuurlijk dank aan onze instructeurs en trainers. 
Elke vrijdag avond werd afgerond met een koffie, 
thee, soep en een nootje in de verenigingshal van 
het zwembad. Marc bedankt voor je inzet. Op de 
laatste vrijdagavond hadden Heinz en Mechelina 
haring meegenomen. Dat was een welkome 
traktatie van de Fam.Vinke. Het buitenwaterseizoen 
staat voor de deur en we kunnen haast niet 
wachten. Niet alleen om mooie en leuke duiken te 
maken maar ook om de drankjes en de hapjes en 
natuurlijk de maandelijkse barbecues. 
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https://vismagneet.com/product/vismagneet-touw/


- puzzelpuzzelpuzzelpuzzel -

Onder de vele goede inzendingen, van de puzzel 
uit de vorige editie, werd een winnaar getrokken. 
Nico ter Steege, werd de winnaar, hij ontving een 
Alum.Bidon en Cool-bag en een O’niel shirt. 

De puzzel van deze editie is een zeer moeilijke. 
Het zijn duikstekken in Nederland. Veel succes…. 
De prijs voor de winnaar is een Dry-bag voor het 
duikpak. 
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CLUB PUZZEL 2019 JUNI  -  DUIKSTEKKEN IN NEDERLAND

E Z S V E T W I S K E N E V

M E A C N S P R I N G E R D I E P

D V T N H S N E R N S T E K

N E D A A I D I J K V A L R

A C E R D L O E M W O M Z I

R Z I R R T P U T E P O W R

T E N L E E U S L U W G E W A E

S E E A D I V O O E K E T N A D

D L R N I S I B B O G E M E S G L

N A O D J C B T N E R R E G E R I O

A N T T K H S O P K S E N I U E P P

L D E E E O D E M B E I D B P J R K

N B P E O R L E O M L V N I I S E J

E R M G R T P U N E E E E P U E E I

Z U O E J W T L V O L N K E P Z K L

E G L E Z A E A O S I E W N H B

W P O R L O S U S A D C I H

T W I N D G A T E D L E E L
Zo doe je mee! los de woordzoeker op en de overgebleven letters vormen achter elkaar de oplossing.

Onder de goede inzendingen wordt een prijs verloot. 

Je kun de oplossing sturen naar de redaktie van dit blad. Sluitingsdatum is 30 juli 2019

LET OP :      IJ bestaat uit  I + J

BLIJKPOLDER NIEUWEMEER VEERE

BOMMENEDE OOSTBOUT VEERZWAAG
DENOSSE PLOMPETOREN VINKEVEEN

DIJKVAL PREEKHIL WEZENLANDSTRAND

DREISCHOR SCHARREDIJKE WINDGAT
DUIKPIJP SLOTERPLAS ZANDEILAND

GREVELINGEN SPIEGELPLAS ZEELANDBRUG

KEEPWAL SPRINGERDIEP ZOETERSBOUT

KERKWEG STEK ZUIDERBOUT
KOEPELTJE TOOLENBURG

KOPWAL TWISKE

NEERWAL

OPLOSSING

-

�1



- Eerste Duiken Van Het 
Seizoen - 

Beschrijving van de eerste duiken van dit 
seizoen. Vrijdag 17 mei 2019, Zandeiland #4.

Deze duik ging ik te water met Jesse en Niels. 
Het doel was om routine op te doen in het 
kader van hun 1-sters opleiding. Naast de 
voorbereiding, buddy-check, te water gaan, 
trimmen en wat kleine oefeningen ( “automaat 
terugvinden”, “zonder lucht zitten”) ,hebben we 
er een funduik van gemaakt. Ik ben altijd naar 
meer te kijken dan alleen naar vissen en 
objecten. Zo zie je ook de zoetwaterspons, de 
zoetwaterpoliepjes, de sporen die de 
driehoekmosseltjes in het zand trekken en de 
loopsporen van de kreeften. Wat vis betreft lijkt 
het wat minder dan voorgaande jaren, maar 
we zagen meteen al een flinke snoekbaars. 
Daarna nog een stuk of wat possen onder de 
bus en onder overhangend veen en wat 
baarzen. 

Maar het mooiste was toch echt de vrij 
zwemmende grote paling onder het “7-
meterplatform” . Daar hebben we met z’n 3-en 
naast elkaar een tijdje naar liggen kijken. Gaaf. 
Leuk om te zien hoe relaxed Niels en Jesse 

onder water zijn en genieten van het duiken. Al 
met al een zeer geslaagde duik.

Beschrijving van de tweede duiken van  dit 
seizoen, was tevens een boot duik. Vrijdag 24 
mei 2019, Zandeiland #9.

We gingen om 19.00 uur verzamelen op eiland 
4 en om 19.30 uur vertrokken we met de boot 
van Marc naar eiland 9. We waren met 9 
duikers met volle bepakking aan boord (René, 
Gert, Peter, Job, Karel, Lydia, Arian, Jesse en 
ik) en daarnaast Willem en natuurlijk Marc, 
onze kapitein. Alles mooi op schema en met 
een beetje extra gas waren we in een zucht bij 
de duikstek aangekomen. Ter plekke werd de 
buddy-indeling gemaakt. 
Bij deze duik was Karel mijn buddy. Marc had 
een overzichtskaart van de stek paraat, waar-
door we een goede duikplanning konden 
maken. Max. 40 min duiktijd. Uitzwemmen 
naar 9 m voor 1e wrak, door naar 12 m en 
naar rechts voor 2e wrak en veenblokken, en 
op de terugweg op 4-6 m voor 3e wrak. We 
hebben qua vis 3 x een flinke snoek gezien (2 
verschillende), een paar baarzen, meerdere 
possen en als opvallendste deze duik een 
modderkruiper tussen het groen (was toch 7 
jaar geleden dat ik deze voor het laatst heb 
gezien). Daarnaast veel kreeft (allemaal 
weggegaan bij eiland 4) en kreeftvervellingen, 
sponzen, mosselen en hier erg veel planten-
groei.
Weer genoten van het duiken. Erg leuk dat we 
de mogelijkheid hebben om, dank zij de boot 
van Marc, op andere plek te duiken dan alleen 
eiland 4. Nadat we weer aangekleed waren en 
de uitrustingen in onze auto’s hadden 
gedumpt, gingen we nog even toeren met de 
boot over de plassen. Gezellig nakletsen over 
de duik, met natuurlijk een hapje en een 
drankje. Marc bedankt.
Het was weer een leuke avond.
   
   Nico ter Steege. 
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-  Reanimatie 
Herhalingstraining  - 

Op 22 mei j.l. hadden de Meerkoetduikers weer 
een herhalingstraining reanimatie. Ook dit jaar 
gaf Gert Oskam, samen met Jan Baas de 
herhalingstraining. Beide zijn officiële 
reanimatie docenten. 

Dit jaar was er gekozen voor een andere 
lokatie; het Viscentrum in Abcoude hete ons 
welkom. En om precies 19:30 starte de groep, 
die uit maar liefs 13 personen bestond met de 
training. Er werd geoefend op drie standaard-
poppen, waar men de normale handeling 
[hartmassage 30 om 2] moest uitvoeren. Na de 
pauze werd er geoefend met de AED 
[automatische - externe -defibrillator] 
Ook werd de stabiele zijligging geoefend en 
wat te doen bij een verslikking, de Heimlich 
manoeuvre of buikstoot moet dan uitkomst 
bieden. 
Zoals verwacht was de opkomst groot en werd 
de bijna 3 uur, die er voor uitgetrokken was 
goed besteed. De instructeurs waren tevreden 
met het enthousiasme van de groep. En hopen 
dat als het je overkomt en je moet reanimeren 
of hulpverlenen bij een ongeval, je wat steviger 
in je schoenen staat. 

In de loop van het buitenwaterseizoen wordt 
het nogmaals geoefend, maar dan in een 
ongeval situatie aan de waterkant. (red. het 
wordt een clubevenement op Zandeiland #4) 
Jan en Gert werden bedankt voor hun vrije tijd 
en kundig onderricht. Ook dank aan Elvira en 
het Viscentrum. 

 
Hieronder nog even de belangrijkste punten. 

stap 1 - Controleer het bewustzijn door het slacht-
offer voorzichtig aan de schouders te schudden en 
aan te spreken. Vraag bijvoorbeeld; “gaat alles goed 
met u” “wat is er gebeurt” Als er geen reactie volgt 
op het aanspreken en aanraken, dan is het 
slachtoffer bewusteloos. 
Roep om hulp en laat het slachtoffer niet alleen. 

stap 2 - Leg het slachtoffer op de rug en maak de 
luchtweg vrij door de kin met de vingertoppen iets 
omhoog te tillen. Houd de luchtweg open. Kijk, 
luister en voel max.10sec naar de normale 
ademhaling. 

stap 3 - Als het slachtoffer niet normaal ademt of  
als u twijfelt, vraag een omstander om 112 te 
bellen. Zeg dat het om een reanimatie gaat. 

stap 4 - Als het slachtoffer niet normaal ademt of 
als u twijfelt start met hartmassage. Geef 
borstcompressie door het borstbeen 4 - 5 cm. in te 
drukken met een frequentie van 100 per minuut. 

stap 5 - Na 30 borst-compressies start u met mond-
op-mond beademing. Als u de kinlift heeft toe-
gepast en tijdens het beademen komt de borstkas 
omhoog, dan heeft u voldoende ingeblazen. 
Wissel 30 borst-compressies af met 2x beademen 
tot professionele hulp arriveert. 

============== 
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- Nieuwe ontwikkelingen 
opleidingen - 

	
Gebruik	 octopus	 in	 de	 huidige	 NOB	 opleiding-
prakCjk.cIn	 de	 clubkrant	 van	mei	 2018	heb	 ik	 een	
stukje	geschreven	onder	de	Ctel	“je	automaat	of	je	
leven”…..	
Daarin	 benoemde	 ik	 dat	 het	 alweer	 ruim	 14	 jaar	
geleden	 is,	 dat	 de	 AlternaCeve	 Luchtvoorziening,	
beter	 bekend	 onder	 de	 namen	 ALV	 of	 Octopus	
verplicht	 was	 gesteld	 voor	 onze	 sportduik	
acCviteiten	onder	de	vlag	van	de	NOB.	

Vóór	deze	Bjd	 kenden	wij	 (althans	een	aantal	 van	
ons…..)	het	fenomeen	buddy-breathen.	
Er	werd	toen	nog		met	slechts	één	primaire	tweede	
trap	 gedoken,	 bij	 het	 teken	 “geen	 lucht”	 ons	
bekend,	 diende	 er	 door	 het	 buddypaar	 uit	 één	
(primaire)	 automaat	 geademd	 te	 worden	 om	 zo	
doende	veilig	de	oppervlakte	te	kunnen	bereiken.	
Op	 diepte	 kon	 dit	 nog	 een	 lasBge	 klus	 zijn;	 al	
vinnend	 het	 trimvest	 bedienen,	 je	 dieptemeter/	
sBjgsnelheid	 checken	 én	 de	 (enig	 overgebleven	
werkende)…automaat	op	Bjd,	met	een	zeker	ritme	
overgeven	aan	je	buddy.	
Als	de	ogen	van	 je	buddy	op;	 	 “je	automaat	of	 je	
leven”	stonden,	wist	je	wel	hoe	laat	het	was…..	
Maar	inmiddels	is	het	begrip	gemak	dient	de	(duik)	
mens	ook	binnen	de	muren	van	de	NOB	een	meer	
en	meer	bekend	begrip	aan	het	worden….	
De	 jullie	 bekende	 procedures	 welke	 kunnen	
worden	gevolgd	 in	het	geval	van	“het	terugvinden	
en	 klaren	 van	 een	 “verloren”	 primaire	 tweede	
trap”,		te	weten;	
• Methode	 1;	 met	 een	 zwaai	 van	 de	 rechterarm,	
als	 een	 haak	 de	 beweging	 naar	 de	 automaat	
maken	en	

• Methode	 2;	 de	 slang	 van	 de	 automaat	 zoeken	
vanaf	de	eerste	trap	met	daarbij	de	liKbeweging	
van	de	fles	met	de	linkerarm.	

Misschien	 de	 lichte	 paniek	 zelf	 wel	 eens	 onder-
vonden	of	bij	je	buddy	gezien	als	zowel	methode	1	
als	2	niet	(direct)	uitkomst	kon	bieden?	
En	waarom	nu	eigenlijk?	 Er	 is	 namelijk	 lucht	 voor	
het	 grijpen;	 te	 weten	 onze	 verplicht	 gestelde	
octopus,	hangt	klaar	voor	gebruik	op	de	daarvoor	
bestemde	plek	aan	ons	trimvest…!?	
		
Uitvoering:	
De	 uitvoering	 van	 deze	methode	 dient	 echter	 op	
twee	belangrijke	punten	aangepast	te	worden;	

1.	 	De	handeling	voor	het	pakken	en	klaren	van	de	
octopus	voor	het	(Bjdelijk)	eigen	gebruik	en…	

2.		De	uitvoering	in	getrimde	toestand….	
En	met	 name	 het	 laatste	 trekt	 een	wissel	 op	 het	
aloude	 bekende	 “staBsch”	 oefenen	 op	 de	 bodem	
van	 het	 zwembad	 van	 de	 hiervoor	 beschreven	
methoden.	

De	trim	dient	namelijk	onder	alle	omstandigheden	
beheerst	te	worden,	dus	ook	Bjdens	de	uitvoering	
“terugvinden	 en	 klaren	 van	 een	 “verloren”	
primaire	tweede	trap”.	
Maar	denk	ook	aan	het	klaren	van	het	duikmasker	
indien	deze	ongewild	volloopt……!	
		
Het	doel	hiervan?:	
In	de	prakBjk	zal	het	eerder	voorkomen	dat	je	een	
automaat	of	het	duikmasker	 verliest	door	een	vin	
van	 je	voorganger,	ook	dan	 ligt	het	voor	de	hand,	
dat	je	in	getrimde	toestand	in	staat	bent	om	via	de	
procedure	 “eigen	 octopus”	 de	 verloren	 automaat	
weer	 terug	 te	 vinden,	 dan	 wel	 het	 duikmasker	
geklaard	en	wel	op	te	zeben.	
Je	 zult	 begrijpen,	 dat	 dit	 enige	oefening	 vergt	 om	
deze	 methode	 in	 een	 vloeiende	 beweging	 uit	 te		
voeren	om	zo	jouw	eigen	veiligheid	te	waarborgen.	
Onze	club	is	echter	in	de	gelukkige	omstandigheid,	
te	 beschikken	 over	 een	 5	meter	 diep	 bad,	waarin	
deze	oefeningen	perfect	geoefend	kunnen	worden.	
		
Aarzel	 niet	 en	 kom	 gewoon	 eens	 langs	 op	 een	
(zwembad)	clubavond	of	gewoon	aan	de	waterkant	
te	Vinkeveen?	AlBjd	welkom….	
		
Tot	zover	de	u	date	van	de	gehouden	én	de	nog	te	
houden	opleidingsacBviteiten		van	onze	club.	
Als	je	vragen	hebt	over	mogelijk	nog	op	te	starten	
opleidingen	 of	 andere	wensen	 op	 het	 gebied	 van	
opleiding;		bel	of	mail	ons?	
		
Rest	mij	 voor	nu,	namens	het	 InstrucBe-team	van	
Duikclub	 de	 Meerkoeten,	 	 jullie	 alvast	 leuke,	
gezellige	 maar	 vooral	 veilige	 (club)	 duiken	 toe	 te	
wensen.	
		
Namens	het	bestuur	en	instrucBeteam,	
		
Job	Roggeveen	
2*-Instructeur	/	hoofdtrainer	
Duikteam	de	Meerkoeten	
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—  Diepte Duik  — 

Miljonair doet diepste duik ooit, ziet nieuwe 
garnaalsoorten, maar ook snoeppapiertjes. 
Een Amerikaanse miljonair Victor Vescovo uit 
Dallas heeft onlangs de diepste duik ooit 
gemaakt.  

 

Victor Vescovo dook in zijn onderzeeër naar een 
diepte van bijna elf kilometer en zag er de 
bodem van de Marianentrog in het westelijke 
deel van de Grote Oceaan. Hij ontdekte er vier 
nieuwe garnaalsoorten en zag er een plastic tas 
en snoeppapiertjes. 
De bodem van de Marianentrog - ten oosten van 
de Filipijnen - wordt beschouwd als het diepste 
onderwaterpunt op aarde. Vescovo en zijn team 
maakten er eind april en begin mei maar liefst vijf 
duiken. Op 28 april ging hij alleen onderwater in 
de ruim 42 miljoen euro kostende, kleine 
onderzeeër en daalde er af tot een diepte van 
10.927 meter.  

Twee keer eerder hadden duikers de bodem van 
de Marianentrog bereikt, maar nog nooit tot een 
diepte van bijna elf kilometer. Het betekende dat 
Vescovo een nieuw record vestigde. ,,Het is bijna 
onbeschrijfelijk hoe enthousiast we allemaal zijn 
over het behalen van dit record’’, zegt de 
Amerikaan. ,,Deze duikboot en zijn moederschip 
hebben, samen met de getalenteerde leden van 
het team, de mariene technologie naar een 
belachelijk hoog niveau getild door verschillende 
duiken te doen naar het diepste en ruigste stukje 
oceaan.’’ 
Vescovo bracht vier uur door op de bodem van 
de oceaan. Zijn team denkt dat het tijdens zijn 
duik en de vier die volgden enkele nieuwe 
garnaalsoorten heeft ontdekt. Er werden 
felgekleurde onderwaterrotsen waargenomen en 
stukjes gesteente verzameld. Ook zag Vescovo 
een plastic tas en snoeppapiertjes voorbij 
komen. De verschillende aangetroffen dieren 
zullen worden onderzocht op de aanwezigheid 
van microplastic in hun lichaam. 

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

- 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 
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-		Algemene  
Ledenvergadering		-	

De Algemene Leden Vergadering, zal dit jaar 
plaats-vinden op; woensdag 5 juni, om 20:00 uur.  
Lokatie : Boomvalk 28, Ouderkerk a/d Amstel. We 
vinden het erg leuk dat de familie Wulffraat haar 
huiskamer, wederom beschikbaar stelt voor de 
Duikclub. Komt Allen…….. 

Notulen	 ALV	 De	 Meerkoeten	 van	 di.	 29	 mei	
2018.	

Aanwezige	 leden:	 Bas,	 Marc,	 Pim,	 Isene,	 Frank,	
Lydia,	Fred,	Marianne,	Heinz,	 Job,	Hans	S.,	Nico,	
René,	Liza	en	Willem.	
Afgemeld	bij	René:	Jan,	Arian	en	Hans	K.		

1	Opening	
René	 opent	 de	 ALV,	 heet	 iedereen	 van	 harte	
welkom.	

2.	Ingekomen	stukken	
Geen	bijzonderheden	

3.	Notulen	jaarvergadering	2017	
René	blikt	naar	aanleiding	van	de	notulen	terug	
op	 de	 samenwerking	met	 het	Duikhuis.	 Deze	 is	
mislukt	 met	 name	 vanwege	 een	 discussie	 over	
geld	 en	 de	 verantwoordelijkheid	 voor	 het	
toezicht	 in	 het	 zwembad.	 De	 notulen	 zijn	
aangenomen	

4	Jaarverslag	2017	
Geen	opmerkingen.	

5.	Jaarverslag	en	begroting	penningmeester	
Hans	 licht	 de	 cijfers	 toe.	 De	 drie	 belangrijkste	
punten	zijn:	

• De	 zwembadhuur	 is	 hoog	 en	 de	
contributie	is	niet	kostendekkend	

• Een	 aantal	 oude	 vorderingen	 bij	
debiteuren	zijn	afgeschreven.	

• Er	is	het	afgelopen	jaar	extra	onderhoud	
uitgevoerd.	

Het	 bestuur	 stelt	 voor	 de	 contributie	 voor	 het	
zwembaddeel	met	€	10,-	te	verhogen	van	€	100,-	
naar	 €	 110,-.	 Voor	 zwemmende	 leden	 komt	 de	
contributie	 daarmee	 op	 totaal	 €	 200,-.	 Leden	
mogen	de	contributie	in	twee	termijnen	voldoen.	
Maar	 heb	 je	 een	 probleem?	 Dan	 kan	 je	 altijd	
contact	opnemen	met	René.	
Het	afgelopen	jaar	heeft	René	de	incasso	van	de	
contributie	op	zich	genomen.	Alle	contributie	 is	
voldaan.	
Ook	de	kosten	voor	cursisten	zijn	herzien.	Deze	
zijn	gepubliceerd	in	het	clubblad.	

6.	Verslag	kascommissie	
Bij	controle	door	de	kascommissie	(Marianne	en	
Fred)	 bleek	 dat	 twee	 posten	waren	 verwisseld.	
Dit	 is	 direct	 aangepast.	 Het	 verslag	 is	 daarmee	
goedgekeurd.	 De	 leden	 verlenen	 het	 bestuur	
decharge	voor	het	gevoerde	beleid.	

7.	Verkiezing	nieuwe	kascommissie.	
Marianne	 en	 Bas	 zijn	 samen	 de	 kascommissie	
voor	 het	 volgende	 jaar.	 Pim	 stelt	 zichzelf	
beschikbaar	als	reserve.	

8.	Verkiezing	bestuursleden	
Willem	gaat	door	als	secretaris.	De	vacature	voor	
een	evenementen	commissaris	staat	nog	open.	

9.	Opleiding	en	training	
- Ardie	stopt	deZinitief	met	duiken	
- Peter	stopt	voorlopig	met	duiken	
- Pim	en	Willem	volgen	de	opleiding	voor	3*	
- Stijn	en	Isene	volgen	de	2*	opleiding	
- Karel	en	Lydia	volgen	de	1*	opleiding	
- Heinz,	 Job,	Peter	en	Gert	zijn	geschoold	 in	de	
nieuwe	 opleidingsmethode	 van	 het	 NOB.	 De	
nieuwe	boeken	liggen	ter	inzage	bij	Job.	

10.	Materiaalbeheer	
De	 club	 heeft	 vier	 nieuwe	 vesten	 aangeschaft.	
Daarmee	beschikken	we	over	4	complete	sets.	

11.	Rondvraag	en	WVTTK	
• Fred	 regelt	 misschien	 een	 duikexcursie	

naar	Bonn	(Duitsland)	
• Gert	 peilt	 de	 belangstelling	 voor	 een	

opfriscursus	 reanimatie.	 Die	 is	 groot	 en	
we	spreken	meteen	af	deze	op	28	juni	te	
houden.	

• Heinz	vraagt	hoe	we	volgend	seizoen	het	
zwembad	 toezicht	 gaan	 regelen.	
Antwoord:	 Alle	 instructeurs	 hebben	
opleiding	 toezichthouder	 gedaan.	
Voorstel	 van	 Job	 is	 om	 alle	 zwemmers	
een	 training	 toezicht	 krijgen	 van	 onze	
instructeurs.	 Het	 bestuur	 komt	 nog	met	
een	aanpak.	

• René	 vraagt	 of	 leden	 willen	 nadenken	
over	 de	 wijze	 waarop	 we	 het	 40-jarig	
bestaan	van	de	club	willen	vieren.	
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- EVENEMENTEN AGENDA - 

De voorlopige Evenementen Agenda, als er 
veranderingen zijn, worden deze via een email en 
Facebook aan jullie doorgegeven. Elke eerste 
vrijdag van de maand is er een BBQ gepland. 
(onkosten barbecue: worden per barbecue-avond 
hoofdelijk omgeslagen) 

- Polo en Hoody met Clublogo - 

Ze zijn er weer;  
de club-polo en club-hoody met logo. 
De kleur van de kleding is navy-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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-  websites  - 

Welke websites zijn er voor duikers en wat 
kun je er vinden. Niet een makkelijke vraag 
om te beantwoorden. Hieronder een aantal 
van de bekendste. Met natuurlijk onze 
website van de Meerkoetduikers 
duikclubdemeerkoeten.nl en die van de 
Nederlandse Onderwatersport Bond. 

duikspotter.nl  
Website gaat over; duikmateriaal, 
duikkaarten, duikkalender, medische zaken, 
duikplaatsen enz. 

duikersgids.nl 
Website met; info over duiklokatie, lijst met 
duikstekken, duikkaarten, logberichten, enz 

onderwatersport.org 
(handige site voor je zelf, qua info) 
NOB website met; informatie van onze 
NOB, lidmaatschap, brevetten, webwinkel, 
verenigingen, opleidingen, enz 

onderwatersport.org/duikspotter 
(handige site voor je zelf, qua info) 
Website van de NOB met link naar je 
“duikspotter” met de zelfde mogelijkheden 
maar vanuit je lidmaatschap van de NOB 

duiken.nl 
Website van het magazine “duiken” met; 
het laatste nieuws, foto’s en video’s, reizen, 
technische zaken, enz 

buydive.com 
Engelstalig duiksite duikblad met; zeer 
interessante informatie, reizen, verhalen, 
foto’s, eco-info en diverse vormen van 
duiken. 

vipmedia.nl/n//duiken 
Duikwebsite van Nederland en België met 
een aantal zaken, maar je komt toch weer 
bij het blad “duiken” uit. 
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