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 DUIKCLUB  “DE MEERKOETEN” 

** Clubblad Uitgave  -  Augustus 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 
  Op de afgelopen Algemene Leden Vergadering waren er 
geen bestuursmutaties. Willem blijft secretaris en de 
functie voor de evenementen blijft niet ingevuld. Jammer 
want één of twee coördinatoren, kunnen we prima 
gebruiken. 
Arian Nelis en Hans Stieva zijn zit seizoen 25 jaar lid van 
de duikclub. 

  Gert organiseerde op 28 juni de jaarlijkse reanimatie 
cursus. Deze was, zoals elk jaar, een groot succes. De 
cursus werd gehouden in het clubschip van de WVA op 
Zandeiland 4 in Vinkeveen. 

  Tijdens de vrijdagavond duiken behaalde de 1-ste ster 
trainees hun brevet en werd er geoefend voor de 2-de en 
3-de ster. Elke laatste vrijdagavond van de maand was er 
een barbecue. Hierbij werden ook oudleden uitgenodigd. 
De gezellige avonden werden dan verzorgd door Marc 
met zijn bekende “veldkeuken”. 

  Ook werd er meerdere malen een bootduik gemaakt, zo 
bezochten we de duikstekken bij Eiland 1, 8 en 9 in de 
Vinkeveense plassen. Gebruikmakende van Marc’s boot. 

  De duikclub bestaat in oktober 40 jaar (1978 - 2018) en 
krijgt een bezoekje van het NOB. Via een email  
feliciteerde de bond ons met het behalen van van dit 
jubileum. Maar willen ons ook ontmoeten rond die tijd. 
Een datum moet nog gepland worden, evenals een datum 
voor een feestje. 

Onze website is ge-update en alle menu-rubrieken zijn 
bijgewerkt. Er is zelfs een rubriek bij gekomen, waar elk 
lid een stukje ruimte krijgt op de website, om zijn of haar 
verhaal te vertellen en wat de duiksport voor hun 
betekend. Rene heeft al een voorzetje gegeven. 
Wil je dit ook dan maken we wat foto’s en eventueel een 
filmpje voor op jouw website-deel. 

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


MEERKOETDUIKERS KRIJGEN 
REANIMATIE CURSUS 

Op 28 juni j.l. kregen de Meerkoetduikers 
onderricht in reanimatie en mond-op-mond 
beademing. Dit jaarlijks terug kerende onderdeel is 
niet standaard voor het behalen van het duikbrevet. 
Maar is wel een belangrijk element dat vereniging 
de duikers aanbied. 

We prijzen ons als duikclub dan ook gelukkig met 
een professionele BHV instructeur. Gert had een 
prima avond vol oefeningen en een stukje theorie 
voorbereid. Ook was de cursus officieel aangemeld 
bij de ERC, een Europese organisatie. 
De avond werd gehouden in het clubschip van de 
WVA op Zandeiland 4. 

Zo werd er geoefend op twee standaardpoppen, 
waar men de normale handeling [hartmassage 30 
om 2] moest uitvoeren en er werd geoefend op 
poppen die aangesloten waren op een AED 
[Automatische Externe Defibrillator] 
Zoals verwacht was de opkomst groot en werd de 3 
uur, die er voor uitgetrokken was, goed besteed. De 
instructeur was tevreden met de opkomst en het 
enthousiasme van de groep. En hoopt dat als het je 
overkomt en je moet reanimeren of hulpverlenen 
bij een ongeval, je wat steviger in je schoenen staat. 
Gert Oskam werd bedankt voor zijn vrije tijd en het 
vakkundige onderricht. 

Hieronder nog even de belangrijkste punten. 

Stap 1 - Controleer het bewustzijn door het 
slachtoffer door voorzichtig aan de schouders te 
schudden en aan te spreken.  
Vraag bijvoorbeeld: "Gaat alles goed met u?", "Wat is 
er gebeurd?" Als er geen reactie volgt op het 
aanspreken en aanraken, dan is het slachtoffer 
bewusteloos.  
 
Roep om hulp. Laat het slachtoffer niet alleen. En 
zorg voor eigen veiligheid. 

Stap 2 - Leg het slachtoffer op zijn rug en maak de 
luchtweg vrij door het hoofd iets naar achteren te 
kantelen of de kin met de vingertoppen iets omhoog 
te tillen. Houd de luchtweg open. Kijk, luister en voel 
maximaal 10 seconden naar normale ademhaling. 

Stap 3 - Als het slachtoffer niet normaal ademt of als 
u twijfelt, vraag een omstander om 112 te bellen. En 
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. Het 
helpt als u hierbij hard op telt. 

Stap 5 - Na 30 borstcompressies start u met mond-
op-mond beademing. Als u de kinlift heeft toegepast 
en tijdens het beademen komt de borstkas omhoog, 
dan heeft u voldoende ingeblazen. Beadem 2 keer. 
 
Wissel 30 borstcompressies af met 2 keer beademen 
tot professionele hulp arriveert.  
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ZEELANDWEEKEND 

Je kunt je nog opgeven voor dit duik-
weekend in Zeeland. (vr. 21 t/m zo. 23 sep) 

Zoals jullie in ons clubkrantje van het vorig 
jaar hebt kunnen lezen was het een zeer 
geslaagd weekend. We hebben het huisje ook 
dit jaar kunnen vastleggen en hebben 
ruimte voor 12 personen. We hebben nog 
plaats, maar ook als het huisje vol is kunnen 
we nog wat regelen. 

Hoe ziet het weekend er uit? 
• Aankomst op vrijdag middag 21 

september. Vrijdagavond gaan we 
meestal met een groep mosselen eten in 
Brouwershaven. Neem je s’middags al 
vrij, dan sta je niet in de file en kun je 
voor het eten nog een duik maken. 

• Zaterdag maken we overdag 2 duiken, 
s’avonds een nachtduik. 

• Zaterdagavond een uitgebreid diner. 
• Zondag maken we in principe weer 

twee duiken. 
  
Waar verblijven we? 
Al jaren ons vaste adres: 
https://www.witteboulevard.nl in Renesse.
(Zeedistelweg 10, 4325 BM Renesse)

Wat kost het? 
De kosten liggen afhankelijk van de 
deelnemers rond de € 90,- pp.  
  
Wat moet je doen? 

• Stuur een mail naar Willem Wulffraat: 
wwulffraat@gmail.com.  

• Doe een aanbetaling van € 50,-. Maak 
dit over naar rekening NL84 INGB 
0002878244 t.n.v. Penn Duikclub De 
Meerkoeten te Kudelstaart. 

• En geef je kenteken door, zodat je op 
het terrein kan parkeren. 

          ================== 
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- DE MAANDELIJKSE BBQ - 

Niet alleen om dat we dit jaar 40 jaar bestaan. 
Maar ook omdat het vorig jaar z’n geweldig 
succes was, hebben we een aantal BBQ’s op 
vrijdag avond gepland. 

En met “we” bedoelen ik 
natuurlijk;  - Marc de By -
Marc de By heeft met veel 

enthousiasme deze goed 
verzorgde BBQ’s georganiseerd.
Hij verraste ons meerdere malen op een 
shoarma-avond met diverse sausen. Er was 
een avond met worsten en saté. We zagen 
een paar keer een hamburger-avond voorbij 
komen. En telkens trok Marc z’n "grote 
veldkeuken" open en presenteerde ons op een 
een gezellige avond.

Hij toverde niet alleen; borden en bestek, maar 
ook een barbecue-set, een wok en tweetal 
campinggaz fornuizen met bijbehorende 
pannen, 3 keukentafels, 4 zitbanken uit zijn 
auto. En natuurlijk telkens weer een overvloed 
aan bbq-vlees en bijkomend etenswaar en 
salades. 
Marc je was en bent TOP…… (soms 
bijgestaan door barbecuefreeks die hielpen bij 
het vlees omkeren en bij de bereiding van de 
salades en het snijden van het fruit)

Vele blijven tot het laatst, om al die spullen 
weer in z’n auto te zien verdwijnen, want men 
geloofde niet dat het er ook weer in kon. Bleek 
later op die avond geen probleem te zijn, laat 
Marc maar schuiven….
Niet alleen de huidige leden maar ook een 
aantal “oud” leden had gehoor gegeven aan 

de uitnodiging. En bleven tot diep na 
zonsondergang. Het waren elke keer zeer 
geslaagde en reuze gezellig avonden.
Tijdens de één van de avonden, werd er 
stilgestaan bij Arian Nelis z’n 25 jarig 
lidmaatschap, hij kreeg namens het bestuur 
een presentje uitgereikt. 
Arian was plezierig verrast en was zeer 
verheugt met het geschenk; “BucketList 
Reizen”. Hij vertelde ons, dat het goed van pas 
zou komen. 

Ook werd de winnaar van de puzzel van het 
clubblad mei, uitgereikt. Bij de vele goed 
inzendingen werd een winnaar getrokken, door 
de redactie van ons blad. Isene was dit keer 
de gelukkige, zij ontving het populaire club-
polo.  
Na de overvloedige maaltijd werd er nog wat 
gedronken en werden oud verha len 
opgehaald. Na het maken van foto’s van de 
zonsondergang, eindigde de avond met 
marshmallows voor boven het kampvuur.
Ook werd er op één van de avonden een plan 
gesmeed, om volgend jaar weer een duiktripje 
te gaan maken.

(bij de inspectie van de bbq-plek met zaklantaarns 
vonden we een plat getrapte leesbril, we hopen dat de 
eigenaar een reserve heeft, want declaratie van dit 
kleinnoot word vast niet gehonoreerd - red.)

=================
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Oud Lid. 

Geachte lezer, zo schreef ik voor u in het 
verleden diverse stukjes over duik-technieken, 
maakte ik me zorgen over het duiken in het 
algemeen, maakte opmerkingen over de gang-
van-zaken binnen de club, als er buiten. Zag ik 
duikers met een onderwatercamera stoeien en 
andere met fluoriderende staafjes aan de gang 
gaan. Waren buddy’s bezig om uit de kluwen te 
komen van de decobooi-lijn. Maar wat me nu 
doet schrijven is van een geheel andere orde. 
Het gaat dit keer over samen werken, iets wat 
in de huidige maatschappij van individualisme 
een bijzonderheid genoemd mag worden. 

Onze duikclub wilde vorig seizoen een 
samenwerkingsverband aangaan met een 
andere vereniging.  Nou ja, vereniging, het was 
een commerciële duikorganisatie. En u hoort 
het van mij en het zal u dus ook niet verbazen, 
het is niet gelukt. Ik vertel u beste lezer, deze 
duikorganisatie zag een voordeel op het 
financiële vlak. Het ging om de badhuur, zoals 
u weet geachte lezer, oefenen wij in het 
winterseizoen in het prachtige Sloterparkbad 
en wel in de Springkuil. Deze organisatie 
wilde, naar ik begreep, voor een dubbeltje op 
de eerste rij zitten. En bezorgde lezer, ook 
wilde ze gebruik maken van onze instructeurs, 
zonder dat wij, hun duikers als lid konden 
aanmerken. En waardoor deze duikers niet 
verzekerd zouden zijn, onder de vlag van de 
NOB. U begrijpt het al, het voordeel zat aan 
hun kant. En zo gewaardeerde lezer, ging het 
hele opzetje niet door. Ondanks de diverse 
vergaderingen en besprekingen die vooraf 
gingen aan dit mogelijk samenwerkings-
verband. Je zou zo denken lieve lezer, dat dit 
specifieke puntje juist op één van deze 
besprekingen wel op tafel zou zijn gekomen. 
Maar zo zie je, dat in dit land met een 
polderoverleg structuur ook wel eens iets niet 
goed uit de verf komt. 

Maar gaat er dan niets goed, hoor ik u zeggen. 
Ja zeker wel geïnteresseerde lezer, binnen onze 
club is de samenwerking prima. Zo zag ik, 
buddy’s elkaar helpen, een instructeur een 
mooie reanimatie cursus draaien, een andere 
instructeur de brevet-examens afnemen en de 

vele genodigde bij de barbecue de rommel 
opruimen en deelnemers aan de buitenduiken 
de boel goed op de rit zetten. En ja beste lezer, 
bij al die duiken was er een duikleider met 
zuurstofkoffer aanwezig. En u hoort het al, 
behoorlijk positieve dingen en dat uit mijn pen. 
En nu hoor ik u denken, nu komt er iets 
negatiefs, iets vervelends, iets sarcastisch, nee 
waarde lezer, ik heb niets van dienaard kunnen 
vinden ‘de laatste tijd’. 

Ik zeg u vriendelijke lezer, u moet zeker niet zo 
doorgaan, want dan kan ik de pen wel 
neerleggen…… 

Uw Oud Lid. 

=================
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 jou 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 jou 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 
l a a t z e k e n n i s 
maken met onze 
du i kc l ub en de 
duiksport. 
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40 jaar Meerkoet duikers 

De duikclub viert dit jaar haar veertig jarig 
bestaan. Er werd niet zo groot uitgepakt als bij 
het vorige jubileum. Maar op de aan-
gekondigde barbecue op Zandeiland #4, 
waren veel leden en “oud” leden aanwezig. 

Op de goed verzorgde barbecue (red. weer 
Marc de By) was het gezellig en ook het weer 
zat mee, want het zou die avond nog 
behoorlijk te keer kunnen gaan. Het was goed 
om ook de oud-leden weer eens te zien en er 
werd dan ook lekker bij gepraat. Sommige 
oud-leden hadden het halve land door gereden 
om aanwezig te kunnen zijn. En waren bij 
aankomst wel toe aan een drankje en een 
hapje.  
Rene vertelde in zijn praatje, hoe Zandeiland 
#4 onze thuisbasis is en dat we er al sinds de 
begin jaren tachtig doken. En er met de onze 
leden een onderwaterpark hebben gebouwd. 
Met een onderwaterhuis en een eigen 
stadsbus met bandenpad. 
En dat deze duikplaats uitgegroeid is tot een 
wereldstek. (red. zie op website de gehele 

geschiedenis) 
Op het einde van Rene’s betoog werd er 
getoost op nog eens 40 jaar duikclub de 
Meerkoeten. En dat was het moment voor Job, 
om Rene in het zonnetje te zetten. Job 
vertelde de aanwezige, dat Rene al vele jaren 
de voorzitter is en de drijvende kracht achter 
de vereniging. Vele van de aanwezige dacht 
dat het voorzitterschap van de duikclub een 
functie voor het leven was, maar Job vertelde 
dat er bij de verkiezingen van het bestuur, 
niemand z’n hand durft op te steken en dat 
Rene daardoor nog steeds de functie bekleed. 
En omdat Rene bij elke vergadering praat over 
een ‘blazer met logo’ voor de bestuursleden, 
had Job voor deze gelegenheid een blauwe 
blazer besteld met logo en deze de voorzitter 
omgehangen. Onwennig maar toch zichtbaar 
trots stond Rene voor de troepen. Ook 
overhandigde Job, Rene een speciaal duik-
broekje. Het betrof hier, naar achteraf bleek, 
om een goed door gevoerde grap. Dat is 
omdat Rene altijd commentaar heeft op het 
duikbroekje van één van onze leden. En daar 
stond hij nu dan ook met zo’n speciaal broekje. 
(red. wij zouden graag weten wat er zo speciaal 

aan was, want dat is ons ontgaan. maar 

misschien kunnen we u hier in de volgende 
editie meer over vertellen) 
Er werd veel gelachen en de reuze gezellige 
avond eindigde met koffie en gebak. Net toen 
iedereen afscheid had genomen en de spullen 
weer in Marc auto stonden, barste het onweer 
los.  
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Workshop (duik) materialen 
	
Op	22	oktober	2017	is	door	de	club	
deze	 workshop	 voor	 het	 eerst	 in	
deze	 se9ng	 georganiseerd.	 We	
hebben	 met	 een	 leuk	 clubje	
Meerkoeters	 zeer	 aandachAg	 en	
met	meer	dan	gemiddelde	belangstelling	
geluisterd	 naar	 Richard	 Wintershoven	 van	
Down	Under.	

Er	 kwamen	 allerlei	 vragen	bij	 ons	 naar	 boven	
die	naar	believen	gesteld	konden	worden.	Heel	
leerzaam	en	tegelijk	gezellig!	
Daarom	organiseren	we	dit	 jaar	de	Workshop	
nog	 een	 keer.	 Neem	 de	 moeite	 en	 schuif	
gezellig	aan…..	
		
Hoe	zat	het	ook	alweer	precies?	
Je	 kunt	 je	 ongetwijfeld	 nog	 de	 hoofdstukken	
over	 de	 uitrusBngsstukken	 en	 duikmaterialen	
die	 je	 kreeg	 voorgeschoteld	 Bjdens	 je	
duikopleiding	nog	herinneren?	
Alweer	 lang	 geleden	 of	 nog	 vers	 in	 het	
geheugen?	
De	dwarsdoorsnede	van	de	ademautomaat	en	
de	“plaFe	projecBe”	van	de	eerste	trap	zullen	
je	zeker	niet	ontgaan	zijn?	
Maar	hoe	zien	een	gebalanceerde	eerste	 trap	
of	 de	 pistonnen	 en	 de	membranen	 er	 nou	 in	
het	echt	uit?	Wij,	de	Meerkoeten,	stellen	je	in	
de	 gelegenheid	 dit	 te	 komen	 ervaren	 Bjdens	
een	 te	 houden	 “workshop	 materialen”	 op	
donderdag	….	oktober	2018	(red. datum volgt) 
bij;	
Duikshop	Down	Under	
Scheepsbouwersweg 9a Landsmeer	
Welkom vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur	
		
Uiteraard	 onder	 het	 genot	 van	 een	 hapje	 en	
een	drankje…..	
Graag	 willen	 we	 van	 je	 weten	 of	 je	 hieraan	
deel	wilt	nemen.	
	 Hiervoor	 kun	 je	 ons	 een	 mail	 sturen	 naar	
r.van.der.linde@ziggo.nl	
	Voor	aanvullende	informaBe	of	vragen	kun	je	
bellen	naar	06-1500	3915.	
	Tot	de	…e	oktober?	
		
Met	vriendelijke	(duik)	groet,	
	Job	Roggeveen	
2*-Instructeur/	hoofdtrainer	
Duikclub	de	Meerkoeten	

		

Scuba-update;  
nodig of overbodig? 

Op	 de	 vakanAebestemming	 aangekomen?	
Eerst	even	checken	waar	zich	een	(goede)	
duikschool	 bevindt.	 En	 dan…..Ajdens	 de	

eerste	 langverwachte	 bootduik	 je	 buddy	
zonder	lood	overboord	zien	springen.	

Om	 er	 vervolgens	 achter	 te	 komen,	 dat	 jouw	
eigen	 computer	 niet	 aanspringt,	 “want	 dat	
doet	ie	toch	alBjd	automaBsch?”	
In	een	flits	gaat	dan	de	(gehaaste)	buddycheck	
door	 je	 hoofd;	 het	 blijb	 een	 bootduik;	 alles	
snel,	 snel…mogelijk	 ook	 de	 taalbarrière	 én	 je	
buddy	 die	 er	 toch	 kennelijk	 een	 hele	 andere	
volgorde	van	checken	op	nahield…?	

Zomaar	 een	 greep	 uit	 de	 verhalen	 die	 je	 wel	
eens	 hoort	 van	 vrienden/	 bekenden	 die	 een	
(duik)	 vakanBe	hadden	 gepland.	 En	die	 soms,	
	 door	 het	 hierboven	 geschetste,	 	 volledig	 “in	
het	water	is	gevallen”.	
Thuisgekomen,	 besef	 je,	 dat	 je	 het	 afgelopen	
jaar	helaas	wel	heel	weinig	of	 soms	helemaal	
niet	 aan	 (sport)	 duiken	 bent	 toegekomen,	
teveel	andere	dingen	aan	je	hoofd…..?!	
Wellicht	 leuk	en	 leerzaam	ons	 je	verhaal	eens	
te	 komen	 	 vertellen	 in	 het	 zwembad	 of	 te	
mailen	naar;	j.roggeveen@casema.nl	
		
Alterna4ef?:	
Wij	als	Meerkoeters	hebben	hier	gelet	op	onze	
ervaring	 natuurlijk	 een	 op	 maat	 gesneden	
oplossing	 voor;	 “de	 scuba-update	 ofwel	 de	
	scuba-review”.	
Met	 als	 doel	 je	weer	 comfortabel	 (	 én	 vooral	
veilig)	 te	 voelen	 in	 het	 water	 én	 zeker	 te	
weten,	dat	al	je	apparatuur	nog	werkt…..	
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De	scuba-update	bestaat	uit;	
1. Een	 (verkort)	 theoriegedeelte	 in	 de	 vorm	

van	een	opfriscursus	
2. Aansluitend	 een	 prakBjkles	 in	 het	

zwembad	
3. Een	 buitenwaterduik	 (ook	 een	 privéles	

behoort	tot	de	mogelijk-heden)		

Voor	 alle	 zekerheid	 hieronder	 het	 adres	 van	
het	Sloterparkbad:	
Sloterparkbad,	 President	 Allendelaan	 3,	
Amsterdam,	(Ingang	verenigingen)		

GraBs	is	parkeren!	

Een	 leuke	 	 bijkomsBgheid	 is,	 dat	 je	 naast	 het	
opfrissen	 van	 je	 kennis	 de	 gezelligheid	 van	
onze	vereniging	weer	kunt	ervaren…..!	

	Wil	je	meer	informaBe	of	denk	je	direct,	dat	is	
wat	 voor	 mij,	 neem	 dan	 contact	 op	 met	 ons	
instrucBe-team	op	mobiel;	06-1500	3915	

			Tot	gauw?	

			Namens	het	instrucBe-team	

Job	Roggeveen	
2*-Instructeur	/	hoofdtrainer	
Duikteam	de	Meerkoeten	

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

update OPLEIDINGEN EN 
brevetten 

Welke opleidingen zijn er in het afgelopen jaar 
gedraaid? En welke brevetten zij er behaald?
Hieronder geven wij je in het kort een 
overzicht; 

1*-opleiding; Karel en Lydia 
Op vrijdag de 13e april 2018 gestart met de opleiding en 
met een enorme drive en doorzettingsvermogen zijn Karel 
en Lydia op….jawel  vrijdag de 13e juli 2018 geslaagd voor 
het 1*-duikbrevet. 

Het afronden van de 1*-opleiding vóór de zomer was dé 
uitdaging en het ultieme (duik) doel en is glansrijk 
gehaald. Nogmaals gefeliciteerd….en tot aan de waterkant 
natuurlijk…. 

2*-opleiding; Isene en Stijn 
Het plannen van het vervolg van de opleiding is in volle 
gang en ondanks het drukke tijdschema van de deelnemer 
van deze 2*-opleiding zal het ook hun gaan lukken de 
felbegeerde 2*-brevetten binnen te slepen! 

3*-opleiding; Pim en Willem 
Vorige keer de lange adem van de heren al benoemd. De 
inzet is er nog steeds en het eind is in zicht. 
De begeleiding en training is wat opgeschaald met maar 1 
doel het behalen van het 3*-brevet. Nog even 
mannen……… 

Tot zover deze beknopte review van de opleidings-
activiteiten 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? 

Tot gauw? 

			Namens	het	instrucBe-team	

Job	Roggeveen	
2*-Instructeur	/	hoofdtrainer	
Duikteam	de	Meerkoeten	
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Oude trofee wordt nieuw leven 
in geblazen. En dat voor de 

tweede keer. 

Het	hier	onder	afgebeelde	kunstwerk	is	de	“Jan	Swinkels	

Wisseltrofee”.	Menig	 huidig	 duiklid	weet	 niet,	 dat	 deze	
trofee	 in	 de	 jaren	 80	 en	 90	 een	 begerenswaardig	
relikwie	was	binnen	de	club.		

Dit	kunstwerk	kon	 immers	alleen	 in	 je	bezit	komen,	als	
je	door	de	meerderheid	van	de	leden	werd	gekozen.	En	

dan	 moest	 zij	 ook	 naar	 een	 persoon	 gaan,	 die	 in	 de	
voorgaande	 periode	 (een	 jaar	 of	meerdere	 jaren)	 veel	
voor	 de	 duikclub	 had	 betekend.	 De	 trofee	 vindt	 zijn	
ontstaan	in	het	begin	van	de	jaren	tachBg.	En	ontstond	

n.a.v	diverse	 leuke	en	bijzondere	duikevenementen	die	
toen	 door	 de	 duikclub	 werden	 georganiseerd.	 De	
bedenkers	 van	 de	 trofee,	 kozen	 de	 naam	 van	 de	

toenmalig	voorziFer	en	mede	oprichter	van	de	duikclub,	
als	 naam	 voor	 deze	 trofee.	 Jan	was	 voor	 hen	 de	 grote	
inspirator,	 van	 vele	 duiken,	 gezellige	 vakanBes	 en	

evenementen.	

Begin	 jaren	 negenBg	 is	 de	 trofee	 in	 de	 vergetelheid	
geraakt.	 Zij	 heeb	 jaren	 op	 een	 stoffige	 zolder	 gestaan,	

maar	is	 inmiddels	geheel	gerestaureerd	en	bevindt	zich	
nu	 bij	 één	 van	 onze	 bestuursleden	 op	 het	 dressoir.	
Natuurlijk	 behoort	 deze	 wisseltrofee	 daar	 niet,	 maar	

behoort	 één	 van	 onze	 leden	 toe.	 Dan	 mag	 zij	 op	 een	
ander	 dressoir	 een	 jaar	 lang	 pronken,	 als	 waardering	
voor	zijn	of	haar	bijzondere	inzet	binnen	de	duikclub.	

Het	voorstel	om	de	trofee	weer	 in	ere	te	herstellen,	ze	
was	meer	dan	Ben	jaar	zoek	geweest,	kwam	in	de	jaren	
negenBg	van	Edwin	Snoek.		

Nu	na	ca.	7	jaar,	zonder	verkiezing,	vindt	het	bestuur	het	
hoog	 Bjd	 de	 trofee	 weer	 toe	 te	 kennen	 aan	 een	
verdienstelijk	clublid.	

Daarom	 nodigen	 we	 alle	 leden	 uit,	 hun	 stem	 uit	 te	

brengen	 op	 het	 volgens	 hen	 meest	 verdienstelijke	
Meerkoet-duiker.		
Elke	 stem	 moet	 overigens	 wel	 voorzien	 zijn	 van	 een	

kleine	moBvaBe	of	krachFerm.		
De	verkiezing	zal	volgende	maand,	via	een	email,	plaats	
vinden.		

Om	 het	 makkelijk	 te	 maken	 heeb	 de	 commissie,	 drie	
personen	genomineerd	te	weten:		

- Job	Roggeveen	[denk	hierbij	trainingen	en	opleidingen]	
- Marc	de	By	[denk	aan	de	barbecue’s	en	de	koffie	en	thee	

na	elke	duik]	
- Willem	Wulffraat	[denk	aan	het	Zeelandweekend]	

De	 uitslag	 zal	 plaats	 vinden	 op	 een	 speciale	 avond,	 in	

oktober.	
	 Wie	waren	de	winnaars	tot	nu	toe:		
	 1984	Jan	Swinkels	

	 1985	Ben	van	der	Laan	
	 1986	Lies	Kesteloo	
	 1987	Jan	de	Rooij	en	Peter	Galjaart	
	 1988	Ben	Bolderdijk	

	 1989	Piet	Kesteloo	
	 1990	John	de	Bruin	
	 1991	Rene	van	der	Linde	

	 1992	Kees	Noortman	
	 1993	t/m	2005	geen	verkiezing/winnaar	
	 2006	Gert	Oskam	

	 2008	Peter	Schijff	
	 2010	Marijke	Beeke	
	 2011	t/m	2017	geen	verkiezing/winnaar	
	 2018	?????	

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

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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DUIK / EVENEMENTEN AGENDA 

 

puzzelpuzzelpuzzelpuzzel

Onder de vele goede inzendingen, van de puzzel 
uit de vorige editie, werd een winnaar getrokken. 
De gelukkige is dit keer; Isene Boudrie, zij ontving 
een clubpolo waar ze zeer blij mee was. 

De puzzel van deze editie, vindt u hier onder. De 
prijs die beschikbaar is gesteld, is een digitale 
camera van Olympus. 

Los de puzzel op en 
stuur deze naar de 
redactie van dit blad. 
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PUZZEL 2018 AUGUSTUS

L E S B O E K V B V D E C E

S I V R T A T E I U B L I M

G J I P R S A I N U O R I

A K K R N T I K S B N E O R

S E R U K C M K A T E D T

N T U U A L E R V A P I N D

O S R K U P A V W E T M R

R K D B D N R R E A S O O P

K I U N T A E E A E O T N K

E U I O A D B M T G N E D R

L D K B N L O M P O D L E A

L E E O I T E A E E L N R A

E Z R R U I K E L W E S O N

S R B A P M A L Z G Z B
Zo doe je mee! los de woordzoeker op en de overgebleven letters vormen achter

elkaar de oplossing. Onder de goede inzendingen wordt een clubpolo verloot.

je kun de oplossing sturen naar de redaktie van dit blad. Sluitingsdatum is 30 september 2018

ALG KOMPAS VINKEVEEN

AUTOMAAT KRAAN VINNEN

BESTUUR LAMP VIS

BOND LEDEN ZEELAND

BOOT LESBOEK ZWEMBAD

BRIL NOB

CLUBKRANT ONDER

DROOGPAK ONDERWATER

DUIKCLUB SLOTERPARK

DUIKER SNORKELLES

DUIKSTEK TRIMVEST

KAP TRIM

OPLOSSING

�1



RENE’s video-clips 

Gedurende de winterperiode zijn vele van mijn 
duikfilmpjes opnieuw gemonteerd, maar dit 
keer in een HD versie.
Als je het leuk vindt ze te bekijken ga dan naar 
YouTube.

Mijn YouTube kanaal heet; PijlkruidProduktie
(Abonneer je op mijn kanaal en je blijft op de hoogte van 
de laatste video-clips)

https://www.youtube.com/user/
PijlkruidProduktie/videos

veel kijk plezier….

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

WhatsApp 

Meerkoet Duikers 
Al enige tijd geleden is er een “WhatsApp groep” 
aangemaakt waarin de actieve en geïnteresseerde 
duikers binnen de duikclub hun berichten kwijten 
kunnen. (serieuze berichten, dus geen flauwekul en 
andere onzin) 
  
De Chat is alleen bedoeld om snel informatie te 
kunnen delen; waar en wanneer we gaan duiken 
en/of trainen. 
  
Als je interesse hebt om deze informatie te 
ontvangen, stuur dan even een berichtje met je 
mobiele nummer, dan voegen we je toe aan de 
groep. (Frank Schootemeijer beheerd de App) 
  
Voor de leden die al toegevoegd zijn 
aan deze groep en de informatie al 
ontvangen, is het niet meer nodig om 
je nogmaals aan te melden. 

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