
�  1

 DUIKCLUB  “DE MEERKOETEN” 

** Clubblad Uitgave  -  Mei 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 22 sep t/m 18 
mei, we trainen dan elke vrijdagavond om 21:00 in het 
Sloterparkbad, Pres.Allendelaan 3 te Amsterdam.  
Zwembadtrainingen vinden in plaats in de ”springkuil”. 
Training in het  ”Ondiepe-deel” zijn op;  
(gaan in overleg met de trainers en het zwembad) 
Geen zwembad training zijn op ;  
- vr. 30 mrt. 2018 het is dan Goede Vrijdag 
- vr. 27 apr. 2018 het is dan Koningsdag 

- 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. 25 mei t/m vr.
28 september, 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 € 100,= 
* zie voor duikopl. en materiaal huur het info-blad 
* contributie wordt in 2 delen geind. 

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 herfst- en winterperiode waren we elke 
vrijdagavond te vinden in het Sloterparkbad. Jammer 
genoeg wel met wisselende opkomst. 
Maar er werd ook geoefend voor de diverse brevetten, en 
er waren zelfs meerdere introducees, die aan het duiken 
hebben mogen ruiken. Twee van deze introducees zijn lid 
geworden en gaan voor een “cross-over” en de 1-ste ster. 

Het bestuur heeft een nieuw info-blad samengesteld en 
ook de lessen voor zowel het zwembad als de buiten-
duiken zijn uitgeschreven. En zitten geplastificeerd en wel 
in de zwembadmap. 
De duikclub moet weer groeien en we willen dus nieuwe 
leden aantrekken. In voorbereiding op de wervingsactie 
hebben we nieuw duikmateriaal aangeschaft. We hebben 
nu 4 nieuwe complete duiksets, bestaande uit een 
duikfles, ademautomaat en een trimvest. De prijzen van 
de opleidingen 1* duiker en onze contributie zijn ook 
conform de NOB en de ons omringende duik-
verenigingen en duikscholen. Al met al blijven we een van 
de goedkoopste duikclubs in de omgeving. 

Alle leden krijgen het duik-info-blad 
toegestuurd en ook zijn er nieuwe 
sticker beschikbaar.  
Verder zijn er polo-shirts verkrijgbaar 
met het clublogo. De prijs van de polo is 
27,50 euro. Wil je ook z’n geweldig shirt 
of clubstickers, mail even naar Rene.  

De club bestaat dit jaar 40 jaar en we vinden dat we het 
moeten vieren, meer info volgt. 

De Algemene Leden Vergadering, zal dit jaar plaats 
vinden op; Dinsdag 29 mei, om 20:00 uur. Op de lokatie 
Boomvalk 28, Ouderkerk a/d Amstel. We vinden het erg 
leuk dat de familie Wulffraat haar huiskamer, wederom 
beschikbaar stelt voor de club ALV. 

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


ZEEKAT OF SEPIA 

Op sommige plaatsen in de Oosterschelde 
hebben duikers in het voorjaar netten  en 
kooien geplaatst. Niet om iets te vangen, maar 
om sepia's de gelegenheid te geven daar hun 
eieren aan op te hangen.

De sepia is een inktvissoort met een breed, 
plat lichaam. De in onze wateren voor-
komende soort heeft bruinwitte strepen over 
zijn lichaam lopen. Maar hij is in staat om dit 
patroon in zeer korte tijd te veranderen door 
middel van het samentrekken van micros-
copisch kleine spiertjes in hun huid en zo laten 
ze hun pigmentcellen krimpen en uitzetten. Dit 
resulteert in andere kleurpatronen, zodat ze 
zich perfect kunnen aanpassen aan de 
ondergrond.

De sepia gaat op een heel bijzondere manier 
te werk bij het zoeken naar voedsel. Hij zwemt 
daarbij langzaam over de zeebodem, terwijl hij 
waterstraaltjes blaast over het zand in de hoop 
garnaaltjes te doen opschrikken. Om ze dan 
vervolgens, voor ze de kans hebben gekregen 
zich weer in te graven, met zijn twee vang-
armen met een bliksemsnelle beweging te 
grijpen. Ze worden dan vervolgens naar zijn 
snavelachtige bek gebracht. 

Ze overwinteren in de diepere wateren van het 
continentale plat. Pas als het water de 
temperatuur van 12 graden Celsius heeft 
bereikt komen ze naar ondiepere wateren, 
zoals de Oosterschelde, om te paaien. In het 
voorjaar zijn sepia's daarom ook veelvuldig 
onder water te bewonderen. Vooral tijdens het 
paringsritueel waarbij zij, met hun koppen 
tegen elkaar en hun armen verstrengeld, 
volstrekt geen aandacht hebben voor hun 
omgeving. De eieren zien er uit als druiven-
trossen. De kleur is bijna zwart. De kleurstof, 

voor deze eitjes, is dezelfde als waarmee ze 
trachten te verdedigen, als ze doormiddel van 
een "inkt" wolkje hun belagers proberen af te 
leiden. Soms is bij de laatste leg de inkt op en 
kan je door de, nu transparante, eitjes de 
jonge Sepia-tjes al zien zitten.

Na de paaitijd blijft het vrouwtje achter en 
sterft. Het mannetje trekt weer naar open 
water, maar wordt ook niet ouder dan zo'n 3 
jaar. De jonge sepia’s blijven nog een tijdlang 
in de Oosterschelde en houden zich schuil 
tussen de wieren van de ondiepe gedeeltes. 

Ook duikers van onze club gaan naar Zeeland 
om de sepia’s en het paaien waar te nemen. 
Aanmelden via Nico ter Steege. We wachten 
nu op het sein, want we gaan als het water 12 
graden is.


 =.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= 
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“Je Automaat Of Je Leven..!?” 

Alweer ruim 14 jaar geleden, is de Alternatieve 
Luchtvoorziening, beter bekend onder de 
namen ALV of Octopus verplicht gesteld voor 
onze sportduik-activiteiten onder de vlag van 
de NOB.

Vóór deze tijd kenden wij (althans een aantal 
van ons…..) het fenomeen buddy-breathen.
Er werd toen nog veel 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 lastige klus zijn; al 
vinnend het trimvest bedienen, je dieptemeter, 
stijgsnelheid checken én de (enig over-
gebleven werkende)…automaat op tijd, 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…..
En ondanks, dat er dus al geruime tijd 
(verplicht) gebruik gemaakt wordt van de ALV / 
Octopus, lijkt het er soms op, dat het nog niet 
geheel geïntegreerd / geaccepteerd is in onze 
sportduikpraktijk.

Een voorbeeld; “het terugvinden en klaren van 
een “verloren” primaire tweede trap.”
We kennen hiervoor een tweetal procedures 
om de automaat weer op de juiste plek te 
krijgen. Methode 1; met een zwaai van de 
rechterarm, als een haak de beweging naar de 
automaat maken en 2; de slang van de 
automaat zoeken vanaf de eerste trap met 
daarbij de liftbeweging van de fles met de 
linkerarm.
Misschien de lichte paniek zelf wel eens 
ondervonden 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..
Typisch een overblijfsel uit onze buddy-
breathing periode, waarbij alles met één 
automaat uitgevoerd moest worden…
 
Deze manier van terugvinden, dus mét 
gebruikmaking van de octopus wordt vanaf dit 
jaar gebruikt in de nieuwe opzet van de 
verschillende duikopleidingen van de NOB.
Wij, de Meerkoeten, hebben hier in het 
zwembad al kennis mee gemaakt en geoefend 
met verrassend, positieve uitkomsten…
 
Nieuwsgierig of gewoon benieuwd hoe deze 
methode in jouw voordeel kan werken, kom 
langs op de trainingsavond en probeer het 
zelf……?
 
Tot gauw?
 Namens het instructieteam
 
Job Roggeveen
2*-Instructeur / hoofdtrainer
Duikteam de Meerkoeten
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Oud Lid 
Geachte lezer, ik zal mij eerst even voorstellen 
of is dat al niet meer nodig. Ik ben ‘het oude 
lid’ van de duikclub De Meerkoeten en schreef 
en schrijf met regelmaat een stukje in de 
clubkrant. 

Ik vertel u beste lezer, het wel en wee van de 
duikclub. En zie mijzelf als het overkoepelende 
orgaan binnen deze club. Ik hou de vinger aan 
de pols als het over duikzaken gaat, of deze nu 
van duiktechnische of organisatorische aard 
zijn of gewoon de hedendaagse zaken die zich 
afspelen binnen de club, u hoort het van mij. 

Zo is het nieuwe jaar begonnen met een 
vorstperiode en waren de meeste plassen en 
meren, dus ook onze duikstekken dicht 
gevroren. U zult als oplettende lezer wel 
denken, er wordt niet gedoken in deze periode. 
Met alle respect voor u als lezer, maar u hebt 
het aan het verkeerde eind. Terwijl in het 
noorden van het land de rayonhoofden bij 
elkaar kwamen en het hele land dacht aan een 
Elfstedentocht, denken de duikers in Nederland 
en dus ook de Meerkoetduikers maar aan één 
ding; ijsduiken. Dat betekent in de praktijk niet 
meer dan een wak maken en met de juiste 
voorzieningen en de nodige voorbereidingen te 
water gaan. En zo kon u ons vinden op 
Zandeiland 4, waar wij voorbereidingen troffen 
voor dit voor ons zo speciale evenement.  
Ik kan u verzekeren beste lezer, dat het 
allemaal veilig gebeurt en u dan ook overladen 
met de regels en voorschriften over ijsduiken, 
maar dat doe ik u als zorgzame lezer niet aan. 
De duikers die dit soort duiken gaan maken, 
zijn hier speciaal voor opgeleid en hebben dan 
ook de voor de duiksport erkende ijsduik-
specialty behaald. 

U zal zich inmiddels wel afgevraagd hebben; 
wat moet een duiker onder het ijs, wat is hier te 
zien, want de vissen die er in de zomerperiode 
in grote scholen aanwezig zijn, zijn in de 
winterperiode naar diepere plekken verhuisd. 
Nu, dat zal ik u vertellen. De toch al zeer 
rustige omgeving onder water, is door het 
ijsplafond als het ware nog stiller geworden, je 
bent er in een afgesloten ruimte en kunt alleen 
maar terug door het wak in het ijs. En normaal 

vind je de meeste duikers op de bodem van de 
plassen en meren, maar bij een ijsduik is de 
duiker meer te vinden aan de oppervlakte, 
alwaar de duiker vanuit het water door de 
ijslaag heen kan kijken. Het lichtspel en de 
verkleuringen kunnen adembenemend zijn. En 
de mensen op het ijs en natuurlijk de schaatsers 
zijn dan van onderuit waar te nemen.  

Ik vertelde u al dat ijsduiken een specialty is. 
De duiker waren opgeleid en de voorzieningen 
waren getroffen. De datum voor dit speciale 
evenement werd gepland, want in ons land 
duurt de winter vaak niet langer dan een paar 
weken. Maar geachte lezer, wat bleek, ook dit 
jaar was de dooi ingevallen en kwam er van de 
ijsduik-specialty niets te recht. Toch hoor in u 
als lezer denken, maar dan maak je er toch een 
gewone duik van. Nou beste lezer, gewone 
duiken worden er al zoveel gemaakt en de 
teleurstelling was zo groot, dat de groep 
onverrichter zaken naar huis ging. 

Waarde lezer ik vertelde u een stukje wel en 
wee van de duikers binnen de duikclub, maar 
wees niet bevreesd, ik hoorde al een paar 
duikers enthousiast praten over de volgende 
specialty; “bootduiken”. 

Als u als geachte lezer geïnteresseerd bent in 
het onderwaterleven en graag wilt leren 
duiken, zodat u tijdens uw vakantie niet alleen 
op het strand hoeft te liggen en alle dorpjes in 
de omgeving moet bezichtigen, wordt dan lid 
van de duikclub De Meerkoeten. Wij 
garanderen u dat u er een uitdagende en 
interessante hobby er bij krijgt!  
Gegroet, een ‘oud lid’ 
 

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= 
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Rubriek - Duiklokatie - 

BLIJKPOLDER
Nederland, Noord 
Holland
Sportieve 
duikplaats
Waardering ***
Blijkpolder is een 
leuke duiklocatie 
met op de bodem 
een grote stapel 
heipalen. Als 
gevolg van 
zandafgravingen zijn de oevers en weilanden hier 
verzakt en ondergelopen. Her en der zie je ook nog 
oude bomen liggen. De heipalen zijn afgezonken 
om verdere schade aan de verzakte oevers te 
voorkomen. Blijkpolder is helder en visrijk. 
Noordelijk in deze plas ligt de bekendere duikstek, 
Spiegelpolder.
Bijzonderheden
Je gaat bij Blijkpolder te water vanaf een houten 
kade met een klein trapje. Kijk bij de heipalen om 
grote scholen vis te spotten.
Waarschuwingen
Niet te verwarren met de Spiegelpolder. Het 
noordelijke gedeelte van deze plas heet 
Spiegelpolder en het gedeelte aan de zuidkant heet 
Blijkpolder.
Kenmerken: 
Nederhorst den Berg, Kooikerboog 1, 1394 ND 
Nederhorst den Berg
Parkeren: Voldoende parkeergelegenheid. 
Afstand tot water: 200 m.
Geschikt voor: Gevorderde duikers, nachtduiken, 
OW fotografie
Vergunning: nvt    Toegang: Vrij toegang    
Faciliteiten: Trap
Watersoort: Zoet    Duiksoort: Kantduik    
Stroming: Geen
Zicht: 2 - 8 m.    Zicht gemiddeld: 4 m.    Diepte: 
8 meter.    Bodem: veen, turf en zand
Leven: baars, brasem, paling, rivierkreeft, snoek, 
snoekbaars, voorn, wolhandkrab, zoetwaterkwal
Overige recreatie: pleziervaart, surfen, zwemmen

HAARLEMMERMEER 
BOS
Nederland, Noord Holland
Makkelijke duikplaats
Waardering ***
Het Haarlemmermeerse 
bos, ook wel Vork en Mes 
genoemd, is een 
verrassend mooie en 
gevarieerde duikplaats. 
De enorme kleiwanden die je hier ziet, zijn 
kenmerkend voor deze stek. In het 
Haarlemmermeerse bos kom je snoek, baarzen, 
voorns en rivierkreeftjes tegen en zo nu en dan een 
meerval. Kijk ook onder het paviljoen om grote 
scholen witvis en palingen te spotten.
Je gaat bij het Haarlemmermeerse bos te water 
vanaf een grasoever. Bij een van de instapplaatsen 
ligt een grote platte steen, waar je je kunt 
omkleden. Het water van het Haarlemmermeerse 
bos is relatief fris, maar vaak heel helder.
Waarschuwingen
Houdt rekening met vissers. Het 
Haarlemmermeerse bos is een officiële visstek. 
Pas op voor vissers die hun lijnen soms ver in de 
plas werpen.
Kenmerken
Haarlemmerm.bos, Vork en Mes, Paviljoenlaan 1, 
2131 LZ Hoofddorp
Parkeren: Vold. parkeergelegenheid    Afstand tot 
water: 50 m.
Geschikt voor: Beginnende duikers (geleidelijk 
aflopende bodem), ervaren duikers, gevorderde 
duikers, mindervaliden (via het strandje of platte 
rotsblokken), onderwaterfotografie
Vergunning: nvt    Toegang: Vrij toegang    
Faciliteiten: Restaurant Papa's Beach House
Watersoort: Zoet    Duiksoort: Kantduik    
Stroming: Geen    
Zicht: 2 - 10 m.    Zicht gemiddeld: 4 m.    Diepte: 
20 m.    Bodem: zand en klei
Leven: Baars, brasem, karper, paling, schele pos, 
snoek, snoekbaars, voorn, zeelt
Overige recreatie: Parkachtig recreatiegebied
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PUZZELPUZZELPUZZEL 

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= 

WhatsApp van de  
Meerkoet Duikers 

Recent is er een “WhatsApp groep” aan-
gemaakt waarin de actieve en ge-
ïnteresseerde duikers binnen de duikclub 
hun berichten kwijten kunnen. 
  

De Chat is alleen bedoeld om snel informatie te kunnen 
delen; waar en wanneer we gaan duiken en/of trainen. 
(dus geen flauwekul en andere onzin) 
We informeren op deze manier elkaar, zodat we rekening 
kunnen houden wie er komt. 
  
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 06-53651965) 
  
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. 

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=  

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= 

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 
laat ze kennis maken met onze duikclub. 

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= 
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uitnodiging ALV 
 

           -  DUIKAGENDA  - 

 

  Mark’s veldkeuken gaat weer open… 
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Secretariaat 
Willem Wulffraat 
Boomvalk 28 
1191 SB  Ouderkerk a/d Amstel 
Mob. 0630498190 

Duikclub De Meerkoeten 

UITNODIGING 
De jaarvergadering van de Duikclub wordt dit jaar gehouden op: dinsdag 29 mei om 20:00 

uur bij de Fam. Wulffraat aan huis. Adres; Boomvalk 28 Ouderkerk a/d Amstel. 

Noteer deze datum in je agenda want op jouw komst wordt gerekend. 

AGENDA 

1.  Opening. 

2.  Ingekomen stukken. 

3.  Notulen jaarvergadering 2017. 

4.  Jaarverslag 2017. 

5.  Jaarverslag en begroting penningmeester. 

6.  Verslag kascommissie. 

7.  Verkiezing nieuwe kascommissie. 

8.  Verkiezing bestuursleden.  

9.  Opleiding en Training. 

10.  Materiaalbeheer. 

11.  Rondvraag en sluiting. [behandeling van de ingekomen vragen] 

 Toelichting op de agenda 
 punt 3.   Notulen van de jaarvergadering 2017, wordt per email verstuurd. 
 punt 5.   Jaarverslag en begroting van de penningmeester, zijn op vergadering aanwezig. 
 punt 8.   Verkiezing bestuursleden. Het rooster van aftreden is; 
  Secretaris  2018  
  Voorzitter  2019 
  Penningmeester  2020 
  Evenementen  2018 [functie moet nog ingevuld worden] 
  Materiaalbeheer 2019 
  Hoofdtrainer  2020 

DUIKCLUB DE MEERKOETEN  -  BUITENWATER SEIZOEN 2018

club
duik datum seizoen duikactiviteit

vr 25 mei 2018 buitenwater start buitenwater

vr 1 jun. 2018 buitenwater bootduik (aanmelden bij Marc)

vr 8 jun. 2018 buitenwater Vinkeveen + BBQ

do.14 juni 2018 buitenwater Zeeland (aanmelden bij Rene)

vr 15 jun. 2018 buitenwater Vinkeveen

? buitenwater Blijkpolder

vr 22 jun. 2018 buitenwater Vinkeveen

vr 29 jun. 2018 buitenwater Vinkeveen + BBQ

do.05 jul. 2018 buitenwater Zeeland (aanmelden bij Rene)

vr 6 jul. 2018 buitenwater Vinkeveen

vr 13 jul. 2018 buitenwater Vinkeveen

vr 20 jul. 2018 buitenwater Vinkeveen

? buitenwater Haarlemmermeerbos

vr 27 jul. 2018 buitenwater Vinkeveen + BBQ

vr 3 aug. 2018 buitenwater Vinkeveen

? buitenwater Spiegelplas

vr 10 aug. 2018 buitenwater Vinkeveen

do.16 aug. 2018 buitenwater Zeeland (aanmelden bij Rene)

vr 17 aug. 2018 buitenwater Vinkeveen

? boot huren 40 jaar De Meerkoeten

vr 24 aug. 2018 buitenwater Vinkeveen + BBQ

? buitenwater Oostvoornse plas

vr 31 aug. 2018 buitenwater Vinkeveen

vr 7 sep. 2018 buitenwater Vinkeveen

vr 14 sep. 2018 buitenwater Vinkeveen

vr 21 sep. 2018 buitenwater Vinkeveen + BBQ

vr 28 sep. 2018 Zeelandweekend Zeeland

? Data staan nog niet vast, komt via email

BBQ avonden, iedereen welkom. Aanmelden bij Marc de Bij ivm inkoop.

Zeeland duik aanmelden bij Rene van der Linde

Zeelandweekend aanmelden bij Willem Wulffraat
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Notulen ALV 2017 

Notulen	Algemene	Ledenvergadering	van	de	
Meerkoeten	op	dinsdag	11	april.	

Aanwezige	leden:	Bas,	Marc,	Pim,	Isene,	Frank,	Jan,	
Fred,	Heinz,	Job,	Gert,	Hans,	Nico,	René	en	Willem.	
Aanwezig	van	Het	Duikhuis:	Marcel	en	Eric.	

1	Opening	
René	opent	de	ALV,	heet	iedereen	van	harte	welkom	
en	in	het	bijzonder	Marcel	en	Eric	van	Het	Duikhuis	

2.	Samenwerkingsverband	met	Het	Duikhuis	
Het	samenwerkingsverband	tussen	de	Meerkoeten	en	
Het	Duikhuis	is	beschreven	in	het	clubblad	van	begin	
april.	Marcel,	Eric	en	René	lichten	een	en	ander	toe.	
De	belangrijkste	punten	zijn:	

• Delen	van	het	zwembad	en	de	zwembadhuur	
• Leden	van	de	Meerkoeten	krijgen	de	zelfde	

voordelen	als	het	200bar	bronzen	
lidmaatschap	bij	Het	Duikhuis	

• Duikers	van	Het	Duikers	kunnen	hun	
vervolgopleiding	doen	bij	de	Meerkoeten	

• Deelnemen	aan	elkaars	evenementen	
Stel	dat	er	te	veel	duikers	een	vervolgopleiding	willen	
doen,	dan	kan	Het	Duikhuis	extra	
opleidingscapaciteit	leveren.	Na	de	toelichting	zijn	
alle	aanwezigen	positief.	De	samenwerking	zal	na	een	
seizoen	geëvalueerd	worden	

3.	Ingekomen	stukken	
Geen	bijzonderheden	

4.	Notulen	jaarvergadering	2016	
De	notulen	zijn	aangenomen	

5.	Jaarverslag	2016	
We	hebben	geen	jaarverslag	opgesteld.	

PAUZE	(René	heeft	taart	geregeld	voor	Gert	en	zijn	
instructieteam)	

6.	Jaarverslag	en	begroting	penningmeester	
Hans	licht	de	cijfers	toe.	Belangrijk	punt	is	dat	we	een	
schenking	van	€	4.000	hebben	ontvangen	van	de	
Stichting	van	het	Clubhuis.	Het	kleine	tekort	op	de	
begroting	is	geen	enkel	probleem	gezien	het	
aanwezige	vermogen.	

7.	Verslag	kascommissie	
Volgens	de	kascommissie	(Frank	en	Fred)	is	alles	in	
orde.	Wel	vragen	zij	meer	aandacht	voor	het	hoge	
debiteurensaldo.	Het	bestuur	zal	daar	komend	jaar	
zeker	op	letten.		
De	leden	verlenen	het	bestuur	decharge	voor	het	
gevoerde	beleid.	

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

9.	Verkiezing	bestuursleden	

Job	volgt	Gert	op	als	hoofd	opleidingen.	Hans	is	aan	
het	einde	van	de	3-jaars	termijn.	René	verzoekt	hem	
er	nog	een	jaar	aan	toe	te	voegen.	Hij	zal	Hans	dan	het	
debiteurenbeheer	uit	handen	nemen.	

10.	Opleiding	en	training	
-	Peter	en	Ardie	zijn	afgelopen	najaar	gestart	met	de	
1*		
-	Pim	en	Willem	volgen	de	opleiding	voor	3*	
-	Stijn	en	Isene	gaan	starten	met	de	2*	opleiding	
-	Jaarlijkse	reanimatietraining	met	14	deelnemers.		
-	René,	Gert,	Peter	en	Heinz	volgden	2	avonden	
toezichthouder	zwembad.	Bas,	Nico	en	Frank	gaan	
dat	nog	doen.	
-	Job,	Peter,	Heinz	en	Gert	namen	deel	aan	een	
workshop	onderhoud	materialen.	

11.	Materiaalbeheer	
In]lator	lekt.	(Is	intussen	gerepareerd)	
Zuurstof]les	zal	worden	bijgevuld.	
De	verhuurprijs	van	sets	wordt	nog	vastgesteld	

12.	Rondvraag	
• Jan	vertelt	over	de	stand	van	zaken	rond	een	nieuw	
zwembad	in	Abcoude	

• Pim	biedt	zijn	te	grote	trimvest	aan	de	vereniging	
aan	

• Heinz:	
-	wil	weten	of	de	statuten	zijn	herzien	na	de	splitsing	
van	de	zwembadvereniging.	Antwoord:	De	statuten	
zijn	bijgewerkt	en	bij	het	bestuur	ter	inzage	liggen	
-	vraagt	wat	we	doen	voor	slechthorenden.	
Antwoord:	we	kunnen	wellicht	de	les	sealen	of	
uitschrijven	en	voor	de	training	doorspreken	met	Jan.	
-	vraagt	hoe	het	zit	met	de	licentievergoeding	voor	de	
NOB-instructeurs.	Antwoord:	Deze	is	door	de	club	
voldaan	voor	2016	en	2017.	
• Marcel	(Het	Duikhuis)	biedt	de	aanwezigen	aan	om	
deel	te	nemen	aan	de	cursus	onderwaterbiologie	op	
21-22-23	april	

• Rene	vraagt	wie	een	bijdrage	wil	leveren	aan	het	
clubblaadje.	Ook	vraagt	hij	wie	evenementen	wil	
organiseren.	Geen	spontane	reacties.	Marcel	geeft	
aan	dat	we	natuurlijk	aan	kunnen	haken	bij	de	
evenementen	van	het	Duikhuis.	

We	vergaten	nog	even	het	contributie	voorstel:	
onveranderd.	

Rene	bedankt	alle	aanwezige	en	in	het	bijzonder	de	
Fam.	Wulffraat	voor	hun	gastvrijheid.	
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Update opleidingen 

Update	opleidingen	Duikclub	De	Meerkoeten;	
Welke	 opleidingen	 zijn	 er	 in	 het	 afgelopen	 jaar	
gedraaid?	 Hieronder	 geven	 wij	 je	 in	 het	 kort	 een	
overzicht;	
		
1*-opleiding;	Ardie	en	Peter	
Voorjaar	 2017	 is	 de	 opleiding	 gestart.	 De	
zwembadtrainingen	 zijn	 in	 mei	 2017	 afgerond	 en	
daarna	 een	 begin	 gemaakt	 met	 de	 buiten-
waterduiken…	
De	opleiding	moet	nog	worden	afgerond.	
		
2*-opleiding;	Isene	en	S>jn	
Vlak	voor	de	zomer	2017	is	de	opleiding	met	SGjn	
en	 Isene	 van	 start	 gegaan	 met	 opvolgend	 de	
buitenwater	duiken.	
Tijdens	 het	 Zeelandweekend	 kon	 er	 mooi	 in	 het	
heldere	 water	 van	 de	 Grevelingen	 geoefend	
worden,	zowel	dag-	en	nachtduiken…	
Op	dit	moment	wordt	de	planning	voor	het	vervolg	
van	de	opleiding		gemaakt…	
		
3*-opleiding;	Pim	en	Willem	
De	 inzet	 is	 er,	 de	 mannen	 beschikken	 over	 een	
lange	adem	en	diverse	opleidingsonderdelen	zoals	
begeleiden,	 redden/	 reanimaGe	 en	 duikleider	 zijn	
al	afgewerkt.	
Nog	 even	 geduld	 en	 onze	 kersverse	 3*-duikers	
kunnen	aan	de	club	gepresenteerd	worden…	
		
(Nieuwe)	1*-opleiding;	Lydia	en	Karel	
Weliswaar	op	vrijdag	de	13e	april	2018	gestart	met	
de	 opleiding	 zijn	 Karel	 en	 Lydia	 met	 een	 goede	
opbouw	 van	 hun	 opleiding	 bezig;	 nu	 doende	 de	
zwembadlessen	 af	 te	 ronden,	 de	 komende	weken	
het	buitenwater	in.	
Het	afronden	van	de	1*-opleiding	vóór	de	zomer	is	
dé	uitdaging…	
		
Tot	zover	deze	beknopte	review	van	de	opleidings-
acGviteiten	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	instrucGeteam	
		
Job	Roggeveen	
2*-Instructeur	/	hoofdtrainer	
Duikteam	de	Meerkoeten	

		
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=
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