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 DUIKCLUB  “DE MEERKOETEN” 

** Clubblad Uitgave  -  September 2017 **

  
      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.  
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 principe plaats in de 
”springkuil”. 
Training in het  ”Ondiepe-deel” zijn op;  
(gaat in overleg met de trainers en het zwembad) 
Geen zwembad training zijn op ;  
vr. 20 okt. 2017 er is dan ZwemCup 
vr. 22 dec en vr. 29 dec. ivm 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 juni t/m 
september, zie info en 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,= 

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 zomerperiode waren we elke vrijdag-avond te 
vinden op Zandeiland #4. De duiken werden goed 
bezocht, mede door de maandelijkse barbecue van Marc, 
die zoals we nu weten een “veldkeuken” heeft.  
Ook werd er met Marc z’n boot een duik gemaakt bij 
eiland #8. Marc wordt bedankt voor zijn bijzondere inzet 
en niet te stoppen energie. 

Op vr. 22 september beginnen we weer met het binnen-
waterseizoen, deze loopt door tot vr. 15 december. 
Er moeten een aantal Zwembad-beheerders aangesteld 
worden, training wordt gepland. 

Ondanks dat het binnenwaterseizoen gestart is, willen we 
toch ook nog wat buitenduiken maken. 
Zo staan er duiken gepland op; za. 30 sep. en za. 7 okt. 
Aanwezig om 15:30 en te water om 16:00 uur op 
Zandeiland #4. 

We starten een kleine ledenwervings-actie;  Elk lid die 
een ander lid aanbrengt krijgt een contributie korting. Zie 
uitleg verder in dit blad. 

We zijn bezig stickers en polo-shirts te bedrukken. De 
sticker zijn gratis voor onze leden. De polo’s worden op 
afroep bedrukt. 

Wij ontvingen het trieste bericht dat Peter Galjaart op 56 
jarige leeftijd is overleden. Peter was lid van onze 
duikclub in de jaren 80. En was één van de gangmakers 
als het ging om leuke evenementen en duiken. Peter laat 
vrouw en zoon achter. 

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


Wij ontvingen de Nieuwsbrief van het 
Sloterparkbad. Hierin staan ook zaken in, 

die ons aangaan. 
Neem ze door en handel er naar. 

 

Sloterparkbad 
Amsterdam 

Nieuwsbrief 

Nieuw seizoen 2017-2018

Vandaag gaat het nieuwe seizoen van start, en 
daarom deze nieuwsbrief om jullie te 
informeren over een aantal zaken.

Wij wensen iedereen een heel goed en 
sportief seizoen toe in het Sloterparkbad!


Onderhoud

Tijdens de zomervakantie zijn er verschillende 
onderhoudsprojecten uitgevoerd:


Verlichting binnenbaden. Elk bad heeft 
nieuwe verlichting gekregen, deze verlichting 
is LED. De komende weken zal de verlichting 
verder worden afgesteld, zodat het optimale 
effect wordt bereikt.

De bediening van de verlichting is als volgt:

Instructiebad à in de ruimte achter de balie zit 
een witte kast met de bediening. Maak de 
kast open en lees de instructie. Je kunt kiezen 
uit 25%, 50%, 75% en 100%.

Wedstrijdbad à in de badmeesterspost van 
het springbad zit een witte kast met de 
bediening. Op de kast zit een display waar je 
de verlichting kan afstellen op 25%, 50%, 
75% en 100%.

Springbad à in de badmeesterspost van het 
springbad zit een witte kast met de 
bediening.   Maak de kast open en lees de 
instructie. Je kunt kiezen uit 25%, 50%, 75% 
en 100%.

Recreatiebad à   in de badmeesterspost van 
het recreatiebad zit een witte kast met de 
bediening.   Maak de kast open en lees de 
instructie. Je kunt kiezen uit 25%, 50%, 75% 
en 100%.


Er zullen nog aanpassingen gedaan worden 
aan de bediening bij de zwembaden, hier 
zullen knoppen op komen in plaats van nu de 
kast openmaken. Tot die tijd moet je de witte 
kast open doen en de schakelaar omzetten.


 

Het springbad is op dit moment niet toe-
gankelijk ivm vullen van het bad. Vraag een 
van onze medewerkers om de verlichting van 
het wedstrijdbad aan te passen. vanaf a.s. 
zaterdag kunt u wel bij de badmeesterpost het 
licht bedienen.

 

Coating springbad. In het springbad is 
nieuwe coating aangebracht, het springbad 
zal weer vanaf zaterdag 9 september in 
gebruik worden genomen.

Er zi jn ook l i jnen op de keerpunten 
aangebracht, en zo is het bad in 6 banen 
verdeeld. Nieuwe lijnen voor het springbad zijn 
besteld.


Parkeerplaats. De komende maanden zal de 
parkeerplaats een opknap beurt krijgen. Er 
komt een meer duidelijke vakindeling, een 
kleine uitbreiding van parkeervakken, en 
verzakkingen worden weer recht gelegd. Voor 
fietsers en scooters komt er onder de schuine 
brug een duidelijkere indeling. 

Er zal ook een rotonde worden aangebracht 
na de brug. 

Dit om de verschillende verkeersstromen beter 
en veiliger te leiden naar de parkeerplaats.

Er komen ook slagbomen te staan, dit om 
langparkeerders te weren. Regel wordt dat de 
eerste 5 uur gratis parkeren wordt, daarna 
geld een uurtarief.


Voor trainers, instructeurs, vrijwilligers zullen 
wij een gepaste oplossing aanbieden. Hier 
komen wij binnenkort op terug.
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Realisatie van het plaatsen van de slagbomen 
zal eind oktober of begin november zijn. Voor 
die tijd zullen wij u verder informeren over 
deze verandering.


Deur en douches van het wedstrijdbad en 
instructiebad. Bij zowel de douche van het 
wedstrijdbad als die van het instructiebad is 
een extra deur geplaatst. Hiermee kunnen we 
de toegang tot het zwembad afsluiten 
wanneer het bad niet in gebruik is. Er komt 
nog een kleefmagneet om de deur open te 
houden.

Willen jullie de deuren afsluiten (kan nu nog 
niet, binnenkort wel) als het wedstrijdbad en/
of het instructiebad leeg is en er geen 
gebruiker na komt?

De route van de groepskleedkamers richting 
bijvoorbeeld het springbad wordt dan als 
volgt: langs toiletten wedstrijdbad lopen, door 
de wisselcabines en naar deur springbad. Niet 
meer langs het wedstrijdbad als deze leeg is, 
er is dan immers geen toezicht.


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

DE MOOISTE DUIKPLEK VAN 
NEDERLAND. 

Vele duikers omschrijven de Vinkeveense-plassen 
als ‘de mooiste duikplek in Nederland.‘Van heinde 
en ver komen duikers dan ook naar Vinkeveen om 
hun favoriete sport te beoefenen. 
De duiklocatie bij Zandeiland 4 is inmiddels 
uitgegroeid tot één van de drukste zoetwater-
duikstekken van Nederland. Het heldere bruin/gele 
water, het rijke onderwaterleven en een prachtig 
onderwaterlandschap zijn de ken-merken van de 
Vinkeveense Plassen. Elke duik in de plassen is een 
belevenis. 
Het fascinerende onderwaterleven speelt zich af in 
een landschap dat onder andere bestaat uit een 
aantal gezonken wrakjes, een baggerkeet en een 
bus. Door het hele duìk-gebied lopen touwen die de 
verschillende attracties met elkaar verbinden. 
In de rustige gedeeltes van het duìkgebied is 5 tot 8 
meter zicht geen uitzondering. 
DE DUIKZONE 
Binnen de duikzone is het, uit veiligheids-
overwegingen, verboden te varen. De fraaie 
langgerekte zone ligt vóór recreatie-eiland 4 aan de 
Baambrugse Zuwe en is ongeveer 180 meter lang 
en 120 meter breed. De maximale diepte is ca. 20 
meter. De zone is met rood-wit gekleurde boeien 
gemarkeerd. Langs de hele lengte van de ruime 
parkeerplaats is een steiger aangelegd met een 
aantal trappen en er is zelfs een instapplaats voor 
invaliden. 
NIET ZOMAAR DUIKEN 
Iedereen die in de duikzone van Zandeiland 4 in de 
Vinkeveense Plassen wil duiken heeft een 
duikpenning nodig. De vergunning met penning is 
alleen te verkrijgen bij Airdiving de duikshop staat 
aan het begin van het eiland. 
Duikers die bij Zandeiland 4 duiken zijn verplicht 
deze zichtbaar te dragen. De kosten voor een 
seizoenspenning zijn 25 euro. 
Het is ook toegestaan om buiten het duìk-gebied te 
duiken.  
Het duiken vanaf bijvoorbeeld speciaal ingerichte 
boten. Het zgn. bootduiken, biedt de geoefende 
duiker veel voordelen. Je duikt nooit in het stof van 
andere duikers en je kunt volop genieten van de 
onderwaternatuur, de ruimte en de rust.  
(red. overgenomen van streekblad Actief)  

 =.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= 
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‘Oud lid’ 
Ik zal mij eerst voorstellen, voor zij die mij nog 
niet kennen. Ik ben ‘oud lid’ van de duikclub 
De Meerkoeten te Abcoude en schreef en 
schrijf met regelmaat een stukje in de 
clubkrant.


Ik vertel u beste lezer, het wel en wee van de 
duikclub, want zie mijzelf als het over-
koepelende orgaan binnen deze club. Ik hou 
de vinger aan de pols, of deze nu van 
duiktechnische of organisatorische aard zijn of 
gewoon de hedendaagse zaken, u hoort het 
van mij. 

Als ‘oud lid’, heb ik u al meerdere malen, voor 
mij vreemde toestanden gemeld en mij dus 
steeds kritisch opgesteld. Maar ik ben ook zo 
eerlijk, dat ik mijn goedkeuring kenbaar maak 
als ik leuke of goede zaken zie gebeuren. 


Zo zag ik deze zomer, een mooi initiatief 
uitgroeien tot een iets groots. Het betreft hier 
“het open gooien van de veldkeuken” iets wat 
mij, denkenden aan mijn militaire diensttijd, 
onverkwikkelijke herinneringen doet oproepen. 
Maar eerlijk is eerlijk, toen de keuken eenmaal 
open was, betrof het hier niet een gaarkeuken, 
maar een goed ingerichte en van alles 
voorziene kombuis cq pantry.

U zult als oplettende lezer wel denken, wat 
heeft dit nu met duiken te maken. Nou dat zal 
ik u vertellen. Natuurlijk werd er gedoken en 
wel elke vrijdagavond van de afgelopen zomer 
waren we, als vereniging te vinden aan de 
waterkant. Maar elke laatste vrijdag avond van 
de maand trok één van onze leden zijn nu zo 
befaamde veldkeuken open. Zo zag ik de 
laatste maanden, barbecue-avonden en 
hamburger-avonden en zelfs een shoarma-
avond voorbij komen. Telkens goed verzorgd 
en de kwaliteit was boven verwachting 
subliem.

Dit alles trok niet alleen duikers aan, maar ook 
hun familieleden en vrienden. En dat maakte 
het tot iets “groots”. Een initiatief wat 
navolging verdient, zou ik zo zeggen.


U zal zich inmiddels wel afgevraagd hebben; 
waar blijft de kritische noot, Waar is die 
bekende, “vinger aan de pols”. Ik ga het u 
vertellen beste lezer.

In het begin van dit seizoen en ook op de 
jaarvergadering, is er gesproken over een 

samen werkingsverband. Dit, zo als ik 
begrepen heb, ontstaan in het zwembad, waar 
op dat moment ook een andere vereniging, 
lees, commerciële organisatie, hun binnen-
waterduiktrainingen afronden. 

Na een aantal gesprekken, en ik neem aan in 
een gemoedelijke sfeer, werd er bestolen 
samen te gaan werken op plaatsen waar dit 
mogelijk was. Vooral zwembadtrainingen en 
buitenduiken, met als doel, nieuwe leden te 
verwelkomen. Want naar mijn menig hebben 
we dit hard nodig, nieuwe leden.

Het betrof hier natuurlijk een zeer bijzondere 
gebeurtenis, want goed samenwerken is in dit 
“hokjes” denkend Nederland al gauw een 
uitzondering. Dus ook ik was zeer benieuwd, 
hoe dit form zou krijgen. En dus geachte lezer, 
is mij één en ander ontgaan in deze zaak. Met 
mij hebben vele van u nog niets gemerkt van 
een samenwerking, ook ik vraag me dus af, 
wat is er gebeurt en wat zou er gebeurt 
moeten zijn? Of is dit initiatief al een stille 
dood gestorven.

Waarde lezer, ik stel voor, niet op een ander te 
rekenen, maar zelf de touwtjes in handen te 
houden. Organiseer een “open dag” of een 
leden-wervings-actie, ga met folders langs de 
deur, zet een advertentie in de krant, ga 
desnoods met een kraam op de braderie 
staan, maar doe iets. 

Beste lezer, ik laat het hierbij en zal kritisch 
observeren en u altijd op de hoogte houden 
van de precaire zaken binnen de club. 


Gegroet,  ‘oud lid’


 

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= 
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Zeelandweekend 2017 

In de derde week van september hadden we 
weer ons bekende Zeelandweekend. 
Ik kon er deze keer niet bij zijn, omdat men 
met de data van ons bekende weekend had 
zitten schuiven.  

Het was dit keer niet het derde, maar het 
tweede weekend van september geworden. Ik 
had me opgegeven en er dus helemaal op 
gerekend. Jammer, maar oké.


Gedurende dat weekend en de dagen erna. 
Kreeg ik diverse mailtjes en WhatsAppjes van 
de duikclub, over hoe geweldig het was 
geweest. In deze elektronische bekend 
makingen werden de organisatoren telkens 
weer geprezen en bedankt. En uit de vele 
gesprekken met mijn mede duikers bleek ook, 
dat ik iets had gemist. 


Ondanks het matige weer, was het weekend 
prima verlopen. En waren er heel wat duiken 
en brevet eisen gemaakt en afgewerkt. Men 
was al op vrijdagmiddag begonnen bij de 
Zeelandbrug. En had ’s avonds ook gedoken 
bij den Osse aan de Kerkweg. (Den Osse bij 
nacht, altijd bijzonder) En de groep had het 
diner gebruikt bij het “Zwarte Schaap” in 
Brouwershaven. Gedurende het weekend 
werden de voor mij bekende duikplaatsen 

bezocht en afgewerkt, zoals; Dreischor “Het 
Gemaal”, Den Osse op “De Kerkweg”,  “De 
Kabbelaar" in Scharendijke en “Het Koepeltje” 

Het weekend had dus bol gestaan van de 
duiken, maar menigeen die ik gesproken had, 
roemde ook het eten. 

Willem was weer op dreef en had de groep 
geen liflafjes voor geschoteld. Ook hoorde ik 
dat we in een ander huisje hadden gezeten, 
maar dat was prima bevallen. Sommige 
vonden de stapelbedden niet leuk, maar 
hadden desondanks dat, toch lekker kunnen 
slapen. 

Het gezelschap was prima, het eten was meer 
dan goed en de duiken waren stuk voor stuk 
bijzonder mooi geweest. Het was dus een 
geslaagd duikweekend. Ik hoop dat de datum 
voor het Zeelandweekend van volgend jaar 
snel bekend wordt, want ik ga op zeker dit 
keer weer mee………
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Hoe kan dit nou… 

Het is me altijd een raadsel hoe Willem en 
Rene het elke keer weer voor elkaar krijgen 
een super weekend in elkaar te toveren. 
Ze regelen alles, staan in de keuken en 
schotelen je geweldig gerechten voor. 
Verzorgen elke maaltijd en ze gaan ook nog 
duiken. Hebben hun spullen compleet en 
hebben alles opgeladen en zijn dan niets 
vergeten als we aan de waterkant staan.  
Terwijl er duikers bij zijn die regelmatig iets 
moeten lenen, omdat ze wat hebben 
vergeten op te laden of het licht nog in het 
huisje. Nee, Willem en Rene hebben het alle 
maal lekker op een rijtje. 
Ben zelf constant bezig met van alles, ligt 
wat op de bank en kijk TV en speel wat met 
de iPad. Maar zij doen werkelijk zo veel 
meer, dat ik met er bijna voor schaam. 
Jongens het was weer top. Heb een aantal 
foto’s van het eten als bewijs mee geleverd 
met dit stukje. (red. dessert werd verzorgt 
door Elvira) 
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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 
persoon natuurlijk nog steeds lid is van de duikclub. 

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

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

WhatsApp van de Meerkoet Duikers 
 

Deze WhatsApp wordt beheerd 
door Frank Schootemeier.  
Recent is er een groep  aan-
gemaakt waarin de actieve en 
geïnteresseerde duikers binnen de 
duikclub hun berichten kwijten 
kunnen. 

  
De Chat is bedoeld om snel de informatie te 
kunnen delen waar en wanneer we gaan duiken, 
hoe laat. 
We informeren op deze manier snel 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 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. 

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

MARC’s “VELDKEUKEN” 

Hierbij een aantal foto’s van Marc’s activiteit, op de 
laatste vrijdag van elke maand, deze zomer.  
We opperde als club een aantal barbecues te 
organiseren. Gelijk nam Marc de koe bij de horens 
en begon ons te trakteren op een actie van 
ongekende hoogte.  
Zo zagen we een aantal barbecues, een avond met 
shoarma broodje en diverse vrijdag avonden met 
worstenbroodjes, voorbij komen. 
Marc geweldig gedaan en natuurlijk onze wel-
gemeende dank.  
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Workshop (duik) materialen 

Je kunt je ongetwijfeld nog de hoofdstukken over 
de uitrustingsstukken en duikmaterialen die je 
kreeg voorgeschoteld tijdens je duikopleiding nog 
herinneren? 
Alweer lang geleden of nog vers in het geheugen? 
De dwarsdoorsnede van de ademautomaat en de 
“platte projectie” 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 tijdens een te houden “workshop 
materialen” op donderdag 22 oktober 2017 bij; 

Duikshop Down Under 
Scheepsbouwersweg 9a, (1121 PC) te Landsmeer 
  
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 informatie of vragen kun je bellen 
naar 06-1500 3915. 
  
Tot de 22e oktober? 
  
Met vriendelijke (duik) groet, 
 Job Roggeveen 
 2*-Instructeur/ hoofdtrainer 
 Duikclub de Meerkoeten 
 

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

Scuba-update; nodig of overbodig? 

Op de vakantiebestemming aangekomen? Eerst 
even checken waar zich een (goede) duikschool 
bevindt. En dan…..tijdens 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 
altijd automatisch?” 
In een flits gaat dan de (gehaaste) buddycheck 
door je hoofd; het blijft 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) 
vakantie 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…..?! 
  
Alternatief?: 
Wij als Meerkoeters hebben hier gelet op onze 
ervaring natuurlijk een op maat gesneden op-
lossing 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….. 
  
De scuba-update bestaat uit; 
·  Een (verkort) theoriegedeelte in de vorm van een 
opfriscursus. 
· Aansluitend een praktijkles in het zwembad…en… 
· Een buitenwaterduik op een nader te bepalen 
 locatie. 
Ook een privéles behoort tot de mogelijkheden…. 
  
Een leuke bijkomstigheid is, dat je naast het 
opfrissen van je kennis de gezelligheid van onze 
vereniging weer kunt ervaren…..! 

Wil je meer informatie of denk je direct, dat is wat 
voor mij, neem dan contact op met ons instructie-
team op mobiel; 06-1500 3915 
  
Tot gauw? 
  
Namens het instructie-team 
  Job Roggeveen 
 2*-Instructeur / hoofdtrainer 
 Duikteam de Meerkoeten 

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