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Van de redactie
Je hebt zojuist een exemplaar van ons eigen magazine opengeslagen, speciaal gemaakt
voor ons 40-jarig jubileum. We hebben een verscheidenheid aan leden. Zo zien we
sommigen van jullie steevast in het zwembad en anderen zien we juist aan de
waterkant en tijdens evenementen. Deze verscheidenheid maakt ons een unieke en
gezellige vereniging.
In de geschiedenis van de vereniging zijn er tal van commissies geweest en hebben ook
veel verschillende leden hun steentje bijgedragen. De evenementencommissie is al sinds
jaar en dag verantwoordelijk voor het organiseren van verschillende activiteiten. De
uitdaging hierbij is om ervoor te zorgen dat er voor ieder wat wils is. Achter de schermen
zijn we al maanden bezig om voor jullie een leuk, afwisselend, gezellig en vooral actief
2016 te plannen. In dit duikmagazine kun je daar meer over lezen.
In het jubileumjaar zullen we, zoals ook voorgaande jaren, tweewekelijks duiken. Dit
gebeurt afwisselend op dinsdag- en woensdagavond. Daarnaast hebben we iedere
maand een jubileumactiviteit gepland staan, variërend van een bezoek aan het
duikmuseum in Lemmer tot een bezoek aan de dierentuin waarbij we een rondleiding
krijgen door het aquarium. We hopen met ons programma op veel aanmeldingen, van
zowel leden als hun gezinsleden. Op het bijgevoegde aanmeldformulier kun je alvast
aangeven waar je bij wilt zijn of waar je helaas niet bij kunt zijn.

Colofon
Dit jubileummagazine is een uitgave van OWSV De Fortuyn, Langedijk. Het is gemaakt
onder redactie van de evenementencommissie. Deze bestaat ten tijde van het uitbrengen
uit Michel Hamans, Yvette van Tilburg, Karen Jongkind en Robbert Jongkind.
Speciale dank gaat uit naar onderstaande sponsors/adverteerders en alle leden die
materiaal hebben aangeleverd.
Onze sponsors:
Sport Service Langedijk, Scubido, JK Webdesign, Firma A. Groen, Sun Fashion Joh. Stoop,
De Houtbewerker en Schuijt Windenergie.
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Voorwoord van onze voorzitter
Op 29 september 1976 kwam het eerste voorlopige bestuur van onze duikvereniging
bijeen. Deze vergadering werd gehouden in café De Fortuin in Barsingerhorn, vandaar
ook onze naam. Dit jaar vieren we het 40 jarig bestaan. Zouden de bestuursleden van
weleer dat ooit hebben gedacht?
In 2001, bij het 25-jarig bestaan, is er een jubileumboekje (te vinden op onze website)
uitgebracht waarin de verschillen tussen duiken anno 1976 en 2001 staan beschreven. In
1976 was het echt pionieren, duikmaterialen waren nog lang niet zo professioneel en er
moest nog geklauterd worden om het water te bereiken. Het was een mooie terugblik in
de tijd, al die oude namen en foto’s. In de loop der jaren zijn er veel leuke evenementen
georganiseerd. Denk hierbij aan helmduiken, een poldercross, onderwater hockey, leuke
themafeesten, de afdaling van de Ourthe en niet te vergeten de duikweekenden en
buitenlandse reizen.
Het ledental heeft op enig moment ruim 75 leden gekend, sinds 2001 is dit altijd ongeveer
40 geweest. Dat is logisch, de tijd verandert, veel mensen willen zich niet snel verbinden
aan het verenigingsleven. Ook in deze huidige tijd blijft onze verenigging stabiel en dat is
best wel een prestatie waar we trots op mogen zijn.
Gelukkig beschikt De Fortuyn over veel enthousiaste leden die in verschillende commissies
of functies veel tijd en energie steken ten dienste van onze club. Ook klokken de leden zich
enthousiast in op diverse evenementen en opleidingen. Dit maakt het voor de
commissieleden waard om iets te organiseren en het maakt een club aantrekkelijk om lid
van te worden. Hierbij wil ik dan ook iedereen bedanken voor deze inzet.
EC, ik heb geen idee wat ons het komende jaar allemaal te wachten staat, maar jullie
kennende wordt het een jaar vol mooie evenementen. Succes met organiseren en als er
hulp nodig is dan hoor ik dat graag. Ik hoop iedereen dan ook bij deze evenementen te
mogen begroeten!
Marieke Schuijt
Voorzitter O.W.S.V. De Fortuyn
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= Lustrum activiteit
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= Dinsdag/woensdag duik

= Zomer vrijdagduik

Opening lustrumjaar nieuwjaarsduik
Zondag 3 januari 2016 om 10:00
Hoe kun je het nieuwe jaar nu beter inluiden dan met een frisse duik? Omdat 2016 het
jubileumjaar van De Fortuyn is, willen we goed van start gaan. Daarom organiseren we
op zondag 3 januari om 10:00 uur een nieuwjaarsduik!
Na de duik willen we met zijn allen een toost uitbrengen op het nieuwe jaar. Daarin
hopen we met elkaar veel te gaan duiken en veel te zien. Zoals altijd is dit een duik die
ook voor niet-duikers, familieleden en andere geïnteresseerden erg leuk is om bij te
wonen. De duikers kunnen de aanmoediging goed gebruiken. Voor iedereen is er
traditiegetrouw een natje en een droogje.
Adres:
Geestmerambacht Zuid
Kosten:
geen kosten
Aanmelding: vóór 27 december 2015
(advertentie van sponsor)
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Info duikstek:
Geestmerambacht(zuid)
Deze plas is onderdeel van het recreatieterrein
Geestmerambacht met een totale afmeting van 220 ha. Het
ontstaan van het gebied gaat terug tot in de middeleeuwen.
De toenmalige bewoners (Geestmannen) maakten het
terrein, wat daarvoor vooral bestond uit drassige gronden,
geschikt voor landbouw. Tot aan de jaren ‘50 van de vorige
eeuw heeft het gebied deze bestemming. Gedurende de
jaren ‘50 / begin jaren ‘60 werden er uitgebreide plannen
gemaakt voor de reconstructie van het gebied. Door middel van ruilverkaveling ontstond
er zo de mogelijkheid om een recreatiegebied aan te leggen grenzende aan het
natuurgebied Het Kleimeer.
Voor de uitvoering van de ruilverkaveling moest er in het Geestmerambacht zand worden
gewonnen welke werd gebruikt voor woonwijken en wegen in onder andere Alkmaar. Op
deze wijze is de huidige grote plas (Zomerdel) ontstaan.
Omschrijving van de stek
Door velen van ons wordt deze plek ook wel onze huisstek genoemd, dit vooral omdat
deze plas lekker dichtbij ligt. Omdat wij vooral aan de zuidzijde duiken (zie kaartje) volgt
hieronder een kleine omschrijving van de zuidkant. Deze stek is vooral aan het einde van
de zomer de moeite waard, vooral omdat de zichtsituatie gedurende deze periode op zijn
best is. Maar ook omdat de plas dan veel leven laat zien. Naast het leven zijn er ook de
diverse objecten onder water welke toch altijd weer bekijks trekken! Zo kun je hier onder
andere een caravan, vouwwagen en een oud orgel terug vinden.
Leven onder water
Het Geestmerambacht heeft jarenlang bekend gestaan vanwege
de vele snoekbaarzen die hier te vinden waren. Helaas is de stand
van snoekbaarzen de laatste jaren, waarschijnlijk door de
sportvisserij, behoorlijk afgenomen. Naast snoekbaars kun je hier
ook de gewone baars en snoek vinden. Er zijn ook waarnemingen
van de kleine modderkruiper en meerval gemeld. Het
duiken/snorkelen vlak langs de kant tussen de rotsblokken levert
vaak veel paling op.
Rob de Vries
Leden van onze vereniging hebben hier een herdenkingsbord
geplaatst voor Rob de Vries. Rob is op 22 december 2011, als
trouw lid van onze vereniging, overleden. Wij gaan als leden
dan ook vaak even “naar Rob” toe.
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Ad en Bernard met het
herdenkingsbord voor Rob de Vries

Bezoek aan duikmuseum in Lemmer
Zondag 7 februari 2016 om 11:00
OWSV De Fortuyn bestaat 40 jaar. Sommige van onze leden
duiken al een behoorlijke tijd en anderen zijn net begonnen. De
duiksport bestaat echter een stuk langer dan 40 jaar. Wij bieden
jullie een leerzame en gezellige dag aan waarin we met elkaar
een kijkje nemen in de geschiedenis van de duiksport. We willen
dit doen door op zondag 7 februari samen af te reizen naar het
duikmuseum in Lemmer.
Om jullie een indruk te geven van wat je kunt verwachten en wat
je er kunt leren en zien hebben we een klein aantal feiten
overgenomen van de website van het duikmuseum.
Wist je bijvoorbeeld dat:
•
•
•

•

•

Alexander de Grote duikers versperringen liet opruimen bij de belegering van
Tyre in 333 v.c.
Leonardo da Vinci nadacht over duikhelmen die tegelijkertijd bescherming
boden tegen onderwatermonsters.
Tussen 1600 en 1700 heel tegengestelde duikhelmen werden ontwikkeld. Aan
de ene kant had je duikhelmen van koeienhuiden, aan de andere kant al van
metaal.
Tijdens de industriële revolutie zeer werkbare duikpakken vervaardigd werden
door koper, staal en rubber te combineren. Dit maakte het mogelijk om op een
diepte van 250 meter te werken.
de duiksport vanaf 1970 een dusdanige verandering doorstaan heeft en nog er
steeds verbeteringen worden aangebracht!

Een aantal jaren geleden hebben we met een 6-tal leden een bezoek gebracht en hebben
dit destijds als een erg leuk ervaren. Speciaal voor ons wil het duikmuseum voor ons open
gaan mits we met een groep van tussen de 10 en 15 personen komen. Meld je dus zo snel
mogelijk aan zodat we deze excursie verder kunnen organiseren.
De praktische kant van de excursie zoals tijdstip van vertrek en de mogelijkheid tot
carpoolen komt zo snel mogelijk in het nieuwe jaar. We hopen op een mooie opkomst om
samen de geschiedenis van onze gezamenlijke sport in te kunnen duiken!
Kadijk 15, 8531 XH Lemmer
Adres:
gratis
Kosten:
Aanmelding: vóór 7 januari
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Duikhoroscoop
Steenbok
22 december
–
19 januari


Waterman
20 januari
–
18 februari


Vissen

19 februari
–
20 maart
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Als een eind december-Steenbok, begint de horoscoop van dit
jaar met uw sterrenbeeld. Hoewel u pas eind 2016 zal verjaren is
uw sterrenbeeld toch in het begin van 2016 al actief.
Steenbokken schijnen kenmerkend te zijn als praktisch en
verstandig, ambitieus en gedisciplineerd en geduldig en
voorzichtig. Dit zijn eigenschappen die in de duikwereld goed
van pas komen. Echter zijn Steenbokken soms ook wat
pessimistisch ingesteld waardoor de verwachtingen voor een
duik wat tegen kunnen vallen. Die meerval zal niet gespot
worden, die kreeften worden vast over het hoofd gezien en het
zicht zal ook echt wel belabberd zijn! Houdt u zich daarom
komend jaar toch vooral vast aan de ambitieuze kant van uw
sterrenbeeld. Heb geduld en uw geduld zal beloond worden met
prachtige duiken op prachtige stekken! Leg uw logboek maar
vast klaar om al het moois wat u tegen komt op te schrijven.
Een Waterman wordt gezien als een van de idealere buddy’s. Hij
is allereerst een man van het water, wat handig is als je gaat
duiken en dus van water moet houden. Daarnaast hebben
Watermannen de eigenschap om origineel en vindingrijk te zijn,
wat er voor kan zorgen dat Watermannen net datgene onder
water vinden wat de duik zo bijzonder maakt. Watermannen
duiken de laatste jaren vaker in het buitenland dan in eigen land
en juist daar is de kans op dat ene bijzondere duikmoment
groot! Aan de andere kant zijn Watermannen eigenzinnig, dwars
en onvoorspelbaar. Wanneer je denkt die ene vis te gaan zien,
denken zij deze te spotten aan de andere kant van de plas.
Daarnaast zijn Watermannen vaak wat druk zodat er niet altijd
gedoken kan worden. Omdat ze trouw zijn, zijn ze echter ook
dan nog lid van een vereniging.
Als een vis in het water beweegt u zich voort onder water.
Logisch, want uw sterrenbeeld is Vissen. Een aantal van u is
steevast aan de waterkant te vinden, bij een evenement of in
het zwembad. Het motto voor de meeste Vissen lijkt dan ook,
dat het nat achter de oren moet blijven! Vissen blijken de
eigenschap te hebben om fantasierijk te zijn, in combinatie met
Duikerslatijn moet daarom niet altijd blindelings geloofd worden
wat ze zeggen gezien te hebben. Een korreltje zout (in Zeeland
of buitenland, mag ook een slokje zout) is daarom mooi
meegenomen. 2016 zal voor u in het teken staan van veel
ontmoetingen met uw soortgenoten, zeker als u actief mee zult
doen aan de georganiseerde activiteiten!

Ram

21 maart
–
19 april


Stier
20 april
–
20 mei


Tweelingen
21 mei
–
20 juni



Uiteraard zijn er ook beesten die iets minder snel gelinkt worden
aan de duiksport, neem bijvoorbeeld de Ram. Toch moet men
deze personen niet onderschatten, hun enthousiasme en vraag
naar het avontuurlijke passen goed bij de zoektocht naar die ene
bijzondere vis onder water. Rammen kenmerken zich door
dynamisch te zijn, dit is af en toe te merken onder water
doordat het tempo wat hoger ligt dan bij andere duikers. Dit
komt tevens doordat Rammen soms wat ongeduldig zijn. Niet te
lang bij die snoek blijven liggen, op zoek naar meer mooie
vissen, dat is het doel! In 2016 zullen duikende Rammen daar
waar mogelijk actief zijn binnen de duikwereld. Door hun
enthousiasme hebben ze ook andere hobby’s en dit doorkruist
soms de plannen van de EC. Mochten de Rammen aanwezig zijn
bij een duikevenement in 2016 staat dit garant voor plezier voor
iedereen.
Een Stier onder water, ook al zo’n gek gezicht. Toch gebeurt het
regelmatig want de Stieren binnen onze duikvereniging houden
wel van natte voetjes! Typische eigenschappen van de Stier
schijnen te zijn dat ze geduldig en betrouwbaar zijn, volhardend,
vreedzaam en een liefhebber van veiligheid. Dit zijn keurige
eigenschappen om menig duiker op te leiden. Ook wanneer
bijvoorbeeld andere Stieren de duiksport soms als ietwat
spannend ervaren is de medestier geduldig en neemt de tijd
voor de opleiding. Stieren houden dus in tegenstelling van wat je
zou denken behoorlijk van water, je zou kunnen zeggen dat het
ze aantrekt als een soort rode lap! Ook in 2016 zijn ze te vinden
aan de waterkant en zullen ze genieten van alle moois onder
water. Hun koppigheid die soms naar boven komt, moet men
maar even voor lief nemen, ze draaien wel weer bij!
Als Tweeling duik je nooit alleen! Sterker nog, je bent vaak met
zijn drieën, omdat je uiteraard altijd een buddy meeneemt
onder water. Tweelingen zijn het sterkst vertegenwoordigd in de
vereniging en dat is niet omdat ze dubbel tellen. Al die
Tweelingen zorgen voor levendigheid, een van hun
eigenschappen. Daarnaast schijnen ze zich makkelijk aan te
passen en zijn ze veranderlijk, misschien een soort
vermommingsverschijnsel? Tweelingen kunnen namelijk ook
wat nerveus en gespannen zijn, al wint de nieuwsgierigheid het
vaak. De Tweeling in 2016 zal soms actief zijn, soms wat
afwachtend en afwezig. Omdat Tweelingen met z’n tweeën zijn
kunnen ze niet altijd op dezelfde plek zijn. Wanneer Tweelingen
aanwezig zijn bij activiteiten van de duikvereniging zal deze
activiteit zich levendig voordoen.
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Kreeft
21 juni
–
22 juli


Leeuw

23 juli
–
22 augustus


Maagd

23 augustus
–
22 september
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Als je duiker bent, bijvoorbeeld bij OWSV de Fortuyn en je gaat
af en toe mee (of bent in het verleden mee geweest) naar
Zeeland, dan weet je dat Kreeften tegen kunt komen. Bij OWSV
de Fortuyn is dit voorlopig ook de enige manier om kreeften te
spotten, want boven water zul je ze bij activiteiten niet
tegenkomen. Dit heeft niet zozeer te maken met hun
karaktereigenschappen, maar meer met het feit dat er geen
Kreeften lid zijn.
We kennen allemaal de leeuw als koning van het dierenrijk. Ook
mensen die het sterrenbeeld Leeuw hebben willen graag in de
picture staan. Een grapje hier, een lolletje daar, wat leiding
geven en moed en wilskracht tonen. De Leeuw is dan helemaal
in zijn element. Wat een Leeuw echter ook kenmerkt is de drang
naar gevleid worden, wat wellicht de grapjes verklaart.
Daarnaast kunnen ze heel erg opscheppen, dus wanneer je duikt
met een Leeuw neem dan zijn waarnemingen onder water met
een korreltje zout! Dat gaat wat lastig wanneer je duikt in zoet
water, neem dan gerust genoegen met het spreekwoordelijke
korreltje! Die snoek die hij wel zag en jij niet, was echt minder
groot dan de verhalen doen vermoeden en de hoeveelheid
baarzen kunnen ook rustig gereduceerd worden. Eigenlijk net als
bij alle anderen, niets is waar tot het tegendeel bewezen is!
De Maagd is het enige teken van de dierenriem die
vertegenwoordigd is door een vrouw, het zal je dan ook niet
verbazen dat Maagden wat vrouwelijke trekken hebben. Een
typische eigenschap voor een Maagd is dat ze verlegen en
bescheiden zijn. Nu hebben we drie Maagden binnen onze
vereniging waar bij een van hen wellicht de volgende frase zeer
van toepassing zou kunnen zijn: “Het is moeilijk bescheiden te
blijven, als je zo goed bent als ik!”. Met zijn charme, charisma en
waardigheid heeft een Maagd onder water de juiste
aantrekkingskracht voor het onderwaterleven. Zij hebben het
geluk dat ene zeepaardje te spotten in Zeeland! Of de meerval in
een zoetwaterplas! Een duik met een Maagd hoort dus zeker
bovenaan je prioriteitenlijstje!

Weegschaal
23 september
–
22 oktober


Schorpioen
23 oktober
–
21 november


Boogschutter
22 november
–
21 december



Een Weegschaal behoort tot de meest beschaafde zodiakale
persoonlijkheden en dit uit zich in bijvoorbeeld vriendelijkheid,
zachtaardigheid en een voorkeur voor harmonie. Ze zijn wat
romantisch ingesteld wat in de duikwereld tot uiting komt in de
ontmoetingen met mooie onderwaterwezens. Een duik met een
schildpad brengt een vorm van sereniteit met zich mee, wat
boven water geromantiseerd zal worden tot een prachtige
ervaring (die overigens ook niet-Weegschalen zo zullen
ervaren!). Een ander kenmerk van een Weegschaal is dat zij niet
goed tegen ruzies, conflicten en wreedheid kunnen. Die krab of
kreeft die net een lekker visje verorbert had daar beter even
mee kunnen wachten tot de Weegschaal weer is
weggezwommen.
Schorpioenen zijn oorspronkelijk uit waterdieren geëvolueerd.
Het vermogen om in het water te overleven zijn alle soorten
schorpioenen echter verloren. Daarom is een duikset wel handig
om toch die onderwaterwereld te kunnen bekijken.
Schorpioenen zijn wilskrachtig en vastberaden, als er een duik
staat gepland en ze willen erbij zijn, dan zijn ze erbij! Ze zijn
gepassioneerd en doelgericht, als ze dat ene onderwaterwezen
willen vinden gaan ze gericht op zoek. Vaak lukt het ze! Je zult
binnen de vereniging dan ook Schorpioenen tegen kunnen
komen die het geluk hebben gehad die meerval te spotten,
waar ze dan vervolgens vol enthousiasme over kunnen praten.
Schorpioenen zijn aangename gesprekspartners, waarschijnlijk
omdat ze zo enthousiast kunnen vertellen over hun ervaringen
onder water.
Boogschutters hebben over het algemeen een positieve kijk op
het leven, zowel boven water als onder water. Ze zijn wat
filosofisch ingesteld wat kan leiden tot wat onbegrip van
buddy’s. Niet lullen maar duiken lijkt dan het credo van de
ander. Een andere eigenschap van de Boogschutter is eerlijk en
recht door zee te zijn, wat in de duikwereld wel eens tot
problemen kan leiden. Er moet toch immers een keer een
keerpunt of bocht zijn, anders kom je niet terug waar je bent
ingestapt. Wellicht moeten Boogschutters eens denken aan
driftduiken, waarin de vorm van recht door zee duiken goed tot
uiting komt.
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Info duikstek: Vinkeveen eiland 4
Vinkeveen is één van de bekendste en populairste zoetwaterduikstekken van Nederland
en daarmee tegelijkertijd één van de drukste. Dit is niet zonder reden. Deze duikstek is
volledig ingericht voor duikers. Zo kunnen er onder water diverse objecten worden
bekeken zoals een stadsbus, een baggerkeet en diverse wrakjes. Er zijn ook twee
oefenplatformen (één op 7 en één op 19 meter diepte).
Naast al deze kunstmatige objecten staat het water rondom eiland 4 bekend om zijn
helderheid. Als de zon schijnt en je tijdens je duik omhoog kijkt zie je vaak grote scholen
baars in het goudgele water. Alleen hierom zou je al gaan duiken op deze toplocatie! In de
rustige gedeeltes van dit duikgebied is 5 tot 8 meter zicht geen uitzondering.
Het onderwaterleven
In deze zoetwaterplas kun je vele verschillende vissen
tegenkomen. Zo zijn er regelmatig snoek, baars,
snoekbaars, voorn, paling, schele pos, modderkruiper,
zoetwaterkreeft, mossel en poelslakken te zien.
Faciliteiten
Deze plas is geschikt voor alle duikers, van beginnende
tot de technische duiker. Ook voor minder validen is
deze duikstek erg geschikt, voor hen is een speciale
instapplaats gemaakt waar men makkelijk te water kan
gaan. Verder is er een duikshop, zijn er toiletten en is
er een vulautomaat waar je 24/7 je fles kan vullen.

Raymond met ...
… tja met wie eigenlijk?
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Foto- en videoavond
Zaterdag 5 maart 2016 om 20:00
Jullie zijn de afgelopen tijd allemaal
massaal op vakantie geweest. Of jullie
hebben prachtige duiken gemaakt op
zee. Of je hebt die meerval gespot in de
Toolenburgerplas. Wat voor duiken je
ook gemaakt hebt, je hebt vast hele
leuke video’s of foto’s gemaakt.
De foto- en videoavond is een gezellige
avond vol met foto’s en video’s van
leden. Er wordt gezorgd voor een biertje,
wijntje of frisje en wat lekkers. Heb jij
mooi materiaal dat je wilt laten zien, geef
dit dan van tevoren aan bij de
Evenementencommissie.

Selfie tijdens een duik in Vinkeveen

Grote Sloot 158 (onder voorbehoud)
Adres:
gratis
Kosten:
Aanmelding: vóór 27 februari
(advertentie van sponsor)

UW VAKMAN VOOR:







Afhangen van alle binnen en buitendeuren
Plaatsen en vervangen van houten kozijnen, deuren en ramen
Kozijnreparatie
Traprenovatie
Aanbrengen en vervangen van al uw timmerwerk in en aan uw woning
Nastellen van ramen en deuren in nieuwe en bestaande woningen
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Traditiegetrouw naar de Witte
Boulevard
Vrijdag 1 t/m zondag 3 april 2016
Al jaren komen wij met het weekend na Pasen bij de Witte Boulevard. Op vrijdagavond
wordt de eerste duik al gemaakt. Op zaterdag worden er 2 of 3 duiken gemaakt en op
zondag staat er minimaal 1 duik op de planning.
Bij het verschijnen van deze jubileumuitgave is er al geboekt en zijn alle plekken al
gereserveerd. Uiteraard kun je altijd bij de Evenementencommissie vragen of er nog een
plekje vrij is of dat iemand zich heeft afgemeld. Dit evenement is bij uitstek geschikt om
er een dag op uit te trekken om je aan te sluiten bij de groep. Vertrek je zaterdagochtend
vroeg dan kun je 2 of 3 duiken maken.
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Hemelvaart op Camping Linda
Donderdag 5 t/m zondag 8 mei 2016
Jarenlang zijn we met Hemelvaart naar Camping Linda
gegaan. Daarom staat in dit lustrumjaar deze locatie
wederom op de planning. Met prachtige stekken als
Wemeldingedijk, Camping Linda en de Bergse Diepsluis
in de buurt staat deze locatie garant voor een
weekend vol prachtige duiken. Afhankelijk van de
watertemperatuur kun je misschien weer sepia’s zien.
Voor dit evenement heeft iedereen in november 2015 al
een uitnodiging ontvangen. We reizen met een
gezelschap van +/- 20 personen af richting Zeeland. Wil
je nog meegaan informeer dan bij de
evenementencommissie of er nog een plek vrij is.
Uiteraard is iedereen welkom om een dagje mee te
komen duiken of zelf een accommodatie te boeken.
Onze ervaring is dat juist dit weekend erg populair en
daarom snel volgeboekt is.
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Meerval en tropische vissen
Zondag 5 juni 2016 om 11:00
In het recreatiegebied de Kempervennen in Brabant zwemt een reuze meerval. Ze heeft
de bijnaam Big Mama gekregen van de duikers die haar regelmatig zien. Met haar 2,5
meter lengte is ze echt een bijzonderheid aan het worden. Maar Big Mama is niet alleen.
Er zwemmen nog enkele meervallen rond van minimaal 1,5 meter.
•
•
•
•
•

Registratie en Briefing
Gebruik van toiletten, handkarren, omkleedruimtes, spoelgelegenheid
1 Luchtvulling en koffie/thee bij aankomst
Na het duiken zwemmen (met veel lol van de glijbanen en zwemmen tussen de
tropische vissen)
Rondleiding door het aquarium

Let op: duikuitrusting, duikbrevet en logboek mee, en ook voor niet-duikers: duikbril
Kempervennendreef 8, 5563VB Westerhoven, tel. 040 20 15 619
Adres:
€ 30 pp voor duiken, zwemmen en rondleiding (parkeerkaart kost € 5)
Kosten:
Aanmelding: vóór 5 mei
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Info duikstek:
Toolenburger Plas
De Toolenburger plas is ontstaan door de winning van zand en
doet nu dienst als recreatieplas. Bij de ruim 85 hectare grote
plas is een grote parkeerplaats en de instap in het water is
eenvoudig. De licht glooiende zandbodem van deze plas is
aan de zijkanten in het ondiepere gedeelte begroeid met
kranswieren, die soms een waar oerwoud vormen. Als duiker
is het soms lastig om hier doorheen te komen, maar juist in dit oerwoud van wieren vind
je de gangen en holen die zijn gemaakt door vissen. Als je de karpers, snoeken en het
monster van Toolenburg wilt zien, moet je daar in de buurt zoeken. Het ‘monster’ welke
meerdere keren is waargenomen heeft een lengte van circa 180 centimeter en blijkt de
Europese meerval te zijn.
Juist in de tijd waarin wij in deze plas duiken is de kans op een ontmoeting met het
“monster” het grootst. De paaitijd van de meerval valt in ons land namelijk in de periode
mei tot juli. Tijdens het paaien verliezen de meervallen hun schuwheid. Het mannetje
zoekt de paaiplaats. Deze plaatsen liggen in ondiep water, met waterplanten op de
bodem. Als er een paairijp wijfje verschijnt en de watertemperatuur hoog genoeg is (rond
18 tot 20°C) , kan het paaispel beginnen waardoor het wateroppervlak flink in beroering
wordt gebracht. Het paaien gebeurt bij voorkeur op warme, zwoele dagen in de
avonduren als de temperatuur van het water het hoogst is. Het vrouwtje zet ongeveer
3000 lichtgroene kleverige eitjes van 3 mm groot per kilo lichaamsgewicht. Het mannetje
bewaakt het nest totdat de eitjes uitkomen, wat ongeveer 3 tot 10 dagen duurt. In deze
periode is voor duikers een ontmoeting met een meerval het grootst.
Andere bezienswaardigheden
Leden van duikteam Haarlemmermeer, welke
hier zijn thuisplas heeft, hebben in de loop
der jaren diverse objecten afgezonken. Zo zijn
er onder andere een verkeerslicht, een
badkuip, diverse verkeersborden en fietsen te
vinden. Maar ook voor de minder geoefende
duiker is er ruimte om oefeningen te doen op
het geplaatste platform. Alle objecten zijn
met elkaar verbonden doormiddel van
drijflijnen.

Onderwaterkaart duikstek
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Afsluiting zwembadseizoen/spel
Vrijdag 24 juni 2016 om 21:00
Vorig seizoen: nieuw EC-lid, nieuw eindspel. Het Zweeds loopspel werd aangepast tot
het Zweeds zwemspel. Met 5 duikteams aan de start was het een gezellige drukte in
het bad. Na een fanatieke en leuke strijd was er ditmaal de
winst voor het koppel Mike & Sander, maar het verschil was
klein.
De organisatie is nog steeds in dezelfde handen,
maar met aanpassingen her en der belooft het
leuke spel van afgelopen jaar iets beters voor
komend jaar! Het onderwerp van het spel van dit
jaar blijft nog geheim, maar spannend gaat het
zeker worden!
Zwembad Duikerdel, Oostelijke randweg
Adres:
gratis
Kosten:
Aanmelding: vóór 17 juni
Peter tijdens het
onderwaterspel
(advertentie van sponsor)

Verjaardagen en horoscopen
Misschien dacht je tijdens het lezen van de horoscoop: “Leuk! Maar, over wie gaat dit
stukje nu precies?” We hebben hieronder even uitgeschreven wie welk sterrenbeeld
heeft. Zo kun je met deze informatie nog eens lezen over wie het gaat. Let wel, de
evenementencommissie neemt geen verantwoordelijkheid voor het tot stand komen
van deze horoscoop. We hebben deze opdracht uit handen gegeven aan een
vooraanstaand astroloog die allerlei factoren met elkaar verbonden heeft en zo uit de
sterren heeft gehaald wat 2016 voor onze leden in petto heeft.
Steenbok (22 december t/m 19 januari)
Waterman (20 januari t/m 18 februari)
Vissen (19 februari t/m 20 maart)

Ram (21 maart t/m 19 april)
Stier (20 april t/m 20 mei)
Tweelingen (21 mei t/m 20 juni)

Leeuw (23 juli t/m 22 augustus)

Maagd (23 augustus t/m 22 september)
Weegschaal (23 september t/m 22 oktober)
Schorpioen (23 oktober t/m 21 november)
Boogschutter (22 november t/m 21 december)

25 december – Arno Bakker
28 december – Ardi Beers
21 januari – Frank Hageman
22 januari – Paul van der Fluit
6 februari – Raymond Graftdijk
22 februari – Jan Stam
23 februari – Richard Splinter
3 maart – Marieke Schuijt
5 maart – Johan Stoop
8 maart – Michel Hamans
8 maart – Peter Berkhout
21 maart – Sandra Floris
25 maart – Koos Veul
6 mei – Robbert Jongkind
18 mei – Carola Dekker
22 mei – Marcel Idema
29 mei – David Ranzijn
30 mei – Bart Mulder
31 mei – Ad Groen
1 juni – Job Kleef
10 juni – Karel Stam
13 juni – Karen Jongkind – Roerade
19 juni – Marco Roodenburg
29 juli – Mark Schouten
11 augustus – Jordy Hof
16 augustus – Mike Koopman
19 augustus – Yvonne Roodenburg
29 augustus – Bernard Schuijt
2 september – Wilco Snik
9 september – Sander Aafjes
14 oktober – Marise Eiff
16 november – Yvette van Tilburg
19 november – Remco Ligthart
19 december – Siem Hoogenboom
20 december – Ricardo Bergen
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Info duikstek: Spiegelpolder
Deze plas bestaat uit 2 delen, het noordergedeelte heet
Spiegelpolder en het gedeelte aan de zuidkant heet Blijkpolder.
Eigenlijk is de benaming verkeerd, de polder mag dan
Spiegelpolder heten, we duiken in de Spiegelplas, zoals dat ook
duidelijk staat aangegeven. De duikstek die het meest populair is
bij duikers betreft een smalle toegangsweg (Googpad) naar
watersportvereniging/jachthaven "De Tobbe". Deze toegangsweg
is direct gelegen naast de Zanderijsluis die toegang geeft tot de
Spiegelplas.
Het parkeren is in de nabijheid van de duikstek slechts beperkt
mogelijk, er is een klein parkeerterrein. Er wordt verwacht dat je zo weinig mogelijk
overlast bezorgd in het gebied. Dat je rekening houd met de fietsers, dat je je houd aan
de parkeerverboden en dat je niet meer lawaai maakt dan nodig is. Dat lijkt heel wat,
zeker voor duikers, maar de andere recreanten zullen u dankbaar zijn.
Vanaf de parkeerplaats loop je zo'n 400 meter over een fietspad (pas op)! Daar kun je,
vanaf een speciaal voor duikers aangelegde steiger, aan de rechterkant het water in. De
ingang staat aangegeven met een bordje.
Je kunt links de oever volgen, dat is een zanderige gelijkmatige helling onderbroken door
soms wat puin of begroeiing. Als je nog verder door zwemt kom je bij een paar heipalen
die recht op de bodem staan. Ga je nog verder dan kom je bij een soort ponton. Je kunt
ook vanaf de kant rechtsaf naar een uitstekende landtong, die tevens de begrenzing vormt
van de jachthaven. Let goed op het kompas (blijf op de 6 tot 7 meter dieptelijn), zwem
niet de jachthaven in, deze is redelijk ondiep en voor duikers verboden gebied. Kijk eerst
eens goed rond op deze plek, er ligt veel puin en het is een waar snoekenparadijs. Niet
zelden liggen er drie enorme exemplaren op rij klaar. Er zijn daar diverse objecten op de
bodem geplaatst.
De plas heeft in de zomer en de winter uitstekend zicht. 5 tot 10 meter is eerder regel dan
uitzondering.
Blijkpolderplas
Kenmerkend voor deze stek zijn de boomstronken die hier onder water staan. Een aantal
decennia geleden heeft er een zandzuiger in het gebied gestaan om de nieuwbouwwijken
in Amsterdam op te kunnen spuiten. Door deze activiteit zakten de weilanden met
begroeiing onder water naar het huidige niveau. De afstand van de parkeerplaats naar de
duikstek is ongeveer 150m. In de plas leeft veel snoek, baars, snoekbaars, rivierkreeft en
wolhandkrab.

24

Feestdag met spellen en BBQ
Zaterdag 2 juli 2016 om 15:00
Voor ons jubileumjaar hebben we voor onze leden en hun familie een groots feest
gepland. Juist in dit jubileumjaar lijkt het ons leuk om er een evenement van te maken
voor het hele gezin. Voor jong en oud, een dag om nog lang van na te genieten.
We hebben contact gehad met het recreatieschap van het Geestmerambacht en hebben
goedkeuring gekregen om ons feest
te organiseren op het buitenterrein
van het Geestmerambacht.
Hierdoor krijgt ons lustrumfeest
een extra feestelijk tintje, doordat
het op onze ‘huisstek’ plaats vindt.
Bij mooi weer zal er om 15.00 uur
verzameld worden en zullen we
beginnen met verschillende
spelletjes voor iedereen. Om 19.00
uur wordt de barbecue
aangestoken en zullen we daarna
Koen, Bernard en Richard op de “cowboy”
feestavond in 2014
nog lang doorfeesten. Bij slecht weer
zullen we een alternatief hebben, zodat
het lustrumfeest in elk geval door kan gaan.
Te zijner tijd zullen we met een uitgebreider programma komen, maar er moeten
natuurlijk ook nog wat verrassingselementen in zitten!
De Zes Geerzen (GMA zuid), 1832 Koedijk, Tel. (Robbert) 06 51275738
Adres:
€ 15 pp voor spellen, barbecue en drank (niet leden betalen € 25)
Kosten:
Aanmelding: vóór 10 juni
(advertentie van sponsor)
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Info duikstek:
Haarlemmermeerse
bosplas
In 1973 -1975 is er ca. 3.000.000 m3 zand gewonnen
waardoor de grote waterplas is ontstaan. Het meer
heeft een maximale diepte van 20 meter. Omdat een
sonar een diepte van 23 meter aangeeft kunnen we
voorzichtig zeggen dat er 3 meter sediment ligt. De
bodem bestaat uit een mix van zand en klei en
bezinkt redelijk snel. Langs de oevers tussen de 1 en
8 meter bestaat de bodem voornamelijk uit zand.
Speciaal voor de Floriade tentoonstelling in 2002 is
het park opnieuw verfraaid. Er was een pontonbrug
aangelegd tussen de twee landtongen. Na de Floriade
is deze weer ontmanteld. Het Paviljoen is het
pronkstuk geweest van de Floriade en dient nu als
restaurant genaamd Vork en Mes.
Omdat er in de jaren voor 1999 veel blauwalg voorkwam in de plas, is er in 1999 een
luchtcirculatie systeem geplaatst. Deze bestaat uit vier pontons met elke een bruisplaat
eronder op vijf meter diepte. Op de wal staan twee compressors die de pontons via een
slangensysteem van lucht voorziet.
Wanneer je wilt duiken in het Haarlemmermeerse Bos, kun je het beste parkeren op het
grote geasfalteerde parkeerterrein aan de Paviljoenlaan (nummer 1). Vanaf daar is het 50
meter lopen naar de instap, links van restaurant Vork en Mes. Je kunt het makkelijkst te
water gaan bij het zandstrandje of wat meer naar rechts bij de rotsblokken.
De bodem loopt geleidelijk af. Onder water tref je een soort canyonachtig landschap van
grote kleiblokken. Hier kun je paling, baarzen, grote snoeken en nog grotere meervallen
aantreffen. Als je rechtsaf gaat tijdens je duik, kun je tussen de funderingspalen onder het
paviljoen duiken. Hier is het donker, dus vergeet je duiklamp niet. Let op paling op de
bodem en scholen baarsjes boven je. Her en der zie je ook serviesgoed, kussens en andere
zaken, die van het terras van paviljoen Vork en Mes in het water zijn gevallen.

26

Wist je dat ...
Afgelopen seizoen hebben jullie allemaal een mail gekregen van de
evenementencommissie met daarin de vraag om de ‘enquête’ in te vullen en terug te
sturen. Enkele weetjes hebben we verwerkt in onderstaande.
Wist je dat:
 … sommige leden zoveel duiken hebben gemaakt dat ze zijn gestopt met het
loggen.
 … andere leden makkelijk aan bijvoorbeeld 1200, 700 of 440 duiken komen.
 … uit de lijstjes blijkt dat Ad het langst lid is van De Fortuyn.
 … hij al sinds oktober 1985 lid is.
 … we veel leden hebben die onze club in de laatste jaren zijn komen versterken.
 … veel van de ingevulde lijstjes komen van leden die sinds 2010 lid zijn geworden.
 … sommige van deze leden al behoorlijk actief zijn aan de waterkant.
 … enkelen van hen in een duikseizoen al rond de 50 duiken zitten.
 … als leukste stek in Nederland 4 keer de Noordzee wordt genoemd.
 … dit in ieder geval genoemd is door 3 leden die ook een eigen boot hebben,
waarmee ze de Noordzee op kunnen.
 … stekken in Zeeland 10 keer genoemd worden. Het varieert hier van
Oosterschelde en dus echte stromingsduiken tot de Bergse Diepsluis en stekken in
het Grevelingenmeer.
 … de zoetwaterplassen Haarlemmermeerse Bosplas en Toolenburger plas ook
worden genoemd als favoriete Nederlandse duikstek.
 … we uiteraard ook gevraagd hebben naar de favoriete duikstek in het buitenland.
 … enkele nieuwe leden nog niet in de gelegenheid zijn geweest om hun duik skills
in het buitenland te beoefenen.
 … verder de eilanden Bonaire en Curaçao maar ook de Rode Zee bij Egypte
veelvuldig genoemd worden.
 … er twee bijzondere duikstekken genoemd worden als mooiste in het buitenland,
te weten Richellieu Rock op de grens van Thailand en Birma en door een ander lid
werd Zanzibar en Tanzania genoemd als mooiste duikstek in het buitenland.
 … drie van onze leden in 2016 een kleintje verwachten.
 … we Karen en Carola nog heel veel succes wensen met de laatste loodjes van de
zwangerschap.
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Ik zal niet snel vergeten ...
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Een dagje Zeeland
Zondag 7 augustus 2016 om 9:00
In ons jubileumjaar hebben we bedacht ook een leuke vakantieactiviteit voor de
thuisblijvers te organiseren, namelijk een zondagje Zeeland. Afhankelijk van de
groepssamenstelling kunnen we in overleg besluiten waar en hoeveel duiken we willen
maken.
Omdat wij meestal onze
zeelandweekenden in het voor- en najaar
plannen hebben nog niet veel van onze
buddy’s ervaring met duiken in Zeeland
tijdens de zomerperiode. Dit dagje duiken
zal dan ook weer heel ander
onderwaterleven laten zien dan tijdens
onze weekenden.
Ter info:
Kentering Stavenisse 13:17 (laag water)
in overleg
Adres:
Kosten:
eigen kosten
Aanmelding: vóór 2 augustus

De vele duikstekken in zeeland
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Achter de schermen van een
aquarium in Blijdorp
Zondag 11 september 2016 om 11:00
Jullie zijn vast wel eens in een dierenpark geweest. In een dierenpark is er een deel
ingeruimd voor de dieren die in en bij het water leven. Uiteraard zijn wij als duikers
altijd erg geïnteresseerd in het onderwaterleven; het is vaak een feest van herkenning.
Op 11 september gaan we een dagje naar de dierentuin, namelijk Blijdorp in
Rotterdam. Dit evenement is bij uitstek geschikt voor de hele familie.
Bijzonder aan deze dag is dat er een rondleiding langs de diverse aquaria van het
Oceanium is gepland. Dieren die in deze aquaria rondzwemmen zijn onder andere
papegaaiduikers, neerkijkers, haaien, roggen, zeeschildpadden, koralen, barracuda's,
koningspinguïns, ezelspinguïns, Galapagos schildpadden en Californische zeeleeuwen.
Blijdorplaan 8, 3041 JG Rotterdam
Adres:
entreekaartje (+- € 20) + € 3,50 (bijdrage rondleiding naar goed doel)
Kosten:
Aanmelding: vóór 11 augustus
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Kompaswedstrijd 2016
Zondag 18 september 2016 om 11:00
Gaat Koos zijn titel dit jaar prolongeren of zal de gevestigde
elite er met de titel “Kompaskanjer 2016" vandoor gaan? Het
belooft hoe dan ook weer een spannende strijd te worden.
Bij de kompaswedstrijd draait het allemaal om navigatie: wie
kan er zo precies mogelijk navigeren, dat hij met de kleinste
mogelijke afwijking bij het startpunt zal eindigen? Wie zwemt
met de minste afwijking de twee verschillende figuren, namelijk
een vierkant en een driehoek? Beide afwijkingen worden bij
elkaar opgeteld en wie dan de kleinste afwijking heeft ten
opzichte van het startpunt mag zichzelf “Kompaskanjer 2016"
noemen. We praten natuurlijk wel over een hij, maar wordt het
misschien een zij?!?
Adres:
Meerweg, Dirkshorn
Kosten:
geen kosten
Aanmelding: liefst vóór 11 september

Kompaskampioen 2015
Koos Veul
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Najaarsweekend
Zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2016
Natuurlijk hebben we in het jubileumjaar ook een weekend gepland in het najaar. Dit
staat gepland in het eerste weekend van oktober. Het is bij het verschijnen van dit
magazine te vroeg om al een accommodatie vast te leggen. Daarom maken we op dit
moment alleen bekend dat het
onze intentie is om naar de
Stelhoeve te gaan. Dit
kleinschalige vakantiepark in
Wemeldinge is volledig ingericht
op duikers. Dit park is direct
gelegen aan een geweldige
duikstek in de Oosterschelde. Er
is een duikschuur op het park
waarin je je kunt omkleden en je
duikspullen kan laten drogen. Zo
kun je de volgende dag weer
droog je pak aantrekken.
Zeedruif met Karen op de achtergrond
Naast de aanwezige faciliteiten voor de duiker is er ook voor de niet-duiker voldoende in
de omgeving te doen. Zwemmen, fietsen, wandelen, maar ook winkelstad Goes ligt
binnen 5 minuten rijden van het park.
In Goes is ook het Omnium te vinden. Je kunt daar een uurtje bewegen in het bos of in
één van de vier sporthallen of relaxen in het subtropisch zwembad.
In mei gaan wij dit verder invullen en zullen dan een mail versturen met meer informatie.
Faciliteiten dit weekend:
•
•
•
•
•
•

Vooral Oosterschelde duiken (Bergse diepsluis binnen redelijke afstand voor
de minder gevorderde duiker)
Vulautomaat in het dorp èn binnen 50 meter van het park
Duikshop in het dorp voor de vergeten of defecte materialen
Winkelstad Goes dichtbij
Subtropisch zwemparadijs in Goes
Voldoende mogelijkheden om te duiken in nationaal park de Oosterschelde

Adres: Vakantiepark De Stelhoeve (onder voorbehoud)
Kosten: nader bekend te maken
Aanmelding: informatie volgt
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In de duiktoren Enschede
Zondag 6 november 2016 om 12:00
In het verleden hebben we met de vereniging al eens gedoken in Nemo 33 in Brussel.
Afgelopen jaar zijn we bij de duiktoren Triton in Den Helder geweest en in het
jubileumjaar gaan we een andere indoor-duikstek bezoeken, namelijk de duiktoren in
Enschede.
De duiktoren is 10 meter diep en gevuld met 1,3 miljoen liter kristalhelder water, wat
altijd verwarmd is tot minimaal 23 graden. Met platformen op 1.4, 5 en 10 meter is het
een geschikte plek om wat oefeningen en demoskills te finetunen maar ook lekker relaxt
duiken behoort tot de mogelijkheden.
Er is gelegenheid tot warm douchen en er
zijn voldoende verkleedruimtes. Om de
duikervaring niet zomaar te vergelijken met
een diepe zwembadduik hebben ze de
muren op een dusdanige manier bewerkt
dat je niet tegen tegeltjes aankijkt. Het
maakt de duikervaring nèt even anders.
Al met al een geschikte activiteit voor in
november. Wel lekker duiken maar niet de
pech van slecht weer, kou, regen en andere
factoren die de duik enigszins kunnen
Arno en Mark bij Triton in 2015
belemmeren. In plaats daarvan is het relaxt
te water gaan, krijg je warm water en heb je met elkaar een leuke duikbeleving.
Mensen die niet duiken maar wel gezellig mee willen als toeschouwer kunnen in de buurt
van het bad genieten van een heerlijke versnapering.
Adres:
Colosseum 72, 7521 PT Enschede
Kosten:
eerste duik € 14, eventueel tweede duik € 9
Aanmelding: vóór 6 oktober
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Info duikstek:
Twiske den Ilp
Het Twiske kenmerkt zich door vele platformen rond
9 meter en één platform op 22 meter diepte. De
duikstek heeft veel leven. Zo heb je goede kans om
snoekbaarzen, snoeken en palingen "tegen het lijf te
zwemmen".
De plaatselijke duikschool heeft een aantal
onderwaterstructuren aangebracht. Schrik dus niet
tijdens de duik als je een (nep)haai of reuzenkrab
tegenkomt. Ook is er een "bos" van kerstbomen onder
water neer gezet. Mooie plek om een snoek te vinden!

Ad tijdens een nachtduik

De maximale diepte van 't Twiske is 44 meter. De
ervaringen met het zicht zijn over het algemeen goed
te noemen. Zo is een gemiddeld zicht van 4-6 meter.

Paul behaalde in 2015 zijn brevet
(advertentie van sponsor)

Kleding van OWSV De Fortuyn
We laten dit jaar T-Shirts en Hoodie’s maken. De kleding is van het bekende en kwalitatief
goede merk Fruit of the Loom. De kleding wordt na 15 januari besteld en 2 weken later
geleverd. De exacte kleur kan afwijken van onderstaande afbeeldingen.

T-Shirt verkrijgbaar in maat S t/m XXL

Hoodie HEREN: Verkrijgbaar in maat S t/m XXL
Hoodie DAMES: Verkrijgbaar in maat XS t/m XXL
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Cadeautjes duiken
Zondag 4 december 2016 om 10:00
Als het november is, is die tijd weer gekomen,
jong en oud kunnen beginnen te dromen.
Over pepernoten, marsepein of speculaas,
maar natuurlijk ook over de pakjes van Sinterklaas.

Voor zondag 4 december hebben wij het volgende bedacht:
een ware sinterklaasduik in het Geestmerambacht.
De invulling van dit evenement is nog geheim,
en als EC zijn wij ongevoelig voor geslijm.

Meld je aan en wel op tijd,
vóór 27 november, anders krijg je spijt.
Wij zorgen als EC voor de inwendige mens, pepernoten,
speculaas, genieten zullen we en wel intens!

We verzamelen om 10.00 uur bij Geestmerambacht zuid,
wij als EC kijken er al naar uit!
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Onze vrijdagavond in de Duikerdel
In het “zwembadseizoen” is De Fortuyn te vinden in de Duikerdel. Vanaf 21:00 hebben
wij ons uurtje in het water. Het zwembad wordt voor meerdere doeleinden gebruikt,
net wat nodig is of waar men zin in heeft.
Allereerste leert iedereen het duiken met perslucht in het zwembad. Dit geldt zeker
voor je eerste, maar ook voor je volgende brevetten. Veel leden gebruiken, als ze hun
brevet hebben, het zwembaduur om de “skills” te oefenen en zo de duikvaardigheden
op peil te houden.
Duiken is geen intensieve sport, maar een goede conditie is wel belangrijk. Veel leden
kiezen ervoor om het uur op vrijdagavond hiervoor te gebruiken. Met een 25 meter bad
waarin er 6 verschillende banen zijn, is er voor iedereen genoeg ruimte om lekker te
zwemmen.
Wij hebben als duikvereniging onze eigen compressor. Deze staat naast het zwembad in
een afgesloten ruimte. Iedere vrijdagavond worden hier voor en door leden flessen
gevuld.
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