Heb je nieuws, MAIL het de redactie!!

“E-BUBBELS”

Vrijwilligheid is geen
vrijblijvendheid....!!
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Jouw tekst?…

GOUD voor bestuur
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven ging het bestuur voor
GOUD!
De bestuurders van O.W.S.V. hebben het predicaat GOUD mogen
ontvangen voor hun deelname aan “Sportveilig Besturen”.
Van harte gefeliciteerd en veel succes als sportbestuurder.
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Twee voor één…experiment!!
De NOB biedt voor het eerst een gecombineerde 1*en 2*-instructeursopleiding aan.
In één klap kon men beide opleidingen volgen!
Als deelnemer schreef je je direct in voor beide
opleidingen die aansluitend gegeven worden.
Verder worden gewoon alle dagdelen gevolgd en
voert men alle leertaken uit die deelnemers aan de
reguliere 1*- en 2*-instructeurscursussen ook doen.
Helaas heeft zich niemand uit de OWSV gelederen
gemeldt.
Misschien bestaat er op termijn weer een nieuwe kans
om hieraan mee te doen. Voor eerder opgedane
ervaringen kun je info ophalen bij de bekende
instructeurs.

Bikkels en Watjes…
Zondag 04 januari 2015 was de nieuwjaarduik van
OnderWaterSport Veghel op de Groene Heuvels.
Waar de toeschouwers(dit evenement zelfs onder toeziend oog
van ons ere-lid Dries) vanaf het terras van paviljoen “het
Buitenhuis” de mogelijkheid hadden de verrichtingen gade te
slaan, gingen maar liefst 14 duikers het water in.
De watertemperatuur van 4°C bleek meer te zijn dan de
buitentemperatuur(3°C). Dit was dan ook meer dan voldoende
om duikers te trekken om gemiddeld een 30 minuten in het water
te verblijven. Zowel de bikkels in natpak en watjes in droogpak
mogen zich dan ook terecht Bikkel noemen.
Hiermee kan helaas gesteld worden dat het aantal duikers van de
nieuwjaarduik van vorig jaar niet is overschreden. Er blijkt echter
nog ergens een afspraak te staan van 25 OWSV buddyparen en
iets met gebak……….. dus we blijven hopen.

Workshop “Vintechnieken”....

Hierna was er de gelegenheid om onder het genot van een kop
soep en de nodige consumpties de duik te evalueren en
menigeen goede voornemens te bespreken in het warme
paviljoen. Het (duik)jaar 2015 is begonnen!

Frogkick, backkick en flutterkick, diverse
vintechnieken kwamen aan bod tijdens
de workshop vintechnieken door de
instructeurs Stijn en Erik. Maar liefst 17
deelnemers hadden zich aangemeld.
Uit de evaluatie bleek dat herhaling
noodzakelijk en gewenst was. Oefening
baart kunst……..

www.ows-veghel.nl - info@ows-veghel.nl - E-Bubbels 2015-1 - p/a Blankenburg 3 5463 PH Veghel

PAGE 3

© O.W.S.V. “E-BUBBELS” 2015-1

Delegatie OWSV op audiëntie….

Op 17 januari is een delegatie van (bestuur)leden op
audiëntie geweest bij jeugdprins Lars Kanters en
jeugdprinses Janne van Hees. Janne snorkelt al
geruime tijd binnen onze jeugdgroep.
Geheel in stijl(duikkleding) heeft de OWSV delegatie
een introductieduik aangeboden aan de koninklijke
hoogheden, de adjudant de gehele raad.
De verrassende blikken gaven ons de indruk dat het
achterliggende doel geslaagd was.
Een exacte datum van de introductieduik volgt nog
zodra hun drukke agenda het toelaat! Dit zal ons
ongetwijfeld extra publiciteit opleveren!!!!
Wordt vervolgd…….Alaaf, alaaf, alaaf…..!!

We want/need YOU…..!!!!
De vereniging heeft als doel het beoefenen en promoten van de
onderwatersport.
Dit doet zij door het aanbieden van trainingen, duiken en opleidingen.
Zoals het er nu naar uitziet zal het de komende jaren moeilijker worden
om opleidingen te verzorgen als het huidig kader aan instructeurs niet
aangevuld wordt.
De trainerscommissie is dan ook naarstig op zoek naar potentieel om in
de toekomst op te willen treden en opgeleid te gaan worden naar
instructeur.
We zijn dan ook op zoek naar JOU!
Wil je meer informatie, neem dan contact op met de NOB of bij Gerwin
van Doleweerd.

Cursus ledenwerving….
Op 27 januari 2015 zijn een tweetal bestuurders van OWSV naar een workshop over
ledenwerving geweest.
Doel van deze workshop was om ervaringen te delen op het gebied van ledenwerving
en om handvatten aan elkaar te reiken hoe het ledenbestand uit te kunnen breiden.
De avond was georganiseerd door de N.O.B. en vond plaats in het clubgebouw van
OWSV de Waterman in Oss.
De 1e avond stond in het teken van doelgroepbepaling en hoe we daarop in kunnen
spelen
Met de nodige bagage op zak om een actieplan op te stellen is de 2e avond(24
februari) ingegaan.
Het actieplan van O.W.S.V. is gepresenteerd, uitgewisseld met anderen om hieruit weer
tips uit te wisselen en te bespreken.
De visie is helder, nu de uitwerkingen nog! Wordt vervolgd!
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Het luisterend oor..
Elke dinsdagavond is onze reguliere trainingsavond.
Na de trainingen het moment om te socialiseren met de clubgenoten.
Maar wat wordt er allemaal besproken?
Het “oor” heeft e.e.a. gehoord en gebruikt enkele zinsneden hieruit:









D.I.R.: “drank in rechterpocket”
Puppy vet;
Tralalalala(vervolg Hemmoor);
Dubbel A, dubbel D;
Hiep hiep hoera(weer een snackronde);
leden zoekend in speciale (snack)maanden;
Koninklijke Onderscheiding…..;
Weet jij nog meer? Laat het “het oor” weten…..

Nemo 33..

Zondag 8 maart 2015: Onder Water Sport Veghel gaat duiken in het
diepste zwembad van de wereld…
Rond kwart voor twaalf stond een groep duikers klaar om een duik te
gaan maken in het diepste zwembad van de wereld: Nemo 33 nabij
Brussel. De volgende helden hadden zich (in willekeurige volgorde)
aangemeld:
Erik, Lex en Luuk, Danny, Jan, Wilbèr en Wouter, Jeroen, Ad, Tamara,
Hans en Marus (uw schrijver). Twaalf duikers dus en gezien de beperkte
uitrusting paste die mooi in 3 auto’s.
En zoals jullie je misschien nog wel herinneren, zondag 8 maart was een
prachtige zondag, een start van de eerste mooie lentedagen van
2015.
De sfeer zat er meteen in na een uitspraak van Danny :”Vriest het dan ..
lees hier verder……..

Workshop Duiken VMBO Boxtel
Een aantal weken op een rij is het V.M.B.O. Boxtel te gast geweest bij
onze vereniging. Hierbij hebben 7 leerlingen deelgenomen aan een
workshop duiken als onderdeel in hun “lichamelijke oefeningen” lessen.
De deelnemers zijn getraind én getoetst op een aantal specifieke
onderdelen.
Verheugd om te vermelden dat iedereen geslaagd was.
Er zijn weer nieuwe afspraken gemaakt voor het volgend seizoen.
Lijkt het je ook eens leuk om met klasgenoten en of collega’s een
vergelijkbare workshop te volgen? Neem dan contact op met het
secretariaat via info@ows-veghel.nl over de mogelijkheden en kosten.
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Verjaardagen April-Mei-Juni
Claassens
Boxmeer

van

Heesakkers
Huisman
Kuringe

van

Weultjes

Willy

01-4-1957

Siebe

14-4-1999

Michael

30-4-1987

Sabina

06-4-1982

Ilse

03-4-1976

Ryan

08-4-1998

Hees

van

Wouter

02-5-1999

Heijden

van der

Ton

08-5-1973

Lokven

van

Marc

06-5-1976

Vessem

van

Jasper

31-5-2002

Sanne

28-5-2000

Arna

14-5-1974

Carla

02-6-1969

Wissema
Zutven

van

Blekkink
Brand

Marco

17-6-1970

Brugmans

van den

Bente

10-6-2004

Cornelissen

Marus

24-6-1957

Dartel

van

Stijn

14-6-1989

Eert

van

Grad

06-6-2002

Flier

van der

Lex

14-6-1956

Kim

26-6-2002

Schenk

Coming Events!!


Zondagsduik

in principe elke zondag (zie Forum, of inschrijfmap)



Paasduik

maandag 6 april Groene Heuvels



Maritiem overleven

19 april 2015(info Hans van Horen)



Ledenvergadering

23 april Zwembad de Beemd 20.00 uur



Zeelandweekend

week van Hemelvaart, Recreatieboerderij van
Langeraad http://www.recreatievanlangeraad.nl

Hier kan ook jou tekst komen te staan!!!!
Wil jij wat tekst of creativiteit kwijt in
de

E-bubbels

en

of

website

www.ows-veghel.nl ?
Dat kan! Stuur je verhaal, tekening,
foto etc. naar:
communicatie@ows-veghel.nl
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