Heb je nieuws, MAIL het de redactie!!

“E-BUBBELS”

Vrijwilligheid is geen
vrijblijvendheid....!!
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Ledenvergadering
Op 23 april was de jaarlijkse ledenvergadering. Ditmaal
bezocht door “slechts” 17 leden, een teleurstellende opkomst.
De agenda was duidelijk en kon in een rap tempo
afgehandeld
worden.
Enige
discussiepunten
verder
waaronder de kostenverlaging voor onze snorkelaartjes en de
nieuwe vorm van lidmaatschap “sympathisant” én zonder
pauze viel de hamer van de voorzitter om 21.30 uur en kon
men nog na vergaderen onder het genot van een hapje én
een drankje in het sportcafé. Dit bleek enige dagen later nog
onderwerp van gesprekken, want normaal gesproken was het
niet zo druk op de donderdavond…..

Eieren gezocht
Paasduik maandag 6 april. Een groot aantal eieren waren weer
verspreidt onder het oppervlaktewater van de Groene Heuvels.
Redelijk weer, goed zicht waarbij er ook nog eieren uit vorige edities
waargenomen waren…
De tent zorgde voor de samenhang, eten en drinken in overvloed.
Complimenten voor de E.C!
Wat de uitslag van de eierpuzzle/punch was niet meer te achterhalen
Goede opkomst, riekt naar meer. Zorg jij dat je er ook bij bent?

www.ows-veghel.nl - info@ows-veghel.nl - E-Bubbels 2015-2 - p/a Blankenburg 3 5463 PH Veghel

PAGE 2

© O.W.S.V. “E-BUBBELS” 2015-2

“Hoog bezoek”……”down under”..

Op 19 mei was het een drukte van belang.
Prinses Janne en prins Lars(zie vorige editie E-Bubbels
waren inclusief de adjudant en gehele raad op
bezoek bij O.W.S.V.
Doel van hun bezoek was om letterlijk “Down Under”
te gaan. Natuurlijk wel in ons zwembad.
Dat is iedereen gelukt. De één had er wat meer
moeite mee dan de ander, maar uiteindelijk kon de
avond afgesloten worden met blije gezichten.
Een woord van dank aan alle betrokkenen.
Unne zotte deinsdag….Alaaf, alaaf, alaaf

Maritiem Overleven;
“….op het einde van de dag voel je je 15 jaar jonger, en
morgenvroeg voel je je 15 jaar ouder”……
Lees hier verder!

Basisopleiding Nitrox
In een eerdere versie van de E-Bubbels
werd hij al genoemd, de opleiding
Nitrox Basis.
Maar liefst 21 duikers vertrokken voor de
praktijkduiken richting Vinkeveen alwaar
een tweetal platbodems de club zou
verdelen over de Vinkeveense Plassen
daar waar zelden of nooit iemand
kwam. Goed zicht, voldoende EANx én
natuurlijk was iedereen geslaagd!
Met dank aan de instructeur Peter
Linders, alle andere instructeurs en alle
overige aanwezigen.
Op naar Nitrox Advanced??
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Elke dinsdagavond is onze reguliere trainingsavond.

Het luisterend oor..

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:








Just Married…..Sabina/Stefan(12 juni2015
Just Married…..Danny/Annemieke(19juni2015).
“lang zal die leven, lang zal die leven”;
Doorschuiven die schalen snacks;
Fff w88, nog ff w88, weer een schaal;
Tralalalala goedgekeurd;
S.C.G.&B(Specialist Culinair Genieter & Bourgondiër);
Weet jij nog meer? Laat het fluisteren in “het oor”

Lid in de orde van Oranje Nassau
Met grote trots verkondigen wij dat op 24 april 2015 door burgemeester Ina
Adema in naam van onze koning Willem Alexander onze Dries is
onderscheiden als “Lid in de Orde van Oranje Nassau”.
De aanvrager en zijn ondersteuners hebben gemeend in 2014 de aanvraag
te hebben gedaan op basis van Dries zijn inzet binnen OnderWaterSport
Veghel in inmiddels het complete bestaansrecht van OWSV en kan Dries
gezien worden als één van DE pijlers van onze vereniging.
Met uiterlijk bescheiden trots heeft Dries zijn onderscheiding ontvangen en
opgespeld gekregen onder luid applaus van de aanwezigen.
Na het officiële deel was er natuurlijk de gelegenheid Dries te feliciteren
onder het genot van een hapje en een drankje.
Dries, nogmaals van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding. We zijn
TROTS op je!!

Vrijwilligers bedankt.
Op 17 april heeft het bestuur van OWSV haar vrijwilligers
in het zonnetje gezet. Dit heeft zij gedaan door middel
van een gezamenlijk etentje en vervolgens een uurtje
bowling aan te bieden.
Een geslaagde avond om op terug te blikken en grote
waardering uit te spreken voor onze vrijwilligers.
Met volle maag en lamme bowling-arm zijn een aantal
vrijwilligers nog hun kunsten gaan vertonen in het biljart
en poolcentrum van Veghel.
Ook hier zien we duidelijke talenten……
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Veghel op Gympies
14 juni 2015.
Het twee jaarlijkse Veghelse Evenement “Veghel op Gympies” waar
OnderWaterSport Veghel natuurlijk niet bij mocht ontbreken.
De nodige voorbereidingen vooraf aan de hand van het gemaakte
draaiboek en extra handjes bij de opbouw was OWSV present.
Ditmaal op een A-spot namelijk op de Markt, recht tegenover de
terrassen! Voor ieder wat wils!
Met extra feestgangers erbij(Stijn en Lex waren jarig op deze dag),
zonovergoten, warm water met smaak en geur, ruime
bezoekersaantallen(lees duikertjes in de duiktank) kunnen we zeer
plezierig terugkijken op dit geslaagde promotie evenement!
Een drukke en lange dag maar zeker de moeite waard!

Gered…
Op 28 juni was er een praktijk dag gepland voor de cursisten in de
specialisatie “Redden”. Ditmaal in Den Dungen bij de Meerse Plas.
Tijdens deze dag werden de cursisten maar ook hun buddy’s
vermaakt met een 4-tal scenario’s waarbij het competent
handelen als beoordelingscriteria werd gehanteerd.
Van hoofdrolspeelster Sophie(snorkel A) in omgekanteld bootje
met paniekerige moeder aan de kant, tot onwel geworden Ardie
en een aantal waterige scenario’s hebben alle cursisten zich
competent bewezen in het handelen bij een (duik)ongeval.
Uiteraard blijven er meer dan voldoende leermomenten hoe een
mogelijke ander moment anders te handelen……
Hiernaast was er ook aan de Bourgondische kant gedacht door
de EC om een “Bring Your Own” BBQ te organiseren.
Een geweldige leuke en leerzame dag!

Hemelvaartweekend druk bezocht;

Vanaf 09 mei druppelde menigeen lid en aanhang van O.W.S.V
neer op de velden van recreatie boerderij van Langeraad in
Kerkwerve in de provincie Zeeland.
Voor OWSV’ers inmiddels al jaren een vaste plek tijdens
Hemelvaart.

Van duik tot BBQ, niets was te gek. Van zon tot wat regen. Van
liters bier, fris en wijn tot pittige, harde worst. Van schalen chips
tot jonge kaas. Van eigen eten tot uit eten al dan niet in een
andere tent.
Duiken eerste prioriteit?? Duh, niet dus!
Dived and Survived….Waar was JIJ?
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Verjaardagen Juli-Aug-Sep
Verheul
Gasseling
Vrijhof
Weultjes
Ottenhof
Hees
Ham
Heijden
Verheij
Maasacker
Bot
Verheul
Klok
Vuren
Horen
Ketelaars
Laat
Prak
Tamminga
Verwijst

van
van der
van der
van
de
van de
van
van
de

Amey
Timith
Veerle
Iwan
Berry
Janne
Peter
Sam
Remco
René
Leonie
Djordy
Dimitri
Jan
Hans
Mike
Xander
Dries
Erik
Joris

7-7-2004
8-7-2002
8-7-2005
9-7-1970
17-7-1992
29-7-2003
2-8-1946
4-8-1999
4-8-1972
8-8-1968
10-8-1986
10-8-1999
30-8-1973
31-8-1962
15-9-1958
21-9-2002
22-9-1997
23-9-1930
24-9-1976
27-9-1999

Coming Events!!


07 Juli

Familiezwemmen



14 Juli

Seizoenafsluiting;



Vakantieafspraken Duiken

op eigen initiatief,
forum of groeps-app O.W.S.V;

Vakantie!!!!
Op 14 juli a.s. is onze laatste les van het seizoen.
Maar eerst het familiezwemmen(met perslucht) op 7 juli.

NIET vergeten!!
Namens OnderWaterSport Veghel iedereen alvast een fijne en
(duik)veilige vakantie toegewenst.
Voor diegene die wil weten wanneer we weer starten……

dinsdag 8 september 2015
(Trainingsrooster 2015-2016 volgt…)
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