Heb je nieuws, MAIL het de redactie!!

“E-BUBBELS”

Vrijwilligheid is geen
vrijblijvendheid....!!
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Denk eraan te ademen…..
Vraag: In basis open-water lessen, wordt aan duikers gezegd “nooit hun
adem in te houden”, uit angst voor longverwondingen als gevolg van het
uitzetten van samengeperst gas tijdens de opstijging.
Verder wordt aan de studenten verteld dat het gevaarlijkste deel van de
klim het dichtst bij het oppervlak is. Waarom is dit?
Wat is het werkelijke mechanisme waardoor de longen worden verwond door
uitzettend gas? Scheuren ze daadwerkelijk?
Aangezien de longen zijn omgeven door een met vloeistof gevulde zak, waar
vindt de uitéénzetting plaats? Is er een lege ruimte tussen de longen, de zak,
en de rest van het lichaam?
Tot slot, waarom precies zou het laatste stukje van de klim gevaarlijker zijn
dan, laten we zeggen, dezelfde verticale afstand maar dan veel dieper?
Verandert de omgevingsdruk niet net zo veel tussen de 60 en 30 meter als
het doet tussen 30 meter en het oppervlak?
Wil jij het antwoord weten? Lees dan HIER verder……..
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Toezichthouder zwembad!!!!
Wettelijke én contractuele verplichtingen met het zwembad verplichten onze vereniging tot het hanteren van toezichthouders
aan het bad.
Waar voorheen onze trainers en instructeurs deze taken combineerde is de wetgeving op dit gebied veranderd en aangescherpt.
Huidige wetgeving:
Artikel 25 BHVBZ (Nota van toelichting): Ten minste één van de toezichthouders dient te beschikken over de vaardigheid van
het "zwemmend redden".
De houder/exploitant is er verantwoordelijk voor om zich er zeker van te stellen dat de toezichthouders daadwerkelijk over
de vereiste vaardigheden beschikken. In die zin zou volstaan kunnen worden met toezichthouders die over aantoonbare
vaardigheden beschikken die voor de specifieke situatie (de badinrichting) vereist zijn. De houder dient schriftelijk aan te
kunnen tonen dat de toezichthouders over de vereiste vaardigheden beschikken. Het ligt voor de hand dat deze documenten
onderdeel uitmaken van het toezichtplan.
Een theoretisch deel is in het kader van de vaardigheidstest niet vereist, omdat vanuit het besluit slechts om het aantonen van
vaardigheden wordt gevraagd. Specifieke risico’s worden opgenomen in de risico-inventarisatie en worden benoemd in het
toezichtplan.
Bovenstaande verplicht O.W.S.V. haar leden hieraan gelijkwaardig ook verplicht onderhevig aan te maken(≥ 18 jaar).
Alle leden die hieraan voldoen zullen hiervoor een uitnodiging krijgen voor een informatieavond wat dit voor hun gaat
betekenen. Opleiden gebeurd intern door onze eigen opgeleide instructeurs.
Één ding is zeker! Indien iedereen hieraan meewerkt is de persoonlijke belasting het minst en komt het niet op dat handjevol
leden neer wat zich structureel wekelijks inzet.

Sjors Sportief
De sportkennismakingcursussen zijn in een
nieuw jasje gegoten.
Waar we voorheen deze lessen kenden als
sportkennismakingslessen
heet
deze
kennismakingactiviteit nu “Sjors Sportief”.
Kijk op: www.sjorssportief.nl
Natuurlijk is ook O.W.S.V. weer van de partij!!

Code Blauw
Voorkomen is beter dan genezen.
Bij iedere club gebeurt wel eens iets dat niet binnen de normen en waarden van je vereniging past. Denk bijvoorbeeld
aan pesten of het buitensluiten van andere leden, maar ook aan grappen over vrouwen, homo’s, lesbiennes of andere
culturen. Daarnaast kan een situatie ontstaan waarin een (jeugd)lid zich in of buiten het water seksueel geïntimideerd
voelt.
Is grensoverschrijdend gedrag binnen jullie vereniging bespreekbaar? Hoe kun je de hierboven geschetste situaties
voorkomen? En weet je wat je moet doen als zich onverhoopt wél zo’n situatie ontstaat?
Dit zijn vraagstukken waar het bestuur van O.W.S.V. zich ook over buigt en onderdeel is van “Sportveilig besturen”.
Kijk eens op www.codeblauw.nl
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Uitslag dankzij een vogelparasiet..
In de zomer zoekt Nederland massaal het water op. Lekker
ontspannen aan zee, maar ook recreatieplassen zijn populair.
Na een paar dagen mooi en warm weer hoor je vaak alweer
de eerste geluiden over zwemmersjeuk.
En zo'n allergische reactie kan een zomerse dag aardig
verpesten.
Besmetting
De worm Trichobilharzia is een schistosoom en leeft in de
bloedvaten van gewervelde dieren. Trichobilharzia besmet
vooral eenden en ganzensoorten. De eitjes van de worm
komen via de uitwerpselen van de vogels in het water terecht.
De larve gaan vervolgens op zoek naar een tussengastheer,
een slak. Doordat de slak besmet raakt door de larve,
ondergaat de slak een verandering. Deze scheidt vervolgens
een nieuw soort larfje (cercarie) uit.
Cercariën zijn larven met een gevorkte staart en zij gaan weer
op zoek…… lees HIER verder.
Klik HIER om verder te lezen.

Duikfestival verplaatst vanwege ziekte van Weil…
Het Duikfestival dat op zondag 6 september bij recreatieplas
Slijk-Ewijk zou plaatsvinden wordt verplaatst.
Dat heeft de Nederlandse Onderwatersport Bond besloten
nadat drie badgasten na een bezoek aan Slijk-Ewijk besmet
zijn geraakt met de Ziekte van Weil.
“De keuze is pijnlijk, maar simpel; we gaan voor veiligheid en
kwaliteit”, aldus de organisatie.
Gelukkig is er voor de bezoekers een alternatief:
op 13 december zal een wintereditie van het Duikfestival
plaatsvinden.
Ben jij daarbij?

Was passiert in Hemmoor, bleibt in Hemmoor!
Een aantal leden van O.W.S.V. heeft de Kreidensee in Hemmoor bezocht van 01 t/m
04 oktober.
Reistijd 4,5 uur, 11 personen, 2 huisjes, super weer, dive, dive, dive, ontbijt, BBQ,
EANx32, Am Rüttler herein, spaghetti a la dente, wijn, bier en fris, einsteig 1, 2, 3, 4, 5,
wie möchten Sie ihre eier, in principe en in feite, scooteren, weer een keer
scooteren, droogpak vs. natpak, is droog wel droog, tralalalala, Restaurant Zur
Linde, bediening, wachttijd, Anna, schnitzelplatte, geocaching, enzovoort.
Erik, Stijn, Chris, Ineke, Jan v/d H, Frank, Wilbèr, Lex, Gerwin, Ellen, Jeroen, bedankt!
Nieuwsgierig geworden?
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Het komt wel eens voor dat we niet op een trainingsavond kunnen komen
door onverwachte omstandigheden.
De presentielijsten worden hierop ingevuld dat dit met – of zonder
kennisgeving gebeurd.

VERHINDERD?
Graag afmelden!!

Het invullen van de presentielijst heeft meerdere functies.
Eén daarvan is inzichtelijk te maken van de aanwezigheid van cursisten en
hun progressie in hun opleiding.
Een andere is maatschappelijke verantwoordelijkheid op basis van
aanwezigheid en registratie.
De trainers zouden het op prijs stellen een afmelding te ontvangen bij
afwezigheid. Dit kan per telefoon of mailing.
De telefoonnummers en mailadressen staan de het trainingsrooster.

Verjaardagen Okt-Nov-Dec
Raymond van Uden
Jorrit van den Brand
Wilbèr van Hees
Koen van der Linden

10-10-1969
17-10-1969
19-10-1967
24-10-2007

Peter van Nistelrooy
Gert-Jan Eykemans
Benno Gasseling
Isan Staak
Harold van den Heuvel
Elbert Mol
Koen Wonders
Roy van Lankveld

08-11-1962
10-11-1964
13-11-1970
21-11-2004
24-11-1977
30-11-1955
30-11-1986
30-11-2001

Marco Sonnemans
Lotte van der Linde
Anoesjka Kuypers
Jack Snijders
Peter van Grinsven
Aiysha Peters
Jan van der Heijden
Grietje Maas

05-12-1960
06-12-2004
13-12-1974
21-12-1955
21-12-1959
22-12-2003
23-12-1967
28-12-2005

Coming Events!!


Medio november

Specialisatie Zoeken en Bergen;



Zondag duiken

forum of groeps-app O.W.S.V;



Medio november/december

diverse D.A.N. cursussen;
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