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Vrijwilligheid is geen
vrijblijvendheid....!!

Van de voorzitter…
Beste leden,
Het jaar 2015 zit er al weer bijna op. De Sint heeft ook dit jaar OWS bezocht
wat natuurlijk altijd weer een hele belevenis is voor de jong en oud.
Inmiddels zijn Sinterklaas en de Kerstman huiswaarts en kunnen we weer
vooruit kijken.
Ook in 2015 is er het nodige gebeurd. De evenementen zoals het bezoek aan
Nemo 33, de Paasduik, Hemelvaartweekend, Veghel op Gympies etc. zijn
goed bezocht.
Veel duiken zijn er ook dit jaar weer gemaakt in binnen-en buitenland, zowel
recreatief als binnen de opleidingen voor het 1, 2 en 3 sters duikbrevet.
Elke week wordt de duikplanning op dinsdagavond in de Beemd sportcafé
besproken. Ook nu in de wintermaanden. Blijf niet passief en sluit je aan.
Het ledenaantal is sinds de vorige keer stabiel, zelfs licht stijgend. We hebben
weer een groot aantal nieuwe jeugdleden erbij als gevolg van het Sport
Kennismakingsproject en Veghel op Gympies.
De verschillende instructiegroepen op dinsdag zitten weer als vanouds vol,
een goede ontwikkeling.
Ook dit jaar heeft de vereniging weer een grotere uitgave gedaan in de
vorm van een bijna zo goed als nieuwe compressor. Fluisterstil voor de buren
en met een dubbele vulcapaciteit.
Al deze activiteiten binnen de vereniging kunnen niet worden uitgevoerd
zonder de grote inzet van de diverse vrijwilligers binnen de club.
Via deze weg wil ik dan ook alle vrijwilligers aan het bad, bij de materialen,
de trainers, de evenementen, de communicatie, de veiligheid, de secretaris
en natuurlijk de penningmeester bedanken voor hun grandioze inzet en
ondersteuning.
Rest mij om alvast alle leden attent te maken op de Nieuwjaarsduik op
zondag 3 jan 2016.
Een voorspoedig 2016 toegewenst.
Uw voorzitter, Lex van der Flier.
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Nieuwe lucht…
Na jarenlange trouwe inzet heeft men afscheid genomen van onze
oude ademluchtcompressor.
Een kleine berekening op het aantal draaiuren volgens de logboeken
gaf inmiddels een resultaat aan van 11500 bevestigde draaiuren.
Leeftijd inmiddels 35 jaar!!!
Met een capaciteit van 140 l/min en onze verenigingsvoorraad aan
flessen was men geruime tijd bezig met het vullen.
Een buitenkans deed zich voor om een goede vervanger aan te
schaffen. Met een potentiële buffervoorraad van 300 liter, een
capaciteit van 240 l/min, een vulbar van 4 aansluitingen én een
geluidsniveau van 65dB gaan we hier nog jaren plezier van hebben.
En de oude compressor? Die staat “Te Koop” t.e.a.b! Info bij de MC.

Save the Duck?
Net als voorgaande jaren hebben ook dit jaar duikers van OWSVeghel bij de intocht van Sinterklaas in Veghel weer
meegeholpen om de veiligheid van de kinderen, de Sint en de
pieten te waarborgen.
Dit keer moesten twee duikers ook daadwerkelijk te water……..
Niet omdat een van de duizenden kinderen in het water was
gevallen maar om het "beertje" en het kussen van een van de
pieten uit het water te vissen. Een pieterbaas was in het bakje
van een hijskraan in slaapgevallen nadat hij samen met
uitkijkpiet zaterdagnacht de daken in Veghel had
gecontroleerd.
Toen hij zondagochtend wakker werd hangend boven het
water liet hij van schrik zijn knuffel en kussen vallen.
Gelukkig konden deze snel worden gered door de duikers van
OWS-Veghel.
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Klacht met een glimlach..?
Nooit gedacht dat een vervangende compressor al direct een klacht zou
opleveren……..
Zie hieronder de “klacht”…..met een glimlach…..
“mag ik een officiële klacht indienen bij de materialencommissie? Je hebt
tegenwoordig niet eens meer de tijd om een fatsoenlijk You Tube filmpje te
kijken in het vulhok. Veel te hard “werken” met die nieuwe compressor.
18 flessen moeten vullen binnen 45 minuten. Wat denken jullie wel? Dat ik
Speedy Gonzales ben?
Dat kan ik zo toch niet bijhouden…….
Hieronder de reactie van de materialencommissie a.i……
O.W.S.V. heeft deze klacht in ontvangst genomen bij de afdeling “Zaken
Ergonomische Uitrusting Rond Druktoestellen En Renovatiewerkzaamheden.
De oplettende lezers onder ons herkennen hier Z.E.U.R.D.E.R………

Sinterklaasfeest.
Op dinsdag 01 december
Sinterklaasfeest bij O.W.S.V.

was

het

jaarlijkse

Tijdens de trainingsuren voor de jeugd én jong
volwassenen waren er natuurlijk diverse spellen
georganiseerd op het thema “Sinterklaas”.
Zo waren er pakjesboten, een lange (onderwater)
schoorsteen, jute zakken, pakjes werpen en zelfs
gezonken pakketten waar men zich op uit kon leven.
Een bezoek van de Sint en Pieten mocht hier natuurlijk
niet bij ontbreken.
Helaas ook een Piet met “watervrees”…..
De snorkelaartjes mochten bij de Sint op auditie
komen en met de nodige rijm konden ook zij met een
prettig gevoel terug kijken op deze les.
Met de nodige pepernoten, een snoepzak en een
grote glimlach op menig gezicht kwam ook aan deze
avond weer een einde….
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Gooooooaaaaaallll….
30 december vond er een sportieve uitwisseling plaats tussen O.S.V. Oss en O.W.S.
Veghel in het zwembad in Oss
Enige tijd gelden was het idee om samen eens een wedstrijdje onderwatervoetbal al
eens geopperd in onderlinge contactmomenten met elkaar en al snel kwam het tot
een afspraak.
Social media werd eveneens ingeschakeld om de nodige promotie hiervoor te
maken.
Zonder trainingskamp maar vol met goede moed trotseerde drie teams de diepte
van 3.5 m.
In blokken van 4 minuten speeltijd kon er gescoord worden. Elk team kon twee games
spelen.
LET WEL….met een luchtverbruik variërend op ca. 150 l/min over twee games zegt dit
iets over de inspanningen. Als echte F’jes(kluitjesvoetbal) werd getracht te scoren.
Uiteindelijk is dit dankzij spits Wouter van Hees gelukt. Hij was het die O.W.S. Veghel
deed zegevieren.
En hoe nu verder? De teams gaan in trainingskamp om ergens medio 2016 O.S.V. Oss
de gelegenheid te geven revanche te nemen…..

Sportcollectief Veghel…
Op maandag 12 oktober zijn een tweetal bestuursleden naar een thema
bijeenkomst geweest.
Thema’s ditmaal waren “Preventiebeleid” en “Mediagebruik”.
In het thema “Preventiebeleid” werd o.a. verdiepend ingegaan op
seksuele intimidatie en seksueel misbruik. Onze vereniging maakt binnen
de trainerscommissie al sinds enkele jaren gebruik van de “Verklaring
omtrent Gedrag” bij het “werken” met minderjarigen. Dit als onderdeel
vanuit ons beleidsplan. Verder wordt ons preventiebeleid nog
geoptimaliseerd.
Bij het thema “Mediagebruik” werd er van de gelegenheid gebruik
gemaakt kennis te maken met de gezichten achter Stadskrant, Veghel
nieuws nl en Mooi Veghel Krant.
Hier zien we als vereniging nog kansen liggen. Daar gaan we gebruik van
maken. De communicatiecommissie gaat hiermee aan de slag.
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Eindejaar avond 2015
GROOT succes.
Op 15 december was weer onze laatste trainingsavond 2015.
Traditioneel wordt deze avond afgesloten met een hapje en
een drankje.
Voor de EC weer een uitdaging deze avond de hapjes te
verzorgen.
En het is ze weer gelukt om zichzelf te overtreffen!!
Complimenten!
De avond werd ingeluid door onze voorzitter Lex met natuurlijk
een kleine terugblik over 2015 en nodige dankwoorden.
Ook Hans, onze wekelijkse barman op de dinsdagavond werd
in het zonnetje gezet voor zijn diensten het afgelopen jaar.
Hoogstaande culinaire hapjes op tafel welke in een rap tempo
werden verorberd. De kok had er maar druk mee!
Heb jij dit gemist? Geen nood, eind 2016 een herkansing………!

Creatieve ontwikkeling..
Niet alleen snorkelen of duiken maar ook andere
activiteiten worden door leden benut om o.a.
prachtige kunstwerken te maken.
Zo heeft Sophie Vlemmings uit de snorkelgroep in haar
artistieke ontwikkeling dit prachtig kunstwerk gemaakt.
Sophie, bedankt voor dit prachtig stuk werk!!
Hopelijk zien we vaker van dit soort kunstwerken!
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Nick
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Jurgen

29-3-1970

Verjaardagen Jan-Feb-Mrt

Coming Events!!





03 Januari
23 Januari
Zondag duiken
6 maart

Nieuwjaarsduik Gr. Heuvels C
Winter BBQ O.W.S.V.
forum of groeps-app O.W.S.V;
Afdaling van de Ourthe;
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