Heb je nieuws, MAIL het de redactie!!

“E-BUBBELS”
In deze nieuwsbrief;

Vrijwilligheid is geen
vrijblijvendheid....!!

ECO diver?…
Genieten van de natuur onder water, dat is de drijfveer van bijna
iedere sportduiker! Al dat moois onder water bekijken, fotograferen en
delen met anderen, daar gaat het vaak om.
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Het ECO-Diver certificaat bestaat uit een online kennistoets van 25
vragen. De kennistoets is gratis en bestaat uit vragen over jouw invloed
op de onderwaternatuur, de omgeving en de bewustwording daarvan.
Om het certificaat te halen moet 80% van de vragen goed worden
beantwoord, waarna je per e-mail het certificaat ECO-Diver krijgt
toegestuurd.
Met dit certificaat kan je vervolgens bij verschillende duikshops in
Zeeland gratis het pasje ‘ik ben ECO-Diver’ ophalen.

Helaas is de natuur onder water kwetsbaar. Verstoring, aanraken of het
beschadigen van dieren en planten (bewust of onbewust) moet zoveel
mogelijk voorkomen worden.
Je bewust worden van jouw aanwezigheid en de invloed op de natuur
onder water lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet altijd.
Om de impact van duikers op de natuur zo klein mogelijk te houden
willen de Vlaamse en Nederlandse sportorganisaties, NELOS en NOB,
het ecologisch bewustzijn van duikers versterken.
Dit bewustzijn kunnen duikers aantonen door het behalen van het
certificaat ECO-Diver.

Klik HIER om naar de website te gaan.
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Update N.O.B. Opleidingen
De NOB werkt aan het verbeteren van zijn duikopleidingen.
Voor het ontwerpen van de leshulpmiddelen wordt er gebruik
gemaakt van de inzet en ervaring van enthousiaste instructeurs.
Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van de kennis, ervaring en
ideeën van deze instructeurs, die immers ook de gebruikers van het
materiaal zijn.
Klik op “Updating” voor een update in vogelvlucht.

Winter B.B.Q
Een nieuw idee werd geboren op de dinsdagavond, de
invulling niet gering voor al onze leden.
21 jeugdleden, 34 volwassen waren aanwezig op de winter BBQ
op 23 januari 2016.
Onder ideale weersomstandigheden werden onze jeugdleden
vanaf 16.00 uur verwelkomd met verschillende kampvuren en
de grote clubtent.
De jeugd kon zelf hun maaltijd klaarmaken. Dit omhelsde zelf
brood op stok maken en afbakken, zelf hamburger maken,
worstjes op stok barbecueën. Wat een feest. Naarmate de
avond inviel maakte de glow in the darks er een waar
schouwspel van. Veel te vroeg afgelopen óf veel te laat
begonnen werden de kinderen om 19.00 uur alweer
opgehaald door hun ouders die ook nog een deel van de
avond konden meekrijgen.
De volwassen leden stonden ook gelijk te trappelen van
ongeduld waarbij de ondergrond al snel veranderde in een
moerassig gebied. De volwassen leden werden getrakteerd op
winterse maaltijden, waaronder snert, diverse koolstamppotten,
stoofvlees en vele andere lekkernijen. Dat het gesmaakt had
bleek wel uit de diverse lege pannen aan het einde van de
avond. Koud heeft men het niet gehad, er zijn aardig wat kuub
hout verbrand!
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Sponsorkliks….
Sponsorkliks is het grootste affiliatenentwerk voor (sport)verenigingen, sporters,
scholen, goede doelen en overige non profitorganisaties en laat leden en
supporters gratis sponsoren.
Met sponsorkliks kunt u nu zelf een financiële bijdrage leveren aan O.W.S.V.
zonder dat u het een cent extra kost!
Reserveer een restaurant online via Dinnersite.nl of bestel online een pizza via
oa. Thuisbezorgd en O.W.S.V ontvangt geld in de clubkas.
Via de website van O.W.S.V. kunt u tevens bij diverse webwinkels bestellen. Een
percentage van het aankoopbedrag gaat dan naar onze vereniging. En
nogmaals, dit kost u niets extra’s!!
Wilt u onze vereniging gratis sponsoren? Zorg dan dat u uw aankopen doet via
onze website www.ows-veghel.nl en klik op “sponsorkliks”.
Voor U een kleine moeite, voor O.W.S. directe inkomsten.
En mocht u nou zelf niets willen bestellen, wellicht dat vrienden en familie
O.W.S.V ook een warm hart toedragen.

Nieuwjaarsduik.
Op 03 Januari was de Nieuwjaarsduik. Gezien het feit
dat we de afgelopen jaren aardig verwend zijn
geraakt m.b.t. de locatie was ook dit jaar weer
Paviljoen “t Buitenhuis” de uitvalsbasis.
Maar liefst 12 warme watjes en 2 koude bikkels
trotseerden de kou om aanwezig te zijn en elkaar de
nieuwjaarsgroet over te brengen.
Na de duik, waarbij de duiktijd varieerden van 22 tot
45 minuten, en het omkleden was het tijd om de duik
te evalueren. Natuurlijk hadden Ad en Albert weer
wat gezien. Zij hebben schijnbaar een grote
aantrekkingskracht op het onderwaterleven. Ditmaal
was het een grote paling. Anderen verbaasden zich
over de trimvaardigheden van onze duikers en als
zodanig door grote stofwolken moesten zwemmen,
terwijl weer anderen zich verwonderden hoe snel
toch nog iemand kan zwemmen met één vin…..
Helaas
ontbrak
onze
voorzitter
om
de
nieuwjaarspeech te houden en werd deze eer door
iemand anders ingeluid. Ditmaal beduidend korter;
“Bedankt allemaal voor jullie aanwezigheid en een
Gelukkig Nieuwjaar, Proost”…..
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Aan de slag……
VEGHEL | Een aantal duikers van de vereniging Onderwatersport
Veghel gaat zaterdagochtend 30 januari vanaf 10.00 uur aan de
slag in de Oude Haven in Veghel. De duikers controleren of de
houten steunconstructie onder de basaltkade nog in goede
staat is. Zij doen dit geheel belangeloos. Als dank voor de
medewerking brengt wethouder Jan Goijaarts de duikers
morgenochtend warme chocolademelk en worstenbrood.
In de loop van 2016 wordt groot onderhoud verricht aan de
basaltkade aan de kop van de Passantenhaven. Vooruitlopend
daarop controleren de duikers van Onderwatersport Veghel of
het hout onder de kade nog in goede staat is. Ook verwijderen
zij vuil of voorwerpen die niet onder water thuis horen. De
gemeente Veghel zorgt voor de berging van deze
voorwerpen. "Fantastisch dat de onderwatersportvereniging
bereid is hieraan mee te werken. Zij hebben een
specialisatietraining 'zoeken en bergen' gevolgd en brengen
deze nu in de praktijk. Daar zijn wij als gemeente enorm mee
geholpen. Als blijk van waardering zorg ik voor een warme
versnapering", aldus wethouder Jan Goijaarts.
Bron: kliknieuws

Ledenvergadering
Op 10 maart was er de algemene ledenvergadering.
Een opkomst van slechts 19 personen(inclusief bestuurders) op een
ledenaantal van ca 84. Dit is slechts 22%!
Een aantal belangrijke aspecten passeerde de revu. De aanschaf van
een andere compressor, de financiën, de diverse rapporten van de
commissies, toekomstige opleidingen, toezichthouding in het zwembad
enz.
Gelukkig stelt het merendeel van onze afwezige leden een groot
vertrouwen in de aanwezige leden op het moment van stemmen.
De vereniging kan weer een jaar vooruit en ziet de toekomst rooskleurig
tegemoet.
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D.A.N. Trainingen
Op zaterdag 19 maart zijn er weer D.A.N. trainingen gegeven.
Een aantal leden heeft zich bekwaam gemaakt in het
levensreddend handelen, uitgebreid met zuurstofverstrekking.
Levensreddend handelen op het gebied van reanimatie,
A.E.D. vaardigheden, medicinale zuurstofvertrekking,
herkennen van duikersziekten, stellen van een voorlopige
diagnose.
Deze vaardigheden nog eens verwerkt in een aantal casussen
zorgde voor serieuze gezichten maar ook hilarische
momenten.
En nu maar hopen dat de aangeleerde vaardigheden niet in
het echt toegepast hoeven te worden……

D.O.S.A.
De DOSA is ontstaan op initiatief van de Werkgroep Ongevallen Registratie (WOR) van de Nederlandse Onderwatersport
Bond. De DOSA maakt gebruik van faciliteiten geboden door de NOB en is een samenwerkingsverband van vele
duikorganisaties die in Nederland actief zijn. Alle deelnemers onderschrijven het belang van een centraal registratiepunt in
Nederland voor alle duikincidenten en -ongevallen.
Wat is het doel van de DOSA?
Het doel van de DOSA is het registreren, onderzoeken, analyseren en publiceren van alle incidenten en ongevallen met
sportduikers in Nederland, maar ook Nederlanders in het buitenland. Sportduikers van alle organisaties en opleidingssystemen
kunnen hun incident melden in het systeem van de DOSA. De DOSA verwerkt deze gegevens in geanonimiseerde vorm en
stelt deze informatie aan een ieder ter beschikking
Organisatie
De DOSA bestaat uit een groep functionarissen met verschillende profielen en netwerken. Binnen hen zijn de volgende
disciplines gebundeld: Veiligheidskunde, Geneeskunde, Wetenschap, Rechten, Techniek en Communicatie. Op deze manier
hebben we een brede achterban binnen de duikgemeenschap en kunnen we bouwen op kennis en ervaring van velen. De
DOSA gebruikt voor haar meldingssysteem het DISMS systeem van Gareth Lock.
Kijk op www.duikongevallen.nl
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Paasduik
Op 2e paasdag, waarop slecht weer voorspeld was met regen en wind, hadden
verschillende leden en aanhang de weg naar de Groene Heuvels gevonden voor de
paasduik.
De clubtent werd in een nieuw model opgezet en stevig vast gezet met de stormbanden.
De paashaas had deze keer geen eieren onder water verstopt. Chris had een echte cache
uitgezet! De duikers moesten onder water op zoek gaan naar letters met bijbehorende
cijfers.
De bekende flamingo, het Marus beeld, de fiets, de kooi, het verkeersbord en het bord die
de weg wijst naar het vulstation, waren voorzien vaneen code.
Ik mocht met paashaas Jeroen duiken. Door zijn paashaas muts zeer goed te herkennen.
Negen duikers waagden zich aan de zoektocht naar de codes in het koude water.
Boven water werd met de gevonden letters en cijfers een code ontcijferd die de
coördinaten vormden waar de cache, het chocolade paashaasje te vinden was.
Boven water is deze GPS tocht niet alleen door de duikers volbracht, maar ook door de
aanwezige kinderen!
Na afloop was er door de familie van Dartel een heerlijke lunch bereid. Een broodje met
geklutst ei werd vers gemaakt!
Voor meer foto’s check de website www.ows-veghel.nl

Claassens
Huisman
Weultjes
Boxmeer
Heijden
Aa
Heesakkers
Hees
Heijden
Flier
Cornelissen
Blekkink
Brand
Dartel
Hees
Eert
Brugmans

van
van der
van der
van
van der
van der

van den
van
van
van

Willy
Sabina
Ryan
Siebe
Dabian
Annemieke
Michael
Wouter
Ton
Lex
Marus
Carla
Marco
Stijn
Dirk
Grad
Bente

1-4-1957
6-4-1982
8-4-1998
14-4-1999
29-4-2005
29-4-1990
30-4-1987
2-5-1999
8-5-1973
14-6-1956
24-6-1957
2-6-1969
17-6-1970
14-6-1989
4-6-2002
6-6-2002
10-6-2004

Verjaardagen April-Mei-Juni

Coming Events!!




Zondag duiken
Hemelvaartweekend
Specialisatie Z&B

forum of groeps-app O.W.S.V;
zie mail of meld je aan bij de E.C;
medio Juni;

www.ows-veghel.nl - info@ows-veghel.nl - E-Bubbels 2016-Q1 - p/a Blankenburg 3 5463 PH Veghel

