Hallo Scyllusleden
Dit is alweer de laatste infora van dit
duikjaar. Veel cursisten hebben hun
duiken in De Langspier afgerond. De
Seals hebben hun cursus in het
zwembad
afgesloten. En aan de
conditie is voorlopig ook genoeg
gewerkt.Het bestuur is al begonnen
met de planning van het aankomende
duikjaar.
De
evenementencommissie
is
momenteel druk in de weer om voor
iedereen een leuk Scyllusweekend
te organiseren op 22, 23 en 24 juni.
Kortom er wordt achter de schermen
volop
gewerkt.
Het
duiken
is
natuurlijk aan jullie. Maak er een
mooie duikzomer van……..

Nieuwe Website:
Na hard werken konden we een paar
weken geleden de nieuwe website aan
jullie laten zien. We zijn blij met alle
positieve reacties. Het is een site
geworden
met
veel
informatie,
overzichtelijk, licht en duidelijk.
In
een
oogopslag
kun
je
de
activiteiten van de komende tijd zien.
Neem regelmatig een kijkje, we
proberen zoveel mogelijk nieuws te
plaatsen.
Wil je zelf iets kwijt? Mail dan naar
redactie@scyllus.nl.
En mis je nog iets op de site of zou je
iets willen aanpassen/ toevoegen? Dat
kun je ons ook altijd laten weten. In
overleg met het bestuur zullen we
kijken of we aan je wensen kunnen
voldoen. Mail naar redactie@scyllus.nl
Het website-team

De eerste buitenduik in 2012
Op 2e paasdag was het zover, de
eerste zondagduik in het buitenwater
van dit jaar (bikkelduik tellen we niet
mee).
Bestemming: “de Grote Hegge” in
Thorn. Een mooie locatie.
Helaas was het niet het mooie weer
waar we op hadden gehoopt, maar
dat was geen probleem voor de
Scyllusduikers. Vooral veel jonge
duikers stonden te popelen om een
duik te maken. Ook de vertrouwde
kantbuddies waren weer van de partij.

Het zicht onder water was wisselend,
op plaatsen zelfs slecht, vooral bij het
wrak. Maar dat mocht de pret niet
drukken, vooral niet toen bleek dat er
grote snoekbaarzen op het wrak
lagen.
Toen iedereen weer boven water was,
werden de ervaringen uitgewisseld.
Vooral
die
van
de
brutale,
territoriumverdedigende
snoekbaarzen.
Al met al was het een leuke duik om
het seizoen mee te beginnen.

De
Divemasters
(DMIO’s).

in

opleiding

Die verdienen wel enige aandacht en
respect.
Begin van het seizoen startte een
grote groep enthousiaste kandidaten
vol goede moed en inzet met de
Divemaster opleiding.
Divemaster wordt je niet zo maar, er
worden nogal wat eisen aan je
gesteld. Een serieuze aangelegenheid
dus en een logische vervolgstap op
het Rescue Diver brevet.
Vrijwel het hele jaar door zijn ze met
de meest uiteenlopende taken bezig.
Zo hebben ze bijvoorbeeld gestalte
gegeven aan de OW opleiding. Door
zelf als buddy te fungeren hebben ze
de kneepjes van het les geven geleerd
van Instructeur Marcel van Schaick.
In feite zijn het stuk voor stuk al
ervaren duikers want brevetering kan
alleen
plaatsvinden
wanneer
ze
minimaal 60 duiken hebben gelogd.
Tijdens de opleiding wordt ook hun
kennis op het gebied van duiken op
een veel hoger niveau gebracht.
Divemasters zijn continue gefocust op
gevaar en grijpen in, voordat er
problemen kunnen ontstaan. Een hele
geruststelling wanneer je zo’n buddy
tijdens de cursus bij je hebt.
DMIO’s moeten niet alleen in staat
zijn om een gedetailleerde kaart van
een duikstek te maken maar
ook een noodassistentie plan.
Een Divemaster vervult vooral ook
een voorbeeld functie.

Een Divemaster heeft altijd overzicht.

Vooral ook logistieke taken worden
aan de Divemaster toebedeeld.

Een heel belangrijk onderdeel van de
DM-opleiding is het beheersen van
alle duikoefeningen (de zgn. skills) die
de OW-cursist moet leren voor het
OW-brevet.

Voor
het
testen
van
het
uithoudingsvermogen
en
de
watervaardigheden
moeten
achtereenvolgens
de
volgende
proeven worden uitgevoerd.
400m zwemmen (16 baantjes)
15 min. watertrappelen
800m snorkelen
100m vermoeide duiker slepen
Hier hebben onze DMIO’s stuk voor
stuk respect af gedwongen door allen
met voldoende punten de test af te
ronden.Dat is altijd toch even afzien
waarbij er niet zelden krampen
optreden.

Dat lijkt misschien wel eenvoudig
echter het tegendeel is waar. Weten
hoe het moet alleen is niet voldoende.
Het moet vloeiend, duidelijk, niet te
snel, met grote duidelijke gebaren en
zonder
aarzelingen
verlopen.
Onderwater communicatie is echt niet
zo eenvoudig.
Onderdeel van de brevetering is dat
zij
voor
elke
oefening
worden
beoordeeld en daarvoor ook een
gemiddeld cijfer moeten behalen.
Uiteindelijk zullen ze als Divemaster in
staat zijn alle oefeningen (21 stuks)
op demonstratie niveau te kunnen
voordoen ter ondersteuning van de
instructeur.

Wanneer je bent geïnteresseerd in
deze opleiding pols dan gerust eens
bij een van de DMIO’s. Zij zullen je
hier graag over informeren.
Tot slot nog even mijn petje af voor
de hele groep.
Jullie hebben het niet voor niets al zo
ver gebracht en ik kijk uit naar een
nog lange samenwerking als collega
Divemaster!
Jac

Rescueweekend 2012
Op weg naar Zeeland voor een
spannend weekend ´mensen redden´.
Terwijl we de provinciegrens over
rijden, begint het te stortregenen. Ik
hoop maar dat dit geen voorbode is
voor de rest van het weekend.
Ook zaterdagochtend is het staalgrijs.
Eenmaal aangekomen bij vaste prik ´t
Koepeltje klaart het toch een beetje
op. Dit draagt niet echt bij aan een
goede afloop van het eerste scenario
(met andere woorden: het slachtoffer
is niet meer voor rede vatbaar). Dat
wordt oefenen! En als je denkt dat je
even kunt ontspannen tussen die
scenario’s door (bijvoorbeeld tijdens
je lunch, avondeten of de-briefing),
komt ons fantastische lotusslachtoffer
aangestrompeld (of ze gaat gewoon
liggen).
Ingeborg
heeft
zichzelf
overtroffen dit weekend: prachtige
wonden en mooie tekens en
symptomen.

Zondag beginnen we met goede
moed. De scenario’s gaan steeds
beter en soepeler. We merken dat we
meer op elkaar ingespeeld raken en
we ontdekken elkaars plus- en
minpunten. Zo kan Maarten erg goed
leiding geven, ligt Jamel altijd als
eerste in het water en bijt Micha door
de pijn van zijn gezwollen knie heen.
We hebben dit weekend echt veel
geleerd. Ik voel me zekerder, heb
sneller leren denken in situaties die ik
niet altijd verwacht en ben een betere
duiker geworden. Bedankt cursisten,
begeleiders en instructeur, het waren
twee fantastische dagen!
Sanne van der Wielen

Tot slot:

De puzzel van de maand
Vul de rebus in en mail je antwoord naar redactie@scyllus.nl
Onder de goede inzendingen verloten we de enige echte scyllussjaal.
Insturen vóór 20 juni a.s., onder vermelding van je naam en leeftijd.
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