HALLO SCYLLUSLEDEN,
Het nieuwe duikseizoen is weer begonnen.
Eind augustus zijn we gestart met twee
introductie-avonden. We zijn erin geslaagd ons
eigen enthousiasme over te dragen op onze
nieuwe deelnemers. Dankzij de geweldige inzet
van de aanwezige begeleiders, hebben we maar
liefst twee Open-Water groepen en één
snorkelgroep.
De snorkelgroep staat onder leiding van Michiel
Fortuin. Mieke Garnaat en Bart van de Heuvel
zijn de instructeurs van de Open Water
cursussen.
Wil je weten wie de overige begeleiders zijn,
neem dan een kijkje op de website ( crew 20122013).
We heten alle nieuwe leden van harte welkom
bij de club en wensen hen een heel fijn en veilig
duik/ snorkeljaar.

NIET ZO VANZELFSPREKEND
In de week voorafgaand aan het nieuwe
seizoen, heeft een team zich sterk gemaakt om
al onze duikspullen weer eens grondig te
controleren en daar waar nodig te repareren.
Niets is zo fijn wanneer je gedreven, andere
mogelijk toekomstige duikers, enthousiast wilt
maken voor onze club en je 100% op je
materialen kunt vertrouwen. Alles moet dan
gewoon perfect functioneren.
Het gaat hierbij niet om een vluchtige controle
op de functionaliteit maar om precisie- en
geduld werk.
Om je een idee te geven wat er zo allemaal aan
onderhoud is uitgevoerd volgen hier enige
details.

Flessen:
Bij alle flessen zijn eerst alle inserts verwijderd,
gecontroleerd en zijn alle O-ringen ( binnen en
buiten ) vervangen. Alle knoppen los gemaakt,
beugel en schroefdraad schoongezuurd en
ingevet.
Automaten sets:
Ook zijn alle automaten sets zorgvuldig
behandeld (bv. Setje Scyllus 015 geldt het
volgende).
 Middendruk 10,1 bar, automaten ademtest
te zwaar. Automaten afgesteld Oké.
 Knop schroefdraad gezuurd en gesmeerd.
 Inflator koppeling ontkalken en gesmeerd
met siliconen spray.
 Functie en lek test oké.
 Vrijgave voor gebruik.
Trimvesten:
Ook kregen alle vesten de nodige aandacht:
Scyllus 019 “S”
MFG Code
:21.703.200
S/N
:1019202948
Functie en lektest, controle gespen en
algehele inspectie oké.
Vrijgave voor gebruik.
Zo als je ziet is er hard gewerkt en mocht het
resultaat er ook zijn.

Zo konden we qua materiaal weer een goede
“First Impression” achterlaten met perfect
werkend materiaal.
Als je dan ziet dat we beperkt onderhoud en
uitgebreide controle hebben gedaan en dat in
28 uur manuren, kun je begrijpen dat zo iets
voor 1 man (Herman) niet te doen is.





Iedereen die er was hartelijk bedankt voor de
hulp en vooral de gezelligheid.
Het grote 2 jaarlijkse onderhoud wordt
uitgevoerd voor de buitenduiken.
Deze bestaat uit:
Complete vervanging van zittingen en kleppen
en O-ringen.
Alles uit elkaar halen, schoonmaken en
controleren.
Druktests en ademweerstand tests.
Voor deze klus hebben we wel 10 personen
nodig die daar een hele dag aan werken.

SCYLLUS INVESTEERT IN DE JEUGD
Al jaren is Scyllus een van de leidende clubs in
Nederland op het gebied van jeugd- en
gezinsduiken. De laatste jaren zijn speciaal voor
de kinderen zeer kleine S en XS vesten
aangeschaft met voldoende drijfvermogen.
Nu gaan we een stap verder met de aanschaf
van 5 kleine 5 liter flessen voor de allerkleinste
jeugd die nu de PADI Seal opleiding in het
zwembad volgen.
De flessen zijn van de nieuwe generatie 232 bar
flessen en zijn met hun 1160 liter inhoud en 5,5
kg uitermate geschikt voor onze kleinste
duikers.
Nu beschikken we over:
 12 stuks 10 liter flessen

8 stuks 7 liter flessen

5 stuks 5 liter flessen

SPECIALTY PPB
PEAK PERFORMANCE BOUYANCY
De Scyllus Advanced cursisten hebben hun
eerste brevet al weer gehaald!
Zaterdag 6 oktober is de hele Advanced
cursusgroep in het Zilvermeer in Mol geweest
om hun PPB skills te laten zien in echt
Nederlands (nou ja, Belgisch) buitenwater.
We begonnen in de regen, maar eindigden in
de zonneschijn.
Beide duiken gingen perfect, en Stan, AnneMieke, Rob, Lars, Kay, Emelie, Menno en JeanLuc hebben allemaal met glans hun brevet
Specialty PPB kunnen toevoegen aan de
trofeeënkast. Proficiat.
Als je ooit een stofwolk tegenkomt
onderwater...dan is die niet van hen!
Met dank aan het grote team begeleiders, want
zonder hen was het nooit gelukt. (Wilbert,
Berend, Frits, Arno, Marcel, Paul, Michiel, Fred,
Ricardo en Mieke).

MASTER SCUBA DIVER
Afgelopen zomer heeft Mathieu van Wunnik
het brevet onderwaternavigator behaald.
Samen met 4 andere specialties en 50 gelogde
duiken heeft hij hiermee het brevet Master
Scuba Diver op zijn naam staan.
Proficiat Mathieu, knap gedaan.

NOG EEN GEBREVETTEERDE:
Begin augustus is het Myra Enzlin toch nog
gelukt om haar OW-brevet binnen te halen.
Samen met haar ouders heeft ze alsnog, onder
toezicht van Instructeur Marcel van Schaick, de
noodzakelijke oefeningen uitgevoerd.
Tijdens de afronding van de les hebben ze in de
duik maar liefst 25 kreeften gezien.
Proficiat Myra!

BETERSCHAP JAMEL VAN DAM
We wensen je veel sterkte met je herstel.
Vele kleine stapjes maken één grote.
Zet hem op.

SPELLETJESAVOND
Op vrijdag 14 december organiseren we de
jaarlijkse gezellige spelletjesavond voor alle
leden. Jong en oud. Noteer vast in je agenda.

HERHALING EFR

FUNKAMP

Op zondag 11 november geeft Scyllus een
grootse
Herhaling
van
de
EFR.
Een volle dag samen herhalen met scenario's,
scenario's en scenario's. De dag wordt
afgesloten met een gastspreker en een BBQ.
Meld
je
aan
op
info@scyllus.nl.
Deze dag is ook voor begeleiders en
kantbuddies.
Aanvangstijd: ’s ochtends vroeg om 8.30 uur.
Zie poster van info@scyllus.nl en op de
website.

Vooraankondiging
Scyllus
Funkamp.
Scyllus viert in 2013 het tweede lustrum.
Daarom is besloten om in dat jaar een
spetterend
funkamp
te
organiseren.
Het Funkamp wordt gehouden in de
herfstvakantie
van
2013
in
Spanje.
Reserveer nu al je vakantie voor 2013 in week
42 (14 tot en met 18 oktober 2013).
Deze kampen zijn héééél gezellig voor het hele
gezin; duiker of niet duiker.
Het is de mogelijkheid om:
 voor het eerst te begeleiden als Dive
Master
 een heerlijke najaarsvakantie te beleven
met het hele gezin
 zeer bijzondere duiken te maken
Deze kampen heten niet voor niets FUNKAMP.
Wij zullen jullie de komende maanden nader
informeren.

PRIJSVRAAG FUNKAMP
Vanwege het 10 jarig bestaan van Scyllus

FUNCREW GEZOCHT
Voor het funkamp zijn we op zoek naar
enthousiaste, creatieve mensen die graag
meedenken of meehelpen bij de activiteiten die
naast de duiken georganiseerd worden voor
alle funkampgangers.
Je kunt je aanmelden bij Ricardo
vandoren.ricardo@gmail.com.
Laat ons mee genieten van je creativiteit!!

vragen wij jullie om een nieuwe naam aan
dit speciale kamp te geven.
Het wordt een kamp vol spetterende, leuke,
gezellige activiteiten.
Heb je een leuke naam, stuur hem dan naar:
redactie@scyllus.nl
De leukste inzending wordt bekend gemaakt
tijdens de nieuwjaarreceptie.
De winnaar kan rekenen op een leuke prijs.
Team Funkamp

Naast de activiteiten die Scyllus voor haar leden
organiseert, zoals zondagduiken, funkamp en
scyllusweekend, zijn er ook actieve leden die zelf
samen een interessante duiktrip maken.
Zo zijn onlangs een aantal zeer ervaren duikers naar
Scapa Flow afgereisd.
Hieronder een verslag:

Zonder dat je het verwacht is het
onderwaterleven ook nog eens mooi in het
koude water van maar 12 graden.
Zeehonden, hondshaaien (slechts twee van ons
hebben ze gezien) en "pinguïns" op 20 meter
diepte (Jan van Gent vogels).

SCAPA FLOW
Op vrijdag 21 september vertrok een groepje
duikers met de ferry naar de Schotse eilanden.
Ja, we hebben het hier over Schotland, de
Orkney Islands.
We moesten er een jaar op wachten, dus de
stemming zat er goed in.
In de baai van Scapa Flow zijn tijdens de Eerste
Wereldoorlog veel slagschepen gezonken,
welke nu prachtig zijn om op te duiken.

We hebben geluk gehad met het weer en
hebben super mooie duiken gemaakt.
We vonden het allemaal een reis om niet te
vergeten. Je zult vast nog veel sterke verhalen
horen.

Gegroet, Scapa Flow duikers 2012

Kopij
Mededelingen, verslagen, wijzigingen, foto's
en/of informatie voor de website of infora kun
je sturen naar redactie@scyllus.nl

