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THEORIELESSEN 2019

De nieuwjaarsreceptie gaat dit jaar door op vrijdag 4 januari 2019 in het buurthuis TENEDE, Heusdensteenweg 6,
9230 Wetteren en dit vanaf 20:00 uur. Een ideale gelegenheid om jullie wensen over te brengen en het glas te
heffen op een nieuw succesvol duikjaar.
OPGELET :
die vrijdag is er dus geen zwembadles!!

Een begin van een nieuw jaar
betekent meestal ook de start
van de theorielessen voor K2*
en K3*-duikers. Deze lessen
starten op vrijdag 25 januari
2019 om 19:00 uur. Raadpleeg
ook de kalender op onze website. De lessen gaan, zonder
tegenbericht, door in LA KOER
op de eerste verdieping. Clubleden die geen hoger brevet
ambiëren maar gewoon hun kennis wensen bij te
schaven zijn uiteraard ook welkom.

!!!! Prettige eindejaarsfeesten !!!!

NIEUW IN 2019 !!!!!
NELOS gaat digitaal zou eveneens een passende titel zijn want er verandert heel wat
vanaf 01/01/2019 met betrekking tot proeven, loggen van duiken, betalen van de homologaties enz… Vanaf 2019 wordt het systeem van PREPAID ingesteld. Dit betekent dat duikers die willen gaan
voor een hoger brevet het homologatiegeld VOORAFGAAND aan enige
proef dienen te betalen. Dit, door NELOS opgelegd, PREPAID-systeem
is gekoppeld aan de digitale brevettenkaart die ook op 01/01/2019
wordt ingevoerd. De papieren proevenkaart verdwijnt en kan vanaf dan ook niet meer gebruikt worden. In de plaats van
deze papieren versie komt dus de digitale versie. Het digitaal systeem zal dan niet alleen automatisch detecteren of het
homologatiegeld betaald werd aan NELOS maar zal ook, aan het eraan verbonden digitaal logboek, kunnen zien of die
kandidaat wel voldoet aan alle voorwaarden om bepaalde proeven af te leggen. Verdere uitleg volgt nog per mail of in
één van de volgende nieuwsbrieven

DIGITAAL LOGBOEKJE OF TOCH NIET?
De digitalisering binnen NELOS zet zich door en ook het
logboekje kan vanaf 01/01/2019 digitaal bijgehouden
worden. Is dat wel veilig? Wat als het systeem crasht?
Wat met al mijn mooie duikstempels die ik verzamel? Het
is niet omdat er een digitaal logboekje zal bestaan dat
het papieren logboekje zal verdwijnen. Je kan er voor
kiezen om beide te gebruiken of enkel het ene of het
andere. Mensen die vroeg of laat een hoger brevet willen behalen worden wel aangeraden zeker en vast ook de digitale versie te gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor de
registratie van proeven, examens, enz… te valideren.
Moet ik al mijn duiken uit mijn oud logboekje overtypen in de digitale versie?
Neen, als je niet veel duiken hebt, of veel tijd hebt kan je dat doen maar het is niet
noodzakelijk. De clubverantwoordelijke, in ons geval de duikschoolverantwoordelijke,
kan in het programma aanduiden dat je voldoet aan de voorwaarden om te starten voor
bepaalde proeven. Ook dit digitaal gebeuren zal nog uitvoerig besproken/uitgelegd worden binnen de club

DE SNOTOLF
Als je als duiker een snotolf wil ontmoeten zal je in het vroege voorjaar het koude water van de Oosterschelde moeten
trotseren. De Snotolf komt elk voorjaar uit de Noordzee naar
de Oosterschelde om zich daar voort te planten. Deze 50 tot
60 cm. grote vis is groenachtig van kleur. Maar het iets kleinere mannetje kan tijdens de paaiperiode een roze/rood achtige kleur krijgen. Het zijn typische bodemvissen. Met een
zuigschijf, ontstaan uit zijn samengegroeide buikvinnen.
Daarmee kan hij zich gemakkelijk aan harde en gladde stenen vastzetten. Dat is
ook wel nodig, want het legsel van zo'n 200.000 kleine roze eitjes worden door
het mannetje beschermt. Doordat de eitjes in ondiep water worden afgezet kan
het daar behoorlijk onrustig zijn. Het vrouwtje trekt weer naar dieper water maar
het mannetje zorgt ervoor dat er regelmatig zuurstofrijk water over de eitjes
wordt gevoerd. Na verloop van tijd komen de eitjes uit en de jonge minuscule
Snotolfjes zoeken dan meteen schuilplaatsje tussen het wier. In mei/juni zijn ze
ongeveer 1 cm groot en met een beetje geluk kan ze als duiker dan regelmatig
tegenkomen. Net als hun ouders zijn het maar heel matige zwemmers, maar
dankzij hun zuigschijf kunnen zij zich goed vasthouden aan de stengels van o.a.
wier om op die manier weerstand te kunnen bieden tegen de sterke stroming van
de getijden. In het najaar zijn ze groot genoeg om de Oosterschelde te verlaten
en trekken ze naar het diepere water van de Atlantische oceaan.
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aanbevolen door meerdere
grote merken
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Interessante data:

31 december 2018
eindejaarsduik
04 januari 2019
nieuwjaarsreceptie
25 januari 2019
start theorielessen
15 maart 2019
inhaalles alle vakken
en alle groepen
15 maart 2019
Algemene vergadering
Raadpleeg de kalender
op de website voor
up to date info ivm de
activiteiten en de
clubduiken

DON’T FORGET!
Lidgeld 2019 en
dokterstrookje
dienen in januari
in orde te zijn

