Opleidingen

Veiligheid

De duikopleidingen binnen Lima
Scabra worden gegeven volgens
het systeem van de Nederlandse
Onderwatersport Bond (NOB). De
NOB is aangesloten bij de CMAS
(Confédération Mondiale des
Activités Subaquatiques). De
opleidingen bestaan uit een gedeelte theorie, een aantal lessen in
het zwembad en een aantal buitenwaterduiken. Onder leiding van
een ervaren team van instructeurs worden de oefeningen op een
duidelijke en rustige manier uitgelegd, aangeleerd en uiteindelijk
beoordeeld. De gemiddelde opleiding heeft een duur van ongeveer
2 à 3 maanden.

Veiligheid staat hoog op de agenda binnen Lima Scabra. Sportduiken is een behoorlijk veilige sport, mits je gezond bent, je aan de
veiligheidsregels houdt en regelmatig oefent. Mocht er ondanks
alles toch een duikongeval plaatsvinden, dan zijn we daarop voorbereid. Bij ieder duikevenement wordt een oppervlakte coördinator
aangewezen en wordt voor noodgevallen een zuurstofkoffer en AED
mee-genomen. Alle leden beschikken over een reanimatiediploma
en worden elk jaar in de gelegenheid gesteld om een door de vereniging georganiseerde reanimatiecursus te volgen.

Na het succesvol doorlopen van de opleiding, wordt een brevet
verkregen dat wereldwijd wordt erkend. De brevetten van de NOB
hebben een CMAS certificering en zijn gelijkwaardig aan de PADIbrevetten. Binnen Lima Scabra worden zowel opleidingen voor
beginnende als voor gevorderde duikers gegeven, afhankelijk van
de vraag. Verder worden er ook af en toe specialisaties
georganiseerd, zoals bij-voorbeeld: nitrox, ijsduiken, driftduiken,
etc. Na het behalen van het brevet 3*-Duiker, kan men nog de
opleiding tot duikinstructeur volgen.

Sommige gezondheidsproblemen en/of medicijnen kunnen een
probleem zijn om veilig te kunnen duiken. Bij twijfel of dit ook voor
jou geldt, is het verstandig hierover eerst nadere informatie in te
winnen. In elk geval moet iedereen die de duikopleiding volgt, voordat hij of zij de eerste duik in het buitenwater mag maken, een bewijs hebben dat hij medisch is goedgekeurd om te mogen duiken.

Website
Lima Scabra heeft een eigen website waar naast een publiek deel
ook een afgeschermd ledendeel beschikbaar is. Belangrijke aankondigingen worden daarop gepubliceerd; bijvoorbeeld van een nieuw
evenement.

Altijd al de onderwaterwereld willen verkennen?

Snorkelcursus
Bij voldoende belangstelling wordt er voor nieuwe leden een
snorkelcursus georganiseerd. Een goede snorkeltechniek is veel
meer dan alleen aan de oppervlakte drijven en visjes kijken. Met
een goede snorkeltechniek (en een onderwatercamera) is het zelfs
mogelijk om prachtige onderwaterfoto’s te maken. Voor nieuwe
leden die een snorkelcursus willen volgen, geldt een minimale
lidmaatschapsduur van 6 maanden.

Lidmaatschap & Informatie

Helemaal gek van vissen kijken?

Om lid te worden van Lima Scabra geldt een minimum leeftijd van
16 jaar. Verder is een goede zwemvaardigheid en goede gezondheid belangrijk. Voor meer informatie, of voor een afspraak om een
keer te komen kijken, kun je bellen of mailen met de secretaris of
een kijkje nemen op de website van de vereniging of NOB:

Al een brevet, maar je doet er niets mee?
Tijd voor beweging en een actieve hobby?
Zin om nieuwe mensen te leren kennen?
Nog nooit gedoken in Nederland?

http://www.limascabra.nl
http://www.onderwatersport.org

O.S.V. Lima Scabra
Postbus 5004
2701GA Zoetermeer
http://www.limascabra.nl
Voor meer info:
tel: 06 - 43 80 60 90
e-mail: info@limascabra.nl

Vereniging
Lima Scabra is een vereniging uit Zoetermeer voor duikers en
snorkelaars. De naam Lima
Scabra is afgeleid van een
oranjerood schelpje uit het
Caribische gebied. De
vereniging bestaat al sinds 5
april 1979. Het totale aantal
leden schommelt op dit
moment rond de 75. De
minimale leeftijd om lid te
kunnen worden is 16 jaar.
Lima Scabra is een vereniging en geen duikschool. Dit betekent niet
dat je bij Lima Scabra geen duikopleiding of snorkelcursus kunt
volgen, dat kan zelfs heel goed want Lima Scabra heeft haar eigen
gebrevetteerde instructeurs. Deze zijn bevoegd om opleidingen te
geven, examens af te nemen en internationaal erkende
duikbrevetten te verstrekken. Het verschil met een duikschool is
dat een vereniging geen commerciële insteek heeft; we maken
geen winst. Alle activiteiten, zoals de zwembadtrainingen, de
duikopleidingen, buitenduiken, dia-avonden en andere gezellige
evenementen, worden door de leden zelf georganiseerd zonder dat
zij hiervoor een vergoeding krijgen. Dit heeft als groot voordeel dat
de kosten voor alle leden beperkt kunnen worden gehouden. De
vereniging heeft, naast een bestuur, een evenementencommissie,
een trainingscommissie, een materiaalcommissie en een
fotocommissie.

Zwembadtrainingen
Tweemaal per week bestaat er de mogelijkheid om in het zwembad
te komen trainen. Dit zijn meestal zwem- en snorkeltrainingen, met
op regelmatige basis een persluchttraining. Door te trainen kun je
je techniek en conditie op peil houden en verbeteren. De trainingen
vinden plaats op:
zondagavond in Aquapark het Keerpunt:
19:00 — 20:00 uur techniek / conditietraining
20:00 — 21:00 uur techniek / conditietraining

dinsdagavond in het zwembad De Veur:
20:30 — 21:00 uur conditietraining

Alle trainingen worden verzorgd door leden van de trainingscommissie. De trainingen worden afgewisseld door speciale thematrainingen zoals bijvoorbeeld een nettentraining, een spelletjesavond, coopertest, ongevallensimulatie, etc. De trainingen zijn niet
verplicht, iedereen kan komen trainen wanneer het hem of haar het
beste uitkomt. Alleen als je een duikopleiding volgt zijn er verplichte
zwembadtrainingen en theorielessen (op zondag).

Jeugsnorkelen
Voor (uitsluitend) de kinderen van leden (vanaf circa 6 jaar die goed
genoeg kunnen zwemmen) bestaat de mogelijkheid om zonder
extra kosten mee te doen aan het jeugdsnorkelen, op zondagavond
van 19.00 tot 20.00 uur.

Evenementen
Binnen Lima Scabra zijn evenementen erg belangrijk. De leden
hebben als vanzelf een band door hun gezamenlijke hobby: het
duiken en snorkelen. Ook de rest van het gezin is echter van harte
welkom om, soms tegen betaling van een financiële bijdrage, mee
te doen met de evenementen die georganiseerd worden. Gedacht
kan worden aan een dia-avond, een feestavond, een barbecue, een
mosselavond, een Paasbrunch, excursies, de nieuwjaarsreceptie, de
nieuwjaarsduik en het jaarlijkse Pinksterkamp in Zeeland.

Fotocommissie
Elk jaar kiest de fotocommissie uit
alle onderwaterfoto’s die de leden
in het afgelopen duikjaar hebben
gemaakt de allermooiste
exemplaren, waarvan een
prachtige full-colour kalender
wordt gemaakt. Jaarlijks tijdens de
nieuwjaarsborrel ontvangen alle
leden een exemplaar van deze
kalender.
Daarnaast organiseert de
fotocommissie regelmatig een foto/filmavond waarbij leden eigen
werk tonen.

Kosten
Aangezien Lima Scabra een vereniging is, en alle activiteiten worden
georganiseerd door vrijwilligers, bedraagt de maandelijkse
contributie slechts € 15,50. Voor dit bedrag mag je zo vaak als je
wilt komen trainen in het zwembad en kun je gebruik maken van
alle faciliteiten van de vereniging.
Leden die de duiksport beoefenen zijn, naast hun lidmaatschap van
Lima Scabra, tevens (verplicht) aangesloten bij de landelijke
Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). De contributie van de
NOB bedraagt € 41,20 per jaar (tarief 2015). Hiervoor krijg je niet
alleen tien keer per jaar het mooie en informatieve duikblad
“Onderwatersport” toegestuurd, maar bovendien ben je via de NOB
automatisch collectief verzekerd voor aansprakelijkheid en tegen de
blijvende gevolgen van (duik)ongevallen.

In de periode april-september wordt regelmatig een gezamenlijke
duik gepland op een zondag in Zeeland in het Grevelingenmeer of
de Oosterschelde. Weliswaar is het duiken in Nederland minder
kleurrijk en spectaculair dan in de tropen, maar het is zeker de
moeite waard. Onder water in Zeeland zie je grote aantallen
anemonen, sponzen en anjelieren. Hiertussen kan je onder andere
grondels, donderpadden, palingen, naaktslakjes, krabben en (heel
veel) kreeften tegenkomen. In mei/juni komen er sepia’s naar de
Oosterschelde om te paren en eieren af te zetten op speciaal
daarvoor op de bodem neergezette stellingen. Dat is een
adembenemende belevenis. Ook zoet water heeft zijn charme:
scholen met baarzen, voorntjes, en soms een grote snoek die
tussen de waterplanten ligt te wachten op een prooi.

Naast de contributie voor Lima Scabra en de NOB, zijn er de kosten
van de aanschaf van een snorkel- en/of duikuitrusting. Een goede
snorkeluitrusting (vinnen en bril) kost circa € 100,- tot € 150,-. Als je
een duikuitrusting koopt, moet je denken aan aanschafkosten van:
€ 1000 tot € 2000 (2e-hands of nieuw). De materiaalcommissie zal
je hierbij graag adviseren.
Ook kun je ervoor kiezen om je uitrusting deels te huren. De
vereniging heeft hiervoor meerdere zo goed als nieuwe duiksets
(fles, automaat, stabjacket) beschikbaar. Dit kan bijvoorbeeld
handig zijn als je pas begint met duiken, en eerst wilt kijken of je het
echt leuk vindt voordat je dure spullen aanschaft.
Verder moet je elke drie jaar, en als je boven de 50 bent elk jaar,
een medische keuring ondergaan door een duikarts. De kosten van
zo’n keuring zijn circa € 50,-. Soms worden deze vergoed door je
ziektekostenverzekeraar.

