Twee kandidaat bestuurders stellen zich voor
Geachte NOB leden,
Graag wil ik mij voorstellen als kandidaat lid van het NOB bondsbestuur.
Ik ben Marleen Baas, 48 jaar oud. Ik ben werkzaam als gynaecoloog in het Rivierenland
Ziekenhuis in Tiel. Mijn aandachtsgebieden binnen de gynaecologie zijn de oncologie
en de endoscopie. Tevens ben ik regelmatig betrokken bij allerlei bestuurlijke en
organisatorische activiteiten.
Mijn eerste duik heb ik gemaakt in 1985 op 15 jarige leeftijd. Daarna heb ik in rap
tempo alle NOB brevetten behaald. Het meest staat me nog het landelijke driesters
examen in Maarseveen bij. Een heel streng examen, waar serieus voor geoefend moest
worden. Begin jaren 90 heb ik mijn instructeurs brevetten behaald en heb ik
vervolgens met heel veel plezier vele duikers opgeleid.
Op papier heb ik het IT brevet, maar ik ben niet actief betrokken bij de
instructeursopleidingen.
Mijn focus ligt op dit moment op de onderwaterfotografie. Een passie waar ik mij
zowel bovenwater als onderwater flink in kan uitleven. Dit jaar doe ik voor het eerst
mee met het ONK. Een hele leuke nieuwe ervaring.
Ik kan mij nog steeds verwonderen over de onderwater wereld en ben erg
geïnteresseerd in de onderwaterbiologie.
Ik ben verheugd om te zien dat de NOB een hele positieve ontwikkeling heeft
doormaakt de afgelopen jaren. Ik denk hierbij aan het nieuwe Duikspotter platform, de
revisie van het lesmateriaal, de themalezingen die in het land plaatsvinden, de
uitbreiding van het ONK, en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Ik ben van mening dat de NOB zich verder moet ontwikkelen tot een bond die zich
inzet voor alle duikers en waarbij alle duikers zich thuis voelen. Graag wil ik komende
jaren hieraan bijdragen.
Marleen Baas

Beste NOB leden,
Wij kennen elkaar nog niet, maar we hebben wel iets gemeen: onze passie voor het
duiken. Met jullie goedkeuring wil ik graag jullie belangen behartigen in het NOB
bondsbestuur. De komende tijd wil ik jullie graag (beter) leren kennen. Maar
kennismaking komt van twee kanten, dus stel ik mij graag via deze weg aan jullie voor.
Mijn naam is Thijs Wingelaar en ik duik sinds 2009. Eerst alleen sportduiken en later
ook beroepsmatig. Ik heb diverse duikopleidingen genoten bij SSI, PADI en het
Ministerie van Defensie en op diverse plekken ter wereld gedoken. Naar mijn idee
maakt het niet zo veel uit bij welke organisatie je hebt leren duiken, want de
duikvereniging en de instructeur maken het verschil! Ik denk dat de NOB alle
voorwaarden schept om duikveiligheid te bevorderen, en haar leden en instructeurs
brengen het geduld en de passie voor het duiken mee om veilig te kunnen genieten
van de onderwaterwereld.
In mijn werk als duikerarts bij de Koninklijke Marine ben ik full-time bezig ‘veilig weer
boven water komnen’. Binnen dit kenniscentrum op het gebied van duiken mag ik mij
daarbij wetenschappelijk verdiepen in de schadelijke effecten van zuurstof op de
longen middels een promotieonderzoek aan het Academisch Medisch Centrum te
Amsterdam. Dat is een fantastische combinatie, maar kost aardig wat vrije avonden en
weekenden waardoor ik de laatste tijd niet zoveel duik als ik graag zou willen.
Al enige tijd ben ik verbonden aan de NOB, bijvoorbeeld via bijdrages aan het
tijdschrift Onderwatersport. Daarnaast heb ik bij een aantal duikverenigingen
voorlichtingsavonden gegeven over de effecten van duiken op het menselijk lichaam. Ik
vind het erg leuk om te merken dat er zoveel mensen zijn die interesse hebben in de
duikgeneeskunde, maar ik merk ook dat er veel onbekend is.
Ik denk dat er in Nederland veel (para)medici zijn met expertise op het gebied van
duiken, maar dat de kennis erg versplinterd is. Daar wil ik graag mijn bijdragen aan
leveren binnen het NOB bondsbestuur: het verbinden van de duikmedische kennis en
beschikbaar maken voor de ‘duiker in den lande’. Want uiteindelijk willen we allemaal
na een duik veilig boven komen, zodat we de sterke verhalen en mooie
onderwaterfoto’s kunnen delen met familie en vrienden.
Tot snel,
Thijs Wingelaar
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