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OOPPLLEEIIDDIINNGGEENN  EENN  TTRRAAIINNIINNGG  
 

EEllkkee  wwooeennssddaaggaavvoonndd  vvaann  2200..0000  uuuurr  ttoott  2211..3300  uuuurr  wwoorrddeenn  eerr  tthheeoorriieelleesssseenn  ggeeggeevveenn  iinn  hheett  

oovveerrddeekkttee  zzwweemmbbaadd  ddee  WWaatteerrttoorreenn  iinn  WWiinnsscchhootteenn..    

VVaannaaff  2211..3300  uuuurr  ttoott  2222..3300  uuuurr  wwoorrddeenn  eerr  oopplleeiiddiinnggeenn  eenn  ttrraaiinniinnggeenn  ggeeggeevveenn  iinn  hheett  zzeellffddee  

oovveerrddeekkttee  zzwweemmbbaadd..  

  

EEllkkee  vvrriijjddaaggaavvoonndd  vvaann  2200..0000  uuuurr  ttoott  2211..3300  uuuurr  wwoorrddeenn  eerr  tthheeoorriieelleesssseenn  ggeeggeevveenn  iinn  hheett  

oovveerrddeekkttee  zzwweemmbbaadd  DDuubbbbeellssllaagg  iinn  AAppppiinnggeeddaamm  //  DDeellffzziijjll..    

VVaannaaff  2211..3300  uuuurr  ttoott  2222..3300  uuuurr  wwoorrddeenn  eerr  oopplleeiiddiinnggeenn  eenn  ttrraaiinniinnggeenn  ggeeggeevveenn  iinn  hheett  zzeellffddee  

oovveerrddeekkttee  zzwweemmbbaadd..    

  

MMeett  uuiittzzoonnddeerriinngg  vvaann  ddee  zzoommeerrmmaaaannddeenn,,  ddaann  dduuiikkeenn  wwee  bbuuiitteenn,,  ii..pp..vv..  iinn  hheett  zzwweemmbbaadd..  ZZiiee  

hhiieerrvvoooorr  ddee  ttrraaiinniinnggss--  eenn//ooff  dduuiikkaaggeennddaa  vveerrddeerroopp  iinn  ddeezzee  kkrraanntt  vvoooorr  mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee..  

  
______________________________________________________________________________________________________  

  

KKEEUURRIINNGGEENN  EENN  LLOOGGBBOOEEKK  
 
IIeeddeerreeeenn  ddiieenntt  vvoooorr  hheett  vveerrllooppeenn  vvaann  ddee  kkeeuurriinnggssddaattuumm  ooppnniieeuuww  ggeekkeeuurrdd  ttee  zziijjnn!!!!!!  

DDuuiikkeerrss  ddiiee  nniieett  ggeekkeeuurrdd  zziijjnn,,  kkuunnnneenn  nniieett  mmeeeerr  ddeeeellnneemmeenn    

aaaann  ddee  dduuiikkeevveenneemmeenntteenn!!!!!!  

  

LLaaaatt  jjee  oopp  ttiijjdd  kkeeuurreenn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
  
JJee  kkuunntt  jjee  llaatteenn  kkeeuurreenn  bbiijj::  

  

  DDrr..  RR..AA..  RRiieemmeerrssmmaa  

SSttaaddsshhaavveenn  2233,,  99990022  DDAA    AAppppiinnggeeddaamm..    

VVoooorr  eeeenn  aaffsspprraaaakk  bbeelllleenn::  tteell..  00559966--662222118833    

ttuusssseenn  0088..0000  ––  1100..0000  uuuurr..  ((OOvveerrddiieepptteerrrreeiinn,,  nnaaaasstt  ddee  AAllbbeerrtt  HHeeiinn))    

  

  SSMMAA  NNoooorrdd  

LLaaaann  CCoorrppuuss  ddeenn  HHoooorrnn  110044,,  99772288  JJRR    GGrroonniinnggeenn  ((GGeebboouuww  vvaann  ddee  SSttiicchhttiinngg  

TThhuuiisszzoorrgg))  

VVoooorr  aaffsspprraaaakk  bbeelllleenn::  tteelleeffoooonn  005500--55224477228855  ttuusssseenn  99..0000  uuuurr  eenn  1122..0000  uuuurr..  

..  

  

DDuuiikkeerrss  ddiiee  ggeeeenn  llooggbbooeekk  kkuunnnneenn  oovveerrlleeggggeenn  vvóóóórr  hheett  dduuiikkeenn,,  kkuunnnneenn  nniieett  ddeeeellnneemmeenn  aaaann  

ddee  ggeeppllaannddee  dduuiikkeenn  vvaann  hheett  dduuiikktteeaamm  MMaarrlliijjnn..  

  

VVeerrggeeeett  jjee  llooggbbooeekk  dduuss  nnooooiitt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
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AADDRREESSSSEENN  BBEESSTTUUUURRSS--  EENN  CCOOMMMMIISSSSIIEELLEEDDEENN  
 
 
 

Bestuur 
Jaap Borg, Voorzitter 

Oeverlanden 25, 9606 RR Kropswolde   Tel: 0598-352152 
Klaas Bouwkamp, Secretaris 

Kon.Wilhelminapark 137, 9934 EH Delfzijl   Tel: 0596-619308 
Bernard Schuitema, Penningmeester 

Hoofdstraat 43, 9937 PC Meedhuizen   Tel: 0596-533558 
 

 

EEvveenneemmeenntteennccoommmmiissssiiee  
Walther Eek, Klipper 3, 9981 EM Uithuizen   Tel: 0595-433359 
Rudie Luursema, Westersingel 35, 9901 GG Appingedam Tel: 0596-625056 
Rinus Slump,  Anna Blamanstraat 30,9764 AB Groningen Tel: 050-5710810 
Richard Visscher, Fivelstraat 3, 9919 BC Loppersum Tel: 0596-571334 

BBéé  VVooss,,  DDee  BBaarrrraaggee  1111,,  99990011  DDCC  AAppppiinnggeeddaamm    TTeell::  00559966--661100992299  

PPaauull  WWeerrnneekkiinncckk,,  HHooooffddssttrraaaatt  WWeesstt  6655,,  99998811  AABB  UUiitthhuuiizzeenn  TTeell::  00559955--443322002277  

 
 

TTrraaiinniinngg  
Dennis Bolt, Delfstraat 9, 9919 BE Loppersum  Tel: 0596-572319 
Richard Visscher, Fivelstraat 3, 9919 BC Loppersum Tel: 0596-571334 
Paul Wernekinck, Hoofdstraat West 65, 9981 AB Uithuizen Tel: 0595-432027 
 

 

MMeeddiisscchhee  CCoommmmiissssiiee  
Roland Riemersma, Woldweg 7, 9902 AA Appingedam Tel: 0596-622183 
John Stavast, Geerstuk 1, 9932 JL Delfzijl   Tel: 0596-620450 
 

 

FFoottoo--vviiddeeoo--bbiioocclluubb  
Jaap Borg, Oeverlanden 25, 9606 RR Kropswolde  Tel: 0598-352152 
Aly Hijbels, Waterstraat 151, 9934 AT Delfzijl  Tel: 06-25194721 
Peter van der Maat, Meyemaweg 9, 9955 VC Rasquert Tel: 06-51813219 
Marjan Ottenhof, Meymaweg 9, 9955 VC Rasquert  Tel: 0595-423908 
Annemarie v Tienhoven, Jonker 34, 9909 CB Spijk  Tel: 0596-591435 
Marcel Uijen, Jonker 34, 9909 CB Spijk   Tel: 0596-591435 

PPaauull  WWeerrnneekkiinncckk,,  HHooooffddssttrraaaatt  WWeesstt  6655,,  99998811  AABB  UUiitthhuuiizzeenn  TTeell::  00559955--443322002277  

 

WWeebbssiittee  ccoommmmiissssiiee  
Bernard Schuitema Hoofdstraat 43, 9937 PC Meedhuizen Tel: 0596-533558 

 
Promotieshop Duikteam Marlijn 
Dennis Bolt, Delfstraat 9, 9919 BE Loppersum   Tel 0596- 572319 

 
 

CCoommmmiissssiiee  MMaatteerriiaaaall  eenn  BBeehheeeerr  
Ton Koers, Technisch beheer  
Hereweg 91, 9906 PD Bierum    Tel: 0596-591224 

PPaauull  WWeerrnneekkiinncckk,,    OOppssllaagg        

HHooooffddssttrraaaatt  WWeesstt  6655,,  99998811  AABB  UUiitthhuuiizzeenn      TTeell::  00559955--443322002277  

 
 

MMeennttoorrsscchhaapp  eenn  PPuubblliicc  RReellaattiioonnss  
Hendrik Dokter, Noordersingel 17-1,  9901 BN  Appingedam Tel: 0596-581854 

 
 

Stichting Duikteam Marlijn 
Opgericht 18 jan. 1990 

 
 

www.duikteammarlijn.nl 
 
 

Colofon 
 
 

Aangesloten bonden 
VDTL, IADS 

NOB, IDD, PADI 
 
 

November / December 
2013 

Januari 2014 
Nummer 1 

 
 
Het info-bulletin is een blad 
voor de leden van Duikteam 

Marlijn en verschijnt  
vier à vijf keer per jaar. 

 
 
 

Redactie: 
Jolanda Vos-Kors 
 
Met medewerking van: 
Bestuur en leden van 
Duikteam Marlijn 
 
 
Vormgeving: 
Jolanda Vos-Kors 
 
 
Redactieadres: 
duikteammarlijn@gmail.com 
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Beste duikers, 
 
 
Ook langs deze weg wil ik jullie allemaal een heel Gelukkig Nieuwjaar 
wensen.  
 
We kunnen terug kijken op een bijzonder jaar. We hebben hele mooie 
duiken gemaakt. Maar ook bijzondere dingen gedaan, bijvoorbeeld met 
13 duikers mee gedaan aan de actie Alpe d’HuZes samen op de 
spinningfietsen voor het goede doel. En natuurlijk bijzonder enthousiast 
aangemoedigd door onze Truus. Het werd een geslaagde actie.  
De bowlingavond werd voor het eerst gehouden in Veendam, en daar kan het dus 
ook gezellig zijn. Neptunus heeft voor het eerst in de geschiedenis een duiker in een 
droogpak gedoopt, maar dat zal wel niet weer gebeuren.  
In het voorjaar was het al snel aangenaam weer, zodat de verwachtingen voor het Zeeland 
weekend hoog gespannen waren, maar helaas toen wij in Zeeland waren was het minder 
mooi weer, maar dat mocht de pret niet drukken. Er werden vele mooie duiken gemaakt in 
Zeeland, alleen jammer dat het zicht in de Oosterschelde tot het minimum was gereduceerd. 
We dachten al wat lekker rustig bij de Zeelandbrug maar dat was dan ook onder deze 
omstandigheden geen wonder. Desondanks kunnen we terug kijken op wederom een zeer 
geslaagd weekend. 
Ook een nieuw initiatief was het duiken in de Vinkeveense Plassen, ook een prachtige dag 
met hele mooie duiken en natuurlijk ook de sterke verhalen. 
Vervolgens een evenement op een nieuwe locatie, Pitch& Putt in Ruinerwold met 
aansluitend een prima BBQ met veel gezelligheid. Ook heeft ons duikteam weer mee 
gedaan aan de jaarlijkse gondelvaart in Appingedam. 
Maar toen een teleurstelling voor de mensen die graag naar Egypte wilden. In verband met 
de ongeregeldheden daar werd de duikvakantie afgeblazen. Maar een aantal duikers hadden 
snel een alternatief geregeld, zodat er toch nog diverse duikreisverslagen zijn binnen 
gekomen. In november is nog een klein groepje naar Zeeland geweest waar ook een aantal 
mooie duiken zijn gemaakt.  
En dit alles is naast de gebruikelijke duiken in Tynaarlo, Ruinerwold, Lingen en Hemmoor 
georganiseerd. Van al die mooie activiteiten vind je in ons prachtige clubblad de diverse 
verslagen. Ook nieuw in het afgelopen jaar zijn de mooie reacties op Facebook, zeker de 
moeite waard om dat te volgen en onze geheel vernieuwde website van Duikteam Marlijn. 
Een woord van dank is hier zeker op zijn plaats voor de mensen die zich steeds maar weer 
inzetten om dit alles te organiseren. 

 
En als je dan de activiteiten zo de revue laat passeren kan je met recht zeggen dat 
Duikteam Marlijn wel eens het meest actieve duikteam van Nederland zou kunnen 
zijn. 
 

 
We wensen jullie ook voor het komende jaar weer heel veel duikplezier. 
 
Namens het bestuur, 
Jaap Borg 
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bij de club …… 
 

 
Kennismaking met een nieuw duiklid / leden …….. 
 
Ons is gevraagd als koppel om een stukje te schrijven voor het duikblad.  
Wij zijn Michel en Laura en zijn al 8 jaar samen gelukkig en wonen in het 
(prachtige) Delfzijl. Wij wonen hier alweer 2 jaar samen met onze 2 lieve 
katten Pepper en Mila.  

 
En hierbij kunnen we jullie een leuk nieuwtje 
vertellen, namelijk dat we ons hebben verloofd en 
van plan zijn om op 4 september 2015 elkaar het ja-
woord te geven. 
 

Michel werkt al 5 jaar met plezier bij Visser Smit en Hanab als pijpfitter. Hij werkt door het 
hele land heen en zit dan ook vaak doordeweeks in een hotel. Laura is in april afgestudeerd 
voor de opleiding bedrijfseconomie aan de Hanze Hogeschool en is door gaan studeren voor 
haar master aan de Rijksuniversiteit, Small Business and Entrepreneurship. Ook werkt Laura 
om haar studie te bekostigen en enige inbreng te brengen in het huishouden bij SNT als 
energieadviseur voor Nuon.  
 
Michel houdt zich naast het werken veel bezig met muziek.  
Hij heeft een eigen drive in-show met muziek en geluid. Hij draait in 
het weekend ook vaak in discotheken of kroegen. Je kunt hem dan 
ook inhuren voor een leuk feestje. Laura gaat in haar vrije tijd het 
liefst gezellig een borrel drinken met vrienden of lekker 
aanrommelen in huis is ook een hobby. 
 
Laura’s vader is Bernard Schuitema en op deze manier zijn wij dus ook 
geïnteresseerd geraakt voor de duiksport. Bernard is altijd super enthousiast over het duiken 
en aangezien hij minstens drie dagen in de week kwijt is aan de sport, waren wij benieuwd 
hoe het duiken zou zijn. Wij hebben dan ook een proefduik gemaakt en waren zelf ook 
enthousiast. We zijn beide tegelijk begonnen aan de opleiding en hebben inmiddels een dik 
jaar geleden dan ook ons brevet behaald. De opleiding ging in principe prima bij ons allebei. 
Alleen in het begin heeft Laura een paniekaanval gekregen onder water bij het afdoen van 
haar masker, verder ging na goede begeleiding van de duikinstructeurs alles van een leien 
dakje. Ook het buiten duiken was na het wennen aan de koude temperaturen en amper zicht 
een leuke bezigheid. Laura heeft de lessen niet gehad van haar vader, maar heeft inmiddels 
al wel een paar keer met Bernard gedoken. Het is zeker leuk om af en toe een duikje te 
maken met je  vader, lekker ontspannen en leuk om iets te doen wat je allebei leuk vindt. 
Ook mijn zus Suzanne heeft haar duikbevret, dus is inmiddels iedereen van de familie bijna 
aan het duiken. Alleen onze moeder Lucia krijgen we helaas niet zover, deze hoop hebben 
we ook al opgegeven.  
Helaas hebben jullie ons nog niet zo vaak weer gezien. Dit heeft er mee te maken dat Michel 
dus vaak weg is en dat Laura het erg druk heeft met de studie. Ook zijn wij van het weekend 
vaak in voor een borrel waardoor ons zondagochtend ook niet altijd geschikt lijkt. Wel is ons 
doel om meer te gaan duiken. Jullie zullen ons dan hopelijk ook vaker gaan zien in de 
toekomst!  
 

Wij wensen iedereen veel duikplezier en tot snel!  
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Toen we hoorden dat er nog een mogelijkheid was om nog een weekend naar Zeeland te 
gaan, waren we gelijk enthousiast. Gelijk een plekje gereserveerd.  
Later bleek dat er niet zoveel mensen onze mening deelden. De temperatuur heeft 
ongetwijfeld meegespeeld. 
 
Vrijdag 1 november zijn we vertrokken. Jaap had een Roompot huis geboekt.  
Dus op naar het huis en ons alvast wat gesetteld. Het huis is ons zeer goed bevallen, het 
zag er keurig uit. 
Reizen maakt hongerig en we hebben besloten lekker te gaan eten in ‘ons’ restaurant in 
Renesse. Walther en Anita kwamen daar wat later. Na nog wat gedronken te hebben, zijn we 
met elkaar naar het huis gegaan. 
 
De volgende dag maakten we onze eerste duik 
bij de Zeelandbrug. We waren op tijd 
vertrokken, zodat we nog mooi tijd hadden om 
Zierikzee te verkennen. Een verbazingwekkend 
leuk centrum. Op een terrasje koffie met 
appelgebak gegeten. Dat viel er lekker in. 
 

 
 
Toen was het zover dat we te water konden. 
Het zicht niet super helder, maar ondanks 
dat toch een leuke duik gemaakt en leuke 
dingen gezien onderweg. De Oosterschelde 
is, voor mij tenminste, toch altijd heel 
bijzonder.  
Dus, cilinders vullen en weer naar  huis, ’s 
avonds lekker gegeten bij onze 
onvolprezen wok-chinees in Renesse.  
 

Zondagochtend  bij ’t Gemaal gedoken. Het was erg rustig, twee auto’s stonden onder aan 
de dijk. Er kwamen net een paar duikers uit het water met de mededeling: “kraanwater 
mevrouw, zo krijg je het nooit weer”.  Nou ja, was dit echt of was het nou een grapje? Het 
beste is om jezelf te overtuigen. Het was echt prachtig helder water. Prachtig, zo mooi 
hadden we het nog nooit gezien. Er waren verder ook geen andere duikers te zien. Het was 
echt super, tijdens de duik moesten we wel even denken aan de duikers die dit hebben 
gemist. 
Het was meer dan de moeite waard. Een mooie gelegenheid  om foto’s te maken. 
Onze volgende duik was bij ’t Kerkepadje. Dat was een late avondduik. Het was donker. 
Daar was het al net zo helder als de vorige duik. In één woord, een fantastische ervaring om 
in deze periode in Zeeland te gaan duiken en zeker voor herhaling vatbaar.  
 
Al met al hebben we met z’n viertjes een prachtig Zeeland weekend gehad met schitterende 
duiken, die we ons nog lang zullen herinneren. 
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Hierbij dan nog even een paar indrukken 
van de Zeeuwse onderwaterwereld. 
 

Foto’s: Aly Hijbels 
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Voor alle leden van 
Marlijn: 
10% korting op 
duikmaterialen. 
(Niet op uitverkoop artikelen) 
 
 
 
 
 
 
 

Nakki 
Delfzijlsterweg 26 
9901 BT Appingedam 
www.nakki.nl 

 
 

New Atlantis 
Wilhelminastraat 2 
9611 JW Sappemeer 
0598-380688 
www.newatlantis.nl 
 
 

Overige mogelijkheden zijn: 
Watersportbedrijf Vertrouwen, Wildervank 
0598-621796 
www.wsvertrouwen.nl 

  
De Tuimelaar, Groningen 
050-3133299 
www.tuimelaar.nl 

 
 
 

 
Voor alle leden van 
Marlijn: 
10% korting op 
duikmaterialen. 
(Niet op uitverkoop artikelen) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nakki.nl/
http://www.newatlantis.nl/
http://www.wsvertrouwen.nl/
http://www.tuimelaar.nl/
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De snertpan was weer goed gevuld, zondag 24 november. Met de harde wind van die dag 
was er dan ook nog wel enigszins sprake van  “snert-weer”, maar ook het zonnetje liet ons 
niet in de steek.  De openluchtkeuken was tactisch opgesteld aan de zijkant van het 
“gebouwtje van de huish.dienst” van het vakantiepark. Ik heb het idee dat wij van Marlijn hier 
vaker bivakkeren dan de huish.dienst zelf. Het gebouwtje zou dan ook heel goed dienst 
kunnen doen als “Marlijn-clubhuis”, maar goed …… vooralsnog staan we nog aan de 
buitenkant. Naast de snertpan stond er nog een pan op het vuur, gevuld met heerlijke 
rookworst. Broodjes en sausjes op de tafel. En de taak om dit alles te bereiden, lag bij Rinus 
Slump in goede handen.  
Maar voor het zover was, moest er door de aanwezige Marlijners (tien deelnemers) natuurlijk 
gedoken worden. Staan anders records als langste duik of diepste duik als “onderlinge strijd” 
op het programma, nu werden al snel plannen gesmeed om korte duiken te maken en hoe 
men zo snel mogelijk na een duik weer bij die lekkere snertpan kon zijn. Omdat elke 
Marlijner het Veenmeer inmiddels op z’n duimpje kent, was die opdracht geen probleem. 
Toen iedereen dan ook weer warm aangekleed was, met sjaals en mutsen op, liet men zich 
de warme snert en broodjes worst goed smaken. Uit de wind en met een zonnetje op het 
hoofd, werd het een leuk en lekker  
samen zijn en was er tijd om even gezellig bij te praten.  
 
 

 

 

Snertduik 
Najaar 2013 
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       Duikagenda      

  

 

 

                    
Onder voorbehoud zijn onderstaande data vastgesteld als duikstek. Indien door 
omstandigheden een andere duikstek moet worden bepaald dient dit in overleg te gaan met 
de Evenementencommissie.  

 

04 jan  Appingedam - snorkeltocht Rinus Slump 

05 jan  Tynaarlo Rudi Luursema 

12 jan  Tynaarlo Bernard Schuitema 

19 jan  Tynaarlo Fred Slootweg 

26 jan  Tynaarlo John Stavast 

02 feb  Tynaarlo Richard Visscher 

09 feb  Tynaarlo Bé Vos 

16 feb  Tynaarlo  (snertduik) Jolanda Vos 

23 feb  Tynaarlo René de Vries 

02 mrt  Tynaarlo Dennis Bolt 

09 mrt  Ruinerwold Jaap Borg 

16 mrt  Tynaarlo Truus Bos 

23 mrt  Tynaarlo Klaas Bouwkamp 

30 mrt  Lingen Walther Eek 

06 apr  Tynaarlo Wia faber 

13 apr  Tynaarlo Méjid Hamrit 

20 apr  Tynaarlo Aly Hijbels 

27 apr  Ruinerwold Jeroen Hoving 

04 mei  Tynaarlo Luit Huisman 

11 mei  Tynaarlo Johan Klip 

16 mei  Zeelandweekend (16 mei t/m 18 mei) Zie duikschema 

23 mei  Tynaarlo Freddy Koning 

30 mei  Tynaarlo Jack Mulder 

 
De duik op de zondag is zoals gewoonlijk om 10.00 uur.  
 
Als een duikleider is verhinderd dan dient hij/zij zelf voor vervanging te zorgen.  
De duikleider zorgt en is verantwoordelijk voor de indeling van de buddyparen.  
Hij/Zij heeft een adviserende taak richting de duikers.  
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Ik ben gevraagd of ik een stukje zou willen schrijven in het Info-Bulletin van Marlijn. 
Mijn leven staat vooral in het teken van water  
(van zeeman tot duiker). Toch is mijn 
sterrenbeeld niet Waterman maar Steenbok en 
van Steenbokken wordt gezegd dat ze oprecht, 
trouw en een liefhebbend karakter hebben. 
Dus is het niet verwonderlijk dat ik al 44 jaar met 
Hannie ben getrouwd, al is ze soms wel blij dat ik 
afreis naar het Museum Gemaal Cremer te 
Termunterzijl, waar ik als vrijwilliger machinist 
werkzaam ben.    
              
         

   KLAAS BOUWKAMP 
 
 
Onlangs heb ik daar een oude RUSTON 

HORNSBY motor van ± 80 jaar oud gereviseerd, 
die in het grijze verleden voor de voortstuwing 
zorgde van de garnalensloep TM 48, waarvan 
men een replica bouwt in de werkplaats van het 
Visserijmuseum in Zoutkamp. 
 

 
 

RUSTON 
 

 
Als dit project klaar is gaat de sloep weer terug 
naar zijn thuishaven Termunterzijl, 

      waar hij dienst gaat doen als Rondvaartboot op 
het Wad. 
 

 
 

 
 

TM 48 
 
     
Ook geef ik regelmatig excursies in het Museum Gemaal Cremer aan groepen van diverse 
pluimage. 
Nu lijkt het mij een leuk idee om jullie Marlijners ook eens rond te leiden in ons Museum 
Dan kunnen jullie ervaren waar “de nestor van Duikteam Marlijn” zich mee bezighoudt en 
dat niet alleen onder water, maar ook boven water zeer interessante dingen zijn waar te 
nemen. 
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Wat te denken dat we met de 
WERKSPOOR TMA en de BRONS 6GV  
samen in 1minuut ± 1150 m³ water 
kunnen verpompen. Dat is ongeveer een 
zwembad van 50 X 15 X 1,5 meter 
leeg of vol pompen.  
 
Ik zal Hannie dan vragen of ze voor 
koffie/thee met koek wil zorgen. En dan 
is het misschien een leuk idee om ter 
afsluiting in het Visrestaurant te 
Termunterzijl samen te gaan eten. 
 
Ik heb dit voorstel inmiddels aan de 

Evenementencommissie voorgelegd.* 

 

WERKSPOOR TMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRONS 6GV 
 
*(Bij het uitkomen van dit info-bulletin is de evenementencommissie nog niet weer bijeen geweest en 
is dit voorstel nog niet in de agenda opgenomen) 
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 DUIKTEAM MARLIJN op zaterdag 4 

januari weer haar Traditionele 
Nieuwjaarssnorkeltocht heeft gehouden 
en dat er 16 snorkelaars het parcours van 
800 meter snorkelend (….of spartelend) 
heeft afgelegd.  

 

 
 

 Dat het duo Slump & Woudstra weer allerlei 
belangrijke redenen hebben kunnen bedenken 
waarom zij niet mee konden doen met het 
snorkelen. 

 
 

 
 Dat schipper Woudstra in het bootje van de buurman de 

snorkelaars zou volgen maar dat deze niet stationair wou 
lopen. Dat daardoor telkens de motor afsloeg en hij 
hierdoor dobberend in het Damsterdiep lag en uiteindelijk 
nadat de snorkelaars al aan de kant stonden, ook Aljan in 
zijn bootje de eindstreep haalde. Misschien beter de 
volgende keer toch gaan snorkelen? 
 

 Dat Bé Vos dacht “in ruimte is wel te wezen” en daardoor in zijn geleende duikpak na 
100 meter wel erg diep lag en riep “Help….. ik zink”, maar met een pak vol water en 
flink afgekoeld de zware tocht toch heeft volbracht.  
 
 

 Dat Klaas Bouwkamp op zaterdag 4 januari 
jarig was, 70 jaar is geworden en dit heugelijke 
feit al snorkelend heeft gevierd 
 
 

 Dat Duikteam Marlijn voor de jarige Klaas een 
muzikaal onthaal had geregeld door de 
Bierspiekers  uit te nodigen en hij werd 
toegezongen door Marlijners en publiek 
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 Dat in Appingedam nog steeds nagepraat wordt over 
die groep duikers die in optocht achter de muziek aan 
door het centrum van Appingedam marcheerden! 
 

 Dat het Damster Kaashuis Truus & Marjan een nieuw 
waterballet in de zaak wilden voorkomen. Dat Truus 
daarom voor een week lang gevlucht was naar 
Ameland en Marjan een stel duikers voor de 
winkelramen had staan zwaaien.  

 
 

 Dat de aansluitende nieuwjaarsreceptie in de Groene Weide 
goed is bezocht en dat zeker zo’n 35 – 40 Marlijners met elkaar 
geproost hebben op het nieuwe duikjaar en aansluitend een kop 
warme snert hebben gegeten. 

 
 
 

 Dat onze voorzitter Jaap Borg met een terugblik op 2013 onze 
duikclub de meest actieve club van Nederland noemt en de  
organisatoren van al die activiteiten hiervoor bedankt.  
 

 Marlijners in 2013 met elkaar 785 clubduiken hebben gemaakt, 
waarbij topscorer Bernard Schuitema goed was voor 87 duiken, de 
familie Slump voor 2013 het diepterecord op haar naam heeft gezet 
(45,5m), buddypaar Vos/Schuitema met 140 minuten de langste 
duik heeft gemaakt en dat al die duikers met elkaar 766.646 L. lucht 
verbruikt hebben?  
(zie voor het volledig overzicht het schema verderop in dit bulletin) 
 
 

 Dat op de 1e Nieuwjaarsduik 2014 naast 
nieuwjaarrolletjes met slagroom, ook nog weer 
heerlijke oliebollen waren gebakken door Jannie 
Slump. 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
   En hiermee is het duikseizoen 

2014 officieel geopend. Wij wensen 
alle Marlijners weer veel 
duikplezier met vele mooie 
duiken toe! 
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    VERJAARDAGSKALENDER 
           DUIKTEAM MARLIJN 
In Januari – Februari – Maart 2014 feliciteren wij 
  
JANUARI                                                  Doopnaam  
    2 Bernard Schuitema Noorse Rotsboorder  
    4 Klaas Bouwkamp  Gevlekte Vijlvis 
    9 Laura Schuitema 
  22 Michel Baas 
  23  Jaap Borg          Pitvis 
  24  Dennis Leeuwerke         Schriftbaars 
  30  Marcel Uijen          Grote Zeenaald 
 
FEBRUARI  Doopnaam 
   7 Jannes van Bergen Neon Juffertje  
 11 Robin Boerema 
 18 Richard Visscher Vuurkooltje 
 28 Aljan Woudstra Bonito 
  
MAART  Doopnaam 
   6 Jack Mulder Takula Tandbaars 
   7 Leen Waegeman Zeeuwse Mossel 
 17 Aly Hijbels Sepia 
 20 Dick Dijk Geelvin Tonijn 

 

 

 

 
 

HAAI-HUMOR    
 
 

 
Tandenstoker nodig???? 
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EEN TERUGBLIK  -  EVENEMENTEN en VERSLAGEN 
 DUIKTEAM MARLIJN 2013 

 
 

In 2013 zijn door Duikteam Marlijn diverse evenementen georganiseerd, een kleine 
opsomming hiervan staan hieronder vermeld. 
 
 

Snorkeltocht – zaterdag 5 januari 2013 Appingedam 
Op 5 januari 2013 – kon eindelijk een traditie van Duikteam Marlijn weer doorgaan.  
Dit keer geen vorst en ijs in het Damsterdiep van Appingedam en ook geen extreem hoge  
waterstand, dus konden we ons opmaken voor de jaarlijkse Snorkeltocht – waarmee 
symbolisch het nieuwe duikjaar 2013 geopend wordt. 

Vanaf 14.00 uur was het verzamelen bij “De 
Groene Weide” waar eerst een kop koffie werd 
gedronken. Daarna gingen de snorkelaars met 
elkaar de schuur in om hun wetsuits aan te  
trekken. 12 leden van het duikteam maakten zich 
op om de sprong te maken en de tocht van 800 m. 
van de Oosterdraaibrug naar de Westerdraaibrug 
te volbrengen. De organisatie had  
er voor gezorgd dat 2 leden van het Rode Kruis 
beschikbaar waren voor assistentie  
 
Wethouder Piet Manning van de Gemeente 

Appingedam was dit jaar niet voor niets  
gekomen en kon nadat alle snorkelaars zich op de steiger hadden verzameld om 15.00 uur 
het startschot geven. Met support van zeker evenveel en misschien nog wel meer Marlijners 
die de tocht te voet volbrachten en de overige toeschouwers langs de kant van het 
Damsterdiep, was het voor de snorkelaars goed te doen. De weersomstandigheden hielpen 
uiteraard ook mee. Het was voor de tijd van het jaar zacht met zo’n 9 à 10 graden en een 
zwak windje.  
Vanaf het water werden de snorkelaars gevolgd door Paul Wernekinck, die met zijn bootje 
de groep bewaakte en een enkel snorkelaar soms enige ondersteuning boot als men wat 
achterop dreigde te raken. Uiteindelijk hebben alle 12 snorkelaars deze keer de gehele tocht 
volbracht. Nadat iedereen het water uit was werd te voet de tocht vervolgd door het centrum 

van Appingedam. Een tussenstop werd gehouden bij 
het Damster-Kaashuis van Truus & Marjan. Truus die 
sinds oktober de opleiding tot OWD volgt bij 
Aquarius, had alle snorkelaars uitgenodigd voor een 
lekker kaas-/worsthapje in de winkel. Nadat de nog 
enigszins snorkelaars waren vertrokken kon daar 
gelijk de dweil uit de kast worden gepakt. Nadat 
iedereen weer was omgekleed kon in de Groene 
Weide de Nieuwjaarsreceptie van start gaan. 
 
De Nieuwjaarsreceptie werd geopend door onze 
voorzitter Jaap. Uiteraard met de beste wensen voor 

2013 en dat we met elkaar vele mooie duiken mogen gaan maken. Eerst werd even stil 
gestaan bij onze oprichter en erevoorzitter Niels Lous die ernstig ziek is. Namens Marlijn 
wensen we de Niels en zijn familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.  
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Vervolgens staan we stil bij het feit dat we 4 jaar lang de snorkel-tocht 
hebben moeten overslaan. Sinds 1989 was dit de 15edat er een 
snorkeltocht kon worden gehouden. Vervolgens volgde een terugblik 
op 2012. Alle activiteiten die door de evenementen- 
commissie georganiseerd waren werden bij langs gegaan. Maar ook 
andere speciale momenten, werden door Jaap op zijn manier nog even 
benadrukt. Aansluitend volgde Bernard met de duikstatistieken over 
2012. Als duikclub hebben we afgelopen jaar in totaal 915 duiken 
gemaakt en hebben we ruim 732 uur onder de waterspiegel 
doorgebracht. Rinus Slump was met 86 clubduiken de aanvoerder van 
de lijst, op de voet gevolgd door Bé Vos en Aljan Woudstra met resp. 
85 en 84 duiken. De langste duik duurde 117 minuten en de diepste 
was 47,9 m. Na al deze informatie was het tijd voor een gezellig 
samenzijn. Het “snert-buffet” werd geopend en een ieder liet zich de 
erwtensoep en roggebrood met spek lekker smaken. Er werd nog wat geborreld en gezellig 
bijgepraat, waarna tegen 17.30 uur iedereen voldaan huiswaarts ging. 
 

Nieuwjaarsduik – zondag 6 januari 2013 Tynaarlo 
Er werd na afloop van de Nieuwjaarsreceptie afscheid genomen met de groet “Tot Morgen”.  
 
Zondag 6 Januari werd in ’t Veenmeer in Tynaarlo  
de 1e officiële duik van 2013 gemaakt en startten de 
Marlijners met het opbouwen van de duikstatistieken 
voor 2013. Uiteraard werd de Nieuwjaarsduik na afloop 
gevierd met chocolademelk en nieuwjaarsrolletjes met 
slagroom.  
Door 8 duikers werden die ochtend mooie duiken 
gemaakt, maar de mooiste verrassing kwam na afloop. 
Jannie had nl. zaterdagavond opnieuw oliebollen staan 
bakken. En ze waren lekker De nieuwjaarsrolletjes 
kwamen dit maal op het 2e plaats. Wie thuis was 
gebleven mag daar nu oprecht spijt van hebben.  
  

Reanimatie en BLS – woensdag 23 januari 2013 Winschoten 
Niets vermoedend liep de bij de redactie bekende 
Marlijner, het cursuslokaal in zwembad De  
Watertoren in Winschoten binnen. Met de schrik op 
zijn hart keek hij een persoon op de rug die voorover 
gebogen over een op de grond liggend persoon zat. 
Het leek wel een scene uit de befaamde TV serie 
CSI.  
 
De voorover gebogen persoon draaide zich om en 
keek de Marlijner lachend aan. “Schrik maar niet, we 
hebben vanavond herhalingscursus reanimatie en het 
werken met de AED. Hoewel je niet op de lijst staat 
mag je altijd aanschuiven en meedoen“.  

Druppelsgewijs kwamen de Marlijners die zich wel voor de cursus hadden aangemeld het  
leslokaal binnen.  
Na een korte briefing over de indeling van de avond werd met de cursus  
gestart. De meest vreemde commando’s over het waarschuwen van personen en 
hulpverleners werden ten gehore gebracht en menigeen moest toch weer even wennen om 
iemand anders te beademen. Gelukkig was die iemand anders een reanimatie oefenpop en 
hoefde niemand zich achteraf thuis te verantwoorden.  
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Paasduik – 1 april 2013  
 
1 april 2013, als een volleerde stamper liep vrouwmens Paashaas om het water van de plas 
Engelgaarde in Ruinerwold. Kijkend op haar IPad raadpleegde ze de digitale agenda en haar 
e-mails. “Ik zit toch wel goed” mommelde ze in haar zelf. Turend over het water zocht ze  
naar haar bevriende duikteam. “Ik eet genoeg wortelen, dus aan mijn ogen ligt het niet” 
mijmerde ze. Kom ik helemaal uit België hierheen gehuppeld en dan is niemand aanwezig. Ik 
zie in het water wel bubbels, net zoals men een fles Belgisch Spa water schut, maar dat 
kunnen ze niet zijn. Ik begrijp er niets van. 
Waar de Paashaas het meest van baalde was niet de afstand 
die ze had afgelegd van het Belgisch plekje in Westervoorde-, 
maar van al die eieren die ze had gekookt, geverfd en aan 
land maar ook in het water had verstopt.  
Wat was namelijk het geval: de toezichthouder van het terrein 
had toestemming gegeven om de eieren te verstoppen, maar 
onder voorwaarde dat alle niet gevonden eieren door de 
Paashaas zelf weer moesten worden verzameld. En juist hier 
lag het probleem. Navigeren was namelijk niet haar sterkste 
punt. Na een zoektocht van 3 uur lukte het de Paashaas om 
174 van de 175 eieren terug te vinden. Een ware prestatie, 
waardoor haar navigatiebrevet weer een jaar  
geldig werd. “Dat ene ei schenk ik je”, had de terreinopzichter 
met een glimlach gezegd. Toen ze op haar IPad de terugreis 
programmeerde las ze nogmaals haar email door en las in één 
van de items dat haar duikteam de Paasduik in verband met 
de weersomstandigheden had afgezegd. “Shit” zei ze luid, mankeert er toch nog iets aan 
mijn ogen. Zal dit jaar nog  
meer wortelen moeten eten en een leesbril moetengebruiken. 
 
 
 
 

Alpe d’HuZes – 28 april 2013 Delfzijl 
 
Zondagmiddag 28 april jl. melden zich een groep Marlijners 
bij sportschool Dijkman in Delfzijl om deel te nemen aan de 
24-uurs Spinning-Marathon die daar werd gehouden. Deze  
sportieve activiteit was georganiseerd door en voor het 
Team Dylana en Esmée en de opbrengst komt ten goede 
van de actie Alpe d’HuZes en het KWF.  
 
Ons duik lid in opleiding Truus Bos is zeer nauw betrokken 
bij dit team en één van de motoren om deze actie te doen 

slagen. Tijdens de Spinning-Marathon kon voor € 10,-- per half uur een spinning-fiets worden 
gehuurd. Als één team, herkenbaar in onze blauwe Marlijn T-shirts stapten we op de fiets. 
Truus ging dit half uur als trainster voor de groep met de 
boodschap “ik zal jullie flink laten zweten”. Dat is haar gelukt, 
maar ………… 
De heren instructeurs die haar tijdens de opleiding 
begeleiden zeiden daarop: “pas jij maar op, binnenkort het 
buitenwater in en dan zullen we………..”  
We hebben met z’n allen flink ons best gedaan. 
De echte uitdaging ligt nu bij het team dat op 5 & 6 juni 
daadwerkelijk de Alpe d’HuZes gaat beklimmen. 
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Bowling – 10 mei 2013 Veendam 
 

Strike, Spare,  Oh, Ah, Stom en nog veel meer 
woorden en uitdrukkingen waren te horen in  
het Bowlingcentrum Veenpoort in Veendam. Wat was 
het geval: Duikteam Marlijn had diverse 
bowlingbanen afgehuurd in dit  
Dit jaar was om een aantal redenen de keuze 
gevallen op Bowlingcentrum Veenpoort. De  
twee belangrijkste waren die van voldoende 
bowlingbanen en de mogelijkheid om na afloop te 

     gaan steengrillen o.i.d.  
 
Met 22 personen nam ons duikteam 4 van de 6 bowlingbanen in beslag waarop met harte  
werd geworpen en soms, al dan niet vrijwillig, gegooid. Voor de rekenaars onder ons werd  
het ook een luie avond aangezien alles elektronisch werd bijgehouden, althans zo leek het.  
Na twee uur bowlen werd de balans opgemaakt maar helaas werden de worpen en daarbij  
behorende punten netjes op het elektronisch scorebord getoond maar konden niet worden  
geprint. Een aantal van ons die wellicht op de hoogte waren van dit ongemak hadden digitale  
foto’s gemaakt van hun eindstand. Aangezien niet iedereen de beschikking had over een  

dergelijk digitaal medium werden alle uitslagen 
geschrapt. Een “grote tegenvaller” voor de  
meest fanatieke bowlers onder ons. Als compromis 
werden aan de “nieuwelingen” een  
Marlijn polo uitgereikt. “Figuurlijk dan” voor het 
ophalen moesten ze zich bij ons kleding depot bij 
Dennis Bolt vervoegen.  
Na het bowlen konden we aanschuiven aan een 
heerlijke maaltijd welke bestond uit steengrillen met 
diverse soorten vlees en salades, diverse sausen, 

frituur, gebakken aardappelen, groenten en ga zo maar door. Om en nabij 23.30 uur werd de 
avond afgesloten met een kop koffie met een aperitiefje. 
 
 
 
 

Neptunus – 19 mei Ruinerwold 
 
Zondag 19 mei, 1ste pinksterdag kwam een groep van +/- 20 Marlijners bijeen in Ruinerwold 
bij de plas Engelgaarde. Onder hen waren 4 leden die een speciale uitnodiging hadden  
ontvangen om te verschijnen voor Neptunus. Zij zouden als nieuw lid gedoopt worden en  
een daarbij behorende doopnaam krijgen. In totaal had Neptunus 9 leden uitgenodigd, maar  
op het moment suprême bleek niet iedereen over het lef te beschikken om deze uitdaging  
aan te gaan. Maar beste duikers, weet dit…… Neptunus heeft een goed geheugen en is  
zoals hij zelf altijd zegt: “Heerser over alle zeeën, meren, rivieren, kanalen, beekjes en  
………….. andere vochtige plekjes” – dus waar ter wereld u zich ook onder water begeeft, er  
is altijd een kans deze ZeeGod alsnog tegen te komen. 
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De vier leden die dit jaar het doopritueel aangingen waren 
Wia Faber, Freddy Koning, Johan Klip en René de Vries.  
Vol spanning stapten zij het water in, aangemoedigd door de 
overige Marlijners aan de kant en in afwachting van wat zou 
gaan komen. De spanning liep alleen maar verder op,  
omdat het vooralsnog stil bleef in het meer. “Die oude 
ZeeGod heeft Ruinerwold toch wel kunnen vinden” dacht 
Freddy Koning hardop. Ik had zelf wel moeite met de 
navigatie vanmorgen, waardoor mijn aanrijdtijd behoorlijk 
boven het landelijk gemiddelde uitkwam. Maar Neptunus met 
al zijn ervaring zal dat toch niet overkomen?  
Nou dat was niet het geval. Nadat iedereen met luide stem 
Neptunes begon aan te roepen,  
werd het water van plas Engelgaarde onrustig. Van achter het 
struikgewas klonk enig gebrul,  
en daar stak Neptunus zijn hoofd boven water. Even later 
gevolgd door hulpgeroep.  

Ondanks al zijn ervaring was de oude man vast komen te zitten in het struikgewas. Met  
behulp van Klaas Bouwkamp, kon hij uiteindelijk zijn weg vervolgen. Dat het viertal dat  
gedoopt zou gaan worden dit schouwspel met veel gelach had aanschouwd, zou hen duur  
komen te staan, brulde Neptunus terwijl hij dichter bijkwam.  
 
Vervolgens moest men één voor één op de knieën voor Neptunus neerdalen en sprak hij zijn  
legendarische woorden uit:  
 
“Ik Neptunus, heerser over alle zeeën, meren, rivieren, kanalen, beekjes en andere vochtige  
plekjes, doop de hier op zijn/haar knieën gelegen ……….. en door hem/haar met zijn/haar  
waardig te dragen naam:  
 

Freddy Koning - Indische Zeilvindoktervis  
Wia Faber - Witte Koraalvlinder 
Rene de Vries - Bandeng   
Johan Klip - Blauwe Trekkervis 
 

Neptunus hield zich aan zijn woord, dat hij de dopelingen stevig zou aanpakken. Freddy  
werd bevolen zich deels te ontkleden. De “kegel” die rondom hem hing, moest volgens  
Neptunus weggespoeld worden en hij ging dan ook flink onder water.  

Vervolgens was Wia aan de beurt. Deze 
mooie Witte Koraalvlinder was door het 
wachten al flink afgekoeld. Alleen op de 
knieën gaan betekende al ondergedompeld 
worden. Als een echte heer behandelde 
Neptunus haar met zorg. Rene de Vries liet, 
zoals wij hem kennen, het gehele gebeuren 
rustig over zich heen komen. Toch was zijn 
blik na zijn laatste onderdompeling die van 
“wat overkomt mij nu”.  
Als laatste was Johan Klip aan de beurt. 
Johan is een zgn. “herintreder”. Na een 
jarenlange duikstop – heeft hij het duiken 
weer opgepakt. Mede doordat zijn zoon 

Douwe ook met de OW-opleiding is gestart. Johan was dan ook ooit al eens eerder gedoopt. 
Hij had zijn droogpak aan – maar wanneer Neptunus je dan stevig bij je nek-seal pakt – is de 
garantie van een droogpak weg – en als een tuimelaartje ging hij heen en weer.  
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Aan de kant werd dit alles gevolgd en al die capriolen van de dopelingen leverde natuurlijk  
de nodige hilariteit op van de toeschouwers. Het werkte bij iedereen op de lachspieren en 
uiteraard dacht men ook nog wel even terug aan de eigen doop die men ooit ondergaan had.  
Als laatste kregen de dopelingen nog een opdracht uit te voeren. In een kring werd men met  
de handen aaneen gebonden met de gezichten naar elkaar toe. De opdracht was om zonder  
elkaar los te laten de kring zo om te draaien dat men allen met het gezicht naar buiten stond.  
Dit vergde wat lenigheid en enige instructie 
vanaf de kant, maar ook deze klus werd  
geklaard. Vervolgens was het tijd om met een 
elkaar nog een duikje te gaan maken.  
Inmiddels zorgden Richard en Regina ervoor 
dat er een lekker salade-buffet klaar stond,  
met diverse salades, eitje, augurkje en 
stokbroodjes – waarvan een ieder die 
aanwezig was lekker gesmuld heeft.  
Neptunus kan terug zien op een geslaagd 
evenement en we zien hem volgend jaar 
graag weer terug. 
 
 

 
Zeeland – 14 / 15 / 16 mei 2013 
 
Onderstaand verslag is opgemaakt door Linda Jellema. 
 
Ik zal me eerst even voorstellen…….. ik ben Linda Jellema, 35 jaar en woon in Delfzijl.  
Nooit gedacht dat ik ooit zou gaan duiken. Maar ik ben er mee in aanraking gekomen dankzij 
Jack Mulder. Hij vertelde mij hoe mooi het onder water was. Ik vertelde hem dat ik  
wedstrijden had gezwommen en dat ik nog steeds van water houd. Mijn eerste proefduik was  
eind oktober en ik was gelijk verkocht.  
 
Toen ik hoorde dat er een duikweekend was in Zeeland heb ik mij gelijk opgegeven, al had ik  
mijn brevet nog niet. Dus ondertussen maar hopend dat ik het op tijd zou gaan halen.  
Ik ben samen met Wia Faber naar Zeeland gereden. Bij Bodegraven was de ontmoetings- 
plek en vervolgens zijn wij samen naar de eerste duikstek gereden. Tenminste ……….  
Daar Wia voor deze trip een Tom- Tom had geleend, dachten wij dat we de weg wel wisten. 
Toch is het ons gelukt om te “verdwalen” in het kleine dorpje  
Scharendijke. Naar wat heen en weer gebeld te hebben, kwam Jack ons tegemoet rijden. 
Eind goed, al goed? Nee dus……. 
 

Dat kwam door het weer, het regende nl. nogal – en 
dus reden we in een lange stoet richting Renesse. 
Dankzij de smartphones en de buienradar app 
keerden wij om 15:00 uur terug naar een droge 
duikstek, alwaar ik mijn laatste examen - oftewel fun-
dive ging maken.  
Tijdens deze fun-dive dook ik met 4 sters-instructeur 
Rinus als buddy. Helaas duurde mijn  
duik met Rinus slechts 5 minuten, omdat mijn buddy 
na het maken van de commandosprong  

niet meer in evenwicht was. Hij verloor zijn loodpocket. Toevallig doken er bij de steiger nog  
2 ervaren divemasters op, die mij als nog hebben begeleid voor mijn fun-dive. Helaas werd  
ik tijdens deze duik door de heren “gesandwiched”, doordat Jack naar bakboord wilde en  
Jan naar stuurboord. Het maakte mij ook verder niks uit, mijn laatste examen onderdeel had  
ik nu wel gehad en was verder een succes.  
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Truus Bos, die ook haar laatste opleidingsduik maakte kwam ook met haar buddy Bernard 
zeer blij boven. Ook zij was geslaagd. Eenmaal in het huisje kwam Rinus mij persoonlijk het 
certificaat overhandigen en ik was er  
heel erg blij mee.  
Voor diegene die een nachtduik wilden maken, stond op de vrijdagavond een duik gepland.  
Wia, die met haar 2-sters opleiding bezig is had dat nodig, dus zij ging uiteraard mee.  
 

Dag 2 - zaterdagochtend 10:00 uur duikstek: 
Dreischor. Ik zou met Jack mijn 1e 
gebrevetteerde duik maken, maar het liep anders 
want Rinus wilde een herkansing.  
Op de steiger dacht ik dat we met een 
commandosprong te water zouden gaan, maar mijn 
buddy koos voor het trappetje. Waardoor mijn 
gedachten gelijk uitgingen naar de vorige dag dat hij  
zijn lood verloor, hahahaha……  
 

Mijn eerste gebrevetteerde duik ging heel lekker, terwijl mijn buddy aan het fotograferen was, 
keek ik in het rond en zag vele kwallen en andere onder water leven. Toen mijn buddy en ik 
weer uit het water kwamen vroeg Janny welke auto sleutel ik moest hebben. Ik goed kijken, 
maar nee……. die ene die ik zocht zat er niet tussen. Dat hield dus in dat Jack niet de 
sleutels had afgegeven. Het “gele eitje” dat hij trots liet zien waar de sleutels in konden 
tijdens het duiken, daar had hij ze nu dus ook in gedaan.  
Dat was dus niet zo handig want ik kon me dus niet afdrogen en aankleden. Janny gaf me 
dan ook gelijk een handdoek en een muts. Even later kreeg ik handschoenen en daarna 
kreeg ik nog warme kleding en een jas te leen van Jolanda en Bé. Zo werd ik goed warm  
gehouden totdat “de dader” weer uit het water kwam. Nog niet helemaal op temperatuur zijn 
we maar gauw naar het huisje gereden. Toen ik weer wat warmer was hebben we er ook 
dan  
smakelijk om gelachen. Maar het was een fijn gevoel dat iedereen met me mee leefde en me 
geholpen heeft, bedankt allemaal!  
 
Zaterdagmiddag in Den Osse maakte ik nog een duik met buddy Jan.  

Mijn buddy liet mij de grote kreeften zien die 
verscholen zaten in hun holletje, we kwamen ook 
grote krabben tegen en een mooie grote paarse 
zeester. We kwamen ook een fuik tegen en daar 
zaten 4 kreeften in en andere vissen. Het zicht was 
niet erg best, maar wat ik gezien heb daar heb ik 
zeer zeker van genoten. Al moest je voor elke 
duikstek een beste eind lopen om in het water te 
komen. Na deze laatste duik van de dag zijn we 
weer naar het huisje gegaan om ons op te frissen.  
‘s Avonds gingen we met z’n allen naar de 
“beroemde” wok-chinees in Renesse. Alles was  

goed verzorgd en er waren verschillende gerechten waar je uit kon kiezen, laten wokken of  
grillen op de bakplaat. En iedereen heeft daar dan ook wel van genoten. Als laatste gaf Jaap 
een kleine toespraak en voor daarna nog een afzakkertje. Vervolgens  
weer rustig naar het huisje, waar nog even werd nagepraat over de gezellige dagen die we  
hebben gehad in Zeeland.  
 
Voor mij is dit duikweekend echt fantastisch geweest en om niet snel weer te vergeten.  
Bedankt allemaal voor de goede verzorging en het leuke weekend. En nog heel veel  
duikplezier. 
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Vinkeveense Plassen –  21 juli 2013 
 
Dit seizoen stond er een nieuw uitstapje op onze duikkalender, nl. 2 duiken in de  
Vinkeveense Plassen. Wie komt er nu met dat idee …....  
Clublid Dennis Leeuwerke vindt het vanuit zijn huidige woonplaats Utrecht op de  
zondagochtend naar ’t Veenmeer Tynaarlo wel erg ver rijden en is dus op zoek gegaan naar  
een alternatief. Een club mensen zoals bij Marlijn is natuurlijk uniek – maar na enig zoekwerk  
heeft hij toch bij de Scuba Academie in Vinkeveen ook een leuke club mensen ontmoet  
waarmee het fijn duiken is. Alle redenen dus om ons uit het hoge noorden uit te nodigen om  
een dagje langs te komen. 
 
Zondag 21 juli jl. was het zover. De wekker ging vroeg af die dag want we moesten ons om 
09.00 uur melden bij de Scuba Academie. Na een vriendelijke ontvangst met koffie, het  
uitpakken van onze spullen en een parkeerplaats voor de auto kregen we uitleg wat we 
precies zouden gaan doen.  
De Vinkeveense Plassen zijn verbonden met de rivier de Amstel. Ze zijn vanaf de Gouden 
Eeuw ontstaan door de winning van turf ten behoeve van Amsterdam. De huidige 
langwerpige eilanden zijn legakkers, ze waren vroeger in gebruik als droogvelden voor de 
nog natte turf. Nadat het veen was weggebaggerd bleven er veenplassen achter, gevormd 
door de trekgaten die door afslag van de oevers steeds groter werden.  
 

Het was een super-zomerse dag met hoge 
temperaturen, dus er werd enige drukte op de  
plassen verwacht. Omdat ze vanuit de Scuba 
Academie met een platbodem boot het meer op 
gaan, heb je de mogelijkheid om wat rustiger 
plekken op te zoeken. De planning was om 2 
bootduiken te gaan maken. De eerste plek was bij 
Zandeiland 12. 
Daar aangekomen gooit de schipper vervolgens 2 
boeien uit en plaatst een duikvlag op de boot, om 
op die manier andere boten op afstand te 
houden. Tussen de beide duiken in werd 

teruggevaren naar de duikschool. Tijd voor een lunch, rustpauze en i.v.m. het warme weer 
lekker afkoelen in het water.  
 
Voor de 2e duik was Zandeiland 9 gepland. 
Het water was helder en dus goed zicht. Het zonlicht gaf een mooi effect op de  
begroeiing onder water. Het visleven was naar onze beleving iets minder aanwezig dan in 
onze thuisplas ’t Veenmeer in Tynaarlo, al werd er hier ook grote snoekbaars, snoek en 
kleine kreeftjes gespot. Ook zijn er mooie met kleine mosselschelpje begroeide wrakjes te 
vinden. Genoeg te zien en dus te genieten onderwater. En uiteraard hebben wij deze keer 
maar 2 duikplekken bezocht.  
 
Het is een zeer geslaagde dag / evenement geweest en nog voordat we gingen afsluiten  
en afscheid nemen van de Scuba Academie, gingen er al piepgeluiden af.  
Na de 2e duik bleek dat de telefoons van Rinus & Jannie heel wat berichtjes te verwerken 
hadden gehad. Goed nieuws: 3e kleinkind geboren. Weliswaar te vroeg, maar het leek 
allemaal o.k. Door de Scuba Academie werd spontaan een fles champagne geopend. Na de 
felicitaties en een toost op de kleine, werd het langzaam aan tijd om de reis naar het 
Noorden aan te vangen. Onderweg is in Lemmer nog een stop gemaakt om de inwendige 
mens ook  
nog even te verwennen. De Marlijners zijn bekend op deze route en de Shoarma zaak  
was dan ook weer snel gevonden. In 2014 gaan we dit evenement zeker herhalen. 
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Gondelvaart – 6 september 2013 Appingedam 
 
Angstig keken de bouwers van het ”Marlijns” vlot naar de lucht. Bliksemschichten en 
gerommel waren duidelijk waarneembaar en het 
regende pijpenstelen. Ondanks deze slechte 
vooruitzichten gingen de bouwers onder de 
bescherming van paraplu’s door met het 
ophangen en bevestigen van verlichting en 
andere attributen. Het zou toch niet zo zijn dat 
een uur voorafgaande de Gondelvaart alle 
voorbereidingen voor niets waren geweest.  
Twee avonden opbouwen van het vlot en 
meerdere avonden achter de naaimachine voor 
het maken van de zeemeerminnen staarten en 
nog een aantal zaken wat gedaan moest worden; 
het zou zo spijtig zijn. Hopelijk krijgt de organisatie 
alsnog groen licht om de Gondelvaart te starten. Hoewel er nog steeds geen toestemming 
was begonnen de figuranten zich om te kleden. Jannie en Jolanda als zeemeermin, Bé als 
de druïde uit Asterix en Obelix en Bernard als de pompeuze visboer. Een half uur na de 
oorspronkelijke starttijd mocht de Gondelvaart alsnog beginnen. Het vlot van ons duikteam 
was het vierde vlot in de rij en werd langzaam door de sleepboot het parcours opgetrokken. 
Ondanks het slechte weer en de verwachtingen eerder die avond was het vrij druk langs de 

kanalen. Gedurende de 2 uur durende tocht heeft 
Duikteam Marlijn zich op deze wijze gepresenteerd aan 
het talrijk aanwezige publiek. Dat het vlot en de 
figuranten bij het publiek en de pers in de smaak viel 
bleek de week daarop. Een grote kleurrijke foto op de 
hoofdpagina van de plaatselijk krant. Dit was voor de 
bouwers en figuranten de beloning voor al het gedane 
werk en nogmaals een presentatie aan Appingedam en 
omgeving. 
 

 
 
 
 
Pitch & Put – 22 september 2013 Ruinerwold 
 
In een kleurrijke stoet reden de leden van Duikteam Marlijn van duikstek 
Engelgaarde in Ruinerwold richting Koekange. Op de rotonde bij De Wijk 
werd de weg, niet zoals normaal, recht doorgaand naar Ruinen gevolgd 
maar sloeg de stoet rechtsaf richting Koekange en reed men vervolgens 
de eerste oprit in. De oprit leidde naar een karakteristiek Drents boerderij 
en een daarachter gelegen parkeerplaats. Wat opviel dat het weiland 
achter de boerderij heuvelachtig was, zeer strak gemaaid en dat er 
vlaggen waren geplaatst. Voor de niet ingewijden; dit was het terrein van 
de Pitch & Put banen van Koekange. Wat was het geval; met de eerder op de dag gemaakt 
duik in Ruinerwold werd het zomer duikseizoen afgesloten en werd die periode bekroond 
met een middagje Pitch & Put’ten en een heerlijke barbecue.  
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De groep werd door het personeel van het complex 
ontvangen en voordat het speluitleg begon werden we 
getrakteerd op een kop koffie en een extreem grote Muffin. 
Dit was al een maaltijd op zich. Nadat de groepen middels 
een kaartspel werden ingedeeld (koppelvorming was dus 
niet mogelijk) kon de onderlinge wedstrijd beginnen.  
Duidelijk was te zien dat het slaan met de clubs het ene 
Marlijn lid sneller en beter onder de knie had dan de ander. 
Menigeen moest op de baan dekking 
zoeken voor overvliegende golfballen en 

het zoeken naar ballen deed denken aan het 
Paasduiken. Menig bosschage werd van boven tot 
onder uitgekampt om een verloren bal terug te 
vinden. Er werden verschillende golfballen 
gevonden maar die bleken vaak van andere, ons 
onbekende, spelers te zijn.  
Na een verhitte strijd konden de punten c.q. slagen 
worden geteld. Hoewel het onderlinge verschillen 
tussen de teams klein waren bleek de groep van 
Jaap Borg – Bernard Schuitema – Jeroen Hoving 
het minst aantal slagen nodig te hebben gehad. De 
drie winnaars werden beloond met een prijs 
bestaande uit een golfbal 
aan een lint. 

Na nog wat te hebben nagepraat konden we 
aanschuiven aan een overheerlijke barbecue 
bestaande uit diverse soorten vlees, salades, 
sausen en stokbrood. Nadat we na 2 uur waren 
uitgegeten en de dag afsloten met een kop 
“Drentse” koffie werd de dag door de voorzitter 
afgesloten en nodigde iedereen gedurende het 
winterseizoen uit voor de zwembad sessies in 
Delfzijl en Winschoten. 
 
 

“GEEN” Duikvakantie 
Normaal gesproken met in de oktober editie een 
verslag van de jaarlijkse duikvakantie.  
Dat liep dit jaar dus even anders. En niet alleen door de politieke situatie in Egypte. 
Dat maakte het voor menigeen wel onaantrekkelijk om die kant op te gaan.  
De 1e aanleiding was dat de organisatie waarbij wij geboekt hadden onze reis bij Nile Travel 
had ondergebracht en deze failliet is gegaan. Het geboden alternatief kon niet vervangen wat 
wij hadden geboekt + daarbij kwam ook nog eens de onrust in Egypte ……  
Toen kon er maar één verstandig besluit genomen worden, namelijk alles annuleren.  
 
Er is nog druk gezocht naar alternatieven maar voor een grote groep op zo’n korte termijn  
was dat lastig + alternatieven als Turkije of Malta qua zowel prijsstelling als duikomgeving  
heel anders dan de Rode Zee. De knop moest dan wel echt om!  
Uiteindelijk is dan ook besloten om voor dit jaar namens Marlijn geen duikvakantie te  
houden. Iedereen had zeer snel zijn/haar geld weer terug op de rekening en kon zijn eigen  
weg gaan. Voor een aantal hield dat in …….. nu even geen vakantie. Anderen waaiden uit  
naar verschillende uithoeken op onze aardbol, Lefkas – Griekenland, Gran Canaria, Cuba,  
Bonaire ……..  
Uiteraard hopen we dat we in 2014 wel weer met elkaar op duikvakantie kunnen gaan!  
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Overige Evenementen. 
Gedurende het gehele jaar zijn er diverse evenementen georganiseerd. Zo hebben we twee 
keer de populaire duikstek “De KreideSee” in Hemmoor bezocht waar we mooie diepe 
duiken in het heldere “koude” water konden maken. Tijdens deze duiken werden vele 
scholen vis waargenomen waaronder zalm, vorens en baarzen. In Lingen hebben we als 
duikteam meegedaan naar het schatduiken. Helaas werd de schat niet door ons team 
gevonden 
 
Ook hebben we dit jaar getracht om een duik te organiseren naar het onderwaterparadijs 
Naturagart in Ippenhofen in Duitsland. Echter door overtallig alg groei was het zicht onder 
water dusdanig dat we die trip niet door konden laten gaan. 

 
Diverse malen werden de Marlijners op de duikstek voorzien van een 
arme versnapering. Zo werd er getrakteerd op erwtensoep en een 
broodje warme wordt tijdens de snertduik in het voor- en najaar van 
dit jaar. 
 
 

In samenwerking met duikschool Aquarius Dive Training werd assistentie verleend bij 
diverse evenementen zoals de jaarlijkse Triatlon in Onderdendam, de zwemvierdaagse in 
Uithuizen en werden er duikclinics verzorgd voor een aantal scholen in Winschoten. 
 
Het waren niet altijd prettige zaken die ons in 2013 passeerden. 
We ontvingen het droeve bericht dat op 4 februari 2013 van ons is heen was gegaan ons 
erelid:  

Niels Lous 
 

Bij de oprichting van Duikteam Marlijn op 18 januari 1990 heeft 
Niels vele goede adviezen gegeven. 
Dankzij het stevig fundament dat hij voor de Marlijners heeft 
gelegd hebben heel veel duikers zich bij ons team in hun hobby 
weten te bekwamen. En hebben ze vooral veel plezier beleefd aan 
de vele uren die ze onderwater maar ook boven water gezamenlijk 
hebben door gebracht. 
De laatste jaren dook Niels, gehinderd door lichamelijke 
ongemakken, steeds minder. Wel bleef hij zijn interesse voor ons 
duikteam tonen door met zijn Anneke vaak aanwezig te zijn op de 
bijzondere evenementen. Ook hield hij ons duikschema 
nauwlettend in de gaten en als het even kon zag je hen op de 
duikstek als we in Ruinerwold doken. Het was altijd prettig met 

hem oude herinneringen op te halen, de soms sterke duik avonturen van vroeger, maar ook 
de wijze levens lessen die hij vaak uit eigen ervaring zo mooi over kon brengen. Ook dan 
bleken zijn adviezen vaak waardevol.  
Tijdens onze laatste duik in Ruinerwold was hij ook aanwezig en alsof hij wist wat er te 
gebeuren stond was het afscheid die keer wel heel emotioneel. Wij verliezen aan Niels een 
wijs bestuurder, een gepassioneerde duiker en levens genieter. 
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1* Open Water Diver 
 
 

 Douwe KLIP     01-12-2013 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

Betaling contributiebijdrage 
 
 

De bijdrage voor het deelnemerschap aan de Stichting Duikteam Marlijn bedraagt 
€ 11, - per maand. Voor deelnemers tot 18 jaar  € 6,50 per maand. 

 
De bijdrage dient aan het begin van de maand te worden voldaan. 

 
Je kan je bijdrage overmaken op onderstaande rekening of contant overhandigen 

aan Bernard Schuitema 
 

Stichting Duikteam Marlijn 
Rek.nr.  NL38ABNA0417164866   ABN AMRO bank te Delfzijl 

 
Geef je bank opdracht tot automatische overboeking of  doe je betalingen via 

telebankieren, zo voorkom je achterstanden. 



 27 

  

                IIAADDSS  dduuiikkoopplleeiiddiinnggeenn  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In de winterperiode wanneer de zwembadtrainingen weer volop bezig zijn, is voor veel 
duikers ook de tijd om door het volgen van een opleiding de kennis en ervaring in de 
duiksport uit te breiden.  
 
De volgende duikopleidingen kunnen bij Aquarius Dive Training onder deskundige 
begeleiding worden gevolgd 

► 1* Open Water opleidingen   ► 2* Advanced Open Water opleidingen 
► 3* Rescue Diver opleidingen   ► Clubinstructeur opleidingen 
► 1*, 2* en 3* Instructeur opleidingen  ► Junior Open Water Diver 
► Jeugdopleidingen    ► Duikmedische opleidingen 

● Dolphin Rangers Tuimelaar    ● Oxygen Provider 
● Dolphin Rangers Orca     ● Medical Trained 
● Dolphin Rangers Beluga     ● Automatische Externe 
Defibrillator 
 

► Diverse specialty’s 
●  Nitrox Diver  ●  Medical Trained                                     
●  Wrakduiken ●  Bootduiken 
●  Diepduiken  ●  Multi-Level duiken 
●  Navigatie  ●  Opsporen & Bergen 
●  Stroomduiken ●  Droogpakduiken 

 
Buiten de reguliere duikopleidingen zoals de 1* Open Water Diver, 2* Advanced Open Water 
Diver, 3* Rescue Diver, diverse Instructeur opleidingen en Specialty’s  kan Aquarius Dive    
Training ook diverse Medische Opleidingen op maat verzorgen.  
Laat je niet verassen maar zorg ervoor dat je in staat bent om in geval van een noodsituatie 
een slachtoffer hulp kunt bieden. Denk eraan: IEDERE SECONDE TELT. Je kunt met een 
de achtergrond van een medische cursus wellicht het leven van een collega, partner of 
familielid het leven redden. 
 

 
Medical Trained:    
Deze opleiding is bedoeld om je een zodanige kennis bij te brengen, zodat bij 
een  (duik)ongeval eerste hulp geboden kan worden totdat professionele hulp 
ter plaatse is. Tijdens deze cursus leer je snel en adequaat eerste hulp te 
verlenen.  
 
 

 
 
Oxygen Privider:   
De Oxygen Provider cursus is bedoeld voor personen die meer willen weten 
over toedienen van zuiver zuurstof bij ongevallen of duikongevallen. De 
opleiding zal je leren om te gaan om op een effectieve en veilige manier wijze 
100% zuurstof toe te dienen, bij één of meerdere personen tegelijk, die al dan 
niet zelfstandig ademen. 

Aquarius
Dive

Training
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AED:   
De nieuw ontwikkelde Automatische Externe Defibrillator, ook wel AED  
genoemd, analyseert de werking van het hart volledig zelfstandig en kan door 
iedereen veilig worden toegepast. Je mag het AED alleen toepassen indien je 
een AED opleiding hebt gevolgd. Door vroegtijdig het hart te defibrilleren 

vergroot je    
 de kans op overleven tot 70%. Elke minuut waarin niet wordt gedefibrilleerd 
daalt 
 de overlevingskans met 7%  tot 10%  
 
BLS: 
De cursus Basic Life Support is een beginnersopleiding in de basistechnieken 
van eerste hulp en reanimatie voor volwassen slachtoffers met 
levensbedreigende verwondingen terwijl de plaatselijke medische dienst 
gealarmeerd wordt.  
BLS bestaat uit diverse eerste hulp technieken die levens ondersteunend zijn 
(of levensreddend kunnen zijn). Na de cursus kan de eerstehulpverlener 
noodsituaties herkennen, medische diensten alarmeren en eerste hulp 
verlenen, totdat een AED of uitgebreidere hulpdienst op de plek van het 
ongeval aanwezig is. Het vroegtijdig alarmeren van de medische diensten en 
het verlenen van eerste hulp zijn 2 van de 4 schakels in de overlevingsketen.  

 
 
Bovengenoemde medische cursussen kunnen zowel onder de auspiciën van het IADS en/of 
Dan (Divers Alert Network) worden gevolgd. Voor de vereiste voorwaarden om één van de 
medische cursussen te mogen volgen kunt u informatie krijgen bij één van de Instructeurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle opleidingen zullen door één van de bevoegde IADS instructeurs worden verzorgd op de 
vertrouwde vrijdag- en of woensdagavond. Zijn de vooraf vastgestelde opleidingsavonden 
een probleem dan is in overleg een andere dag of opleidingsplaats mogelijk. 
 
De diverse duikopleidingen die mogelijk zijn staan in het bijzonder omschreven op onze 
website www.aquarius-dive.nl    
 
Ben je geïnteresseerd om één van de vele duikopleidingen te volgen neem dan contact op 
met: 
 

Rinus Slump  tel: (050) 5710810  of  0652528542 
Aljan Woudstra tel: (0596) 572451  of  0642932017 
 
 
 
 

 

 

http://www.aquarius-dive.nl/
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Overzicht van alle clubduiken 
Duikteam Marlijn – 2013 
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Is Düsseldorf je te ver ………  
Op 1 en 2 Februari 2014 vindt in de Expo Hallen te Houten de beurs DUIKVAKER plaats. 
De beurs voor iedereen die van duiken en snorkelen houdt.  
 

                      www.duikvaker.nl 
 

 
Ook hier alles op het gebied van duiken en/of duikreizen.  
Onze eigen bond IADS is hier ook vertegenwoordigd. Op Zondag 1 Februari is Rinus Slump 
hier in de stand van IADS te vinden.  
 
 
 
Weet jij ook een leuke website over de duiksport, laat het ons weten. Dan kunnen we 
dit delen met al onze Marlijn-leden. Stuur je tips naar: duikteammarlijn@gmail.com 
 
 

  

 
 
 
Heb jij onze vernieuwde website www.duikteammarlijn.nl al eens bekeken?  
De website is gewoon openbaar en voor iedereen toegankelijk.  
 
Achter een beschermd gedeelte staan alle leden opgenomen in het zgn. “smoelenboek”.  
Daarom is besloten om de ledenlijst niet meer in zijn volledigheid in het infobulletin af te 
drukken. 
Onlangs heb je per mail van onze webmaster een inlogcode 
toegezonden gekregen.  
Door in te loggen op de website – heb je toegang tot het 
ledenbestand.  
Ook afgelopen jaar zijn er de nodige wisselingen geweest in het 
ledenbestand van Duikteam Marlijn.  We hebben meerdere nieuwe 
leden mogen begroeten, maar ook van een aantal afscheid 
genomen.  
Ben je nieuwsgierig geworden ……….. ga dan snel naar de 
website en log in.  

 
In het begin van het nieuwe jaar worden er  
altijd een aantal Duikbeurzen georganiseerd.  
Zo is er van 18 – 26 januari 2014  
BOOT – Düsseldorf 
 

         www.boot.de 

Op deze grote beurs kan je alles vinden wat maar met 
watersport heeft te maken, waaronder ook een aantal hallen 
over de duiksport en duikreizen en bestemmingen.  

   
 

http://www.duikvaker.nl/
mailto:duikteammarlijn@gmail.com
http://www.duikteammarlijn.nl/
http://www.boot.de/
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Promotieshop Duikteam Marlijn 

Winterjassen met uitritsbare binnenvoering, 
met geborduurde logo op mouw. 
Verkrijgbaar in alle maten (op bestelling)  € 75,- 
 
Sweater: kleur Marlijn-blauw, met 
Geborduurde logo. Maten: M, L, XL, XXL.  € 27,- 
 
Badhanddoek      € 22,- 
 
Badhanddoek met opdruk is               € 27,50 
 
Polo met klein logo               € 19,50 
 
T-shirt blauw met logo, maat S, M, L, XL  €  7,75 
 
Muts: kleur donkerblauw,  
met geborduurde logo. 1 maat   €  7,50 
 
Ambulife key      €  5,90 
 
Badge Duikteam Marlijn    €  4,50 
 
Mok met logo “Marlijn”    €  4,50 
 
Vaantjes met logo     €  3,40 
 
Badge Rescue Diver     €  2,25 

 
 

Verkrijgbaar bij Dennis Bolt 
 

Natuurlijk ook op bestelling leverbaar. 
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 1* Open Water opleiding 
 2* Advanced Open Water opleiding 
 3* Rescue Diver opleiding 
 Instructor opleidingen 
 Reanimatie opleiding 
 Oxygen Provider opleiding  
 Automatische Externe Defibrillator (AED) opleiding 
 DAN (Divers Alert Network) opleidingen zoals  

Basic Life Support, Oxygen Provider, AED Provider  
 Diverse Specialty’s, waaronder: 

* Nitrox Diver            * Medical Trained 
* Oxygen Provider           * AED Provider                                  
* Wrakduiken            * Bootduiken 
* Diepduiken            * Multi-Level duiken 
* Navigatie            * Opsporen & Bergen 
* Stroomduiken   * Droogpakduiken 
* Onderwaterfotografie  * IJsduiken 
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