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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 
Aljan Woudstra, Financiële administratie 

Fivelstraat 7, 9919 BC  Loppersum    Tel: 0596-572451 
 

 

 

 

EEvveenneemmeenntteennccoommmmiissssiiee  
Walther Eek, Klipper 3, 9981 EM Uithuizen   Tel: 0595-433359 
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  

 
 

 

  

WWeebbssiittee  ccoommmmiissssiiee  //  FFaacceebbooookk  ppaaggiinnaa  bbeehheeeerr  
Bernard Schuitema Hoofdstraat 43, 9937 PC Meedhuizen Tel: 0596-533558 
Jolanda Vos-Kors, De Barrage 11, 9901 DC Appingedam      Tel: 0596-610929 

  

  

  

TTrraaiinniinngg  
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 
 

 

 

  
Promotieshop Duikteam Marlijn 
Bernard Schuitema Hoofdstraat 43, 9937 PC Meedhuizen Tel: 0596-533558 

 

 
 

  

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 
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Foto: Aly Hijbels 

 

Opening van de tentoonstelling 
door Jaap Borg 

 
 

 
Beste duikvrienden, 
 
Het is weer hartje zomer en de duiken zijn weer prachtig mooi. Het onderwaterleven is weer 
volop tot ontplooiing gekomen. Het lijkt of er in Tynaarlo nog nooit zoveel vis heeft gezeten 
als nu. Als je een rustige duik maakt is het niet ondenkbaar dat je vele snoeken ziet. Laatst 
heb ik er 36 geteld waaronder enkele respectabele grote 
snoeken die prachtig in de rietkraag verscholen lagen op loer 
naar de kleine visjes die in scholen van duizenden voorbij 
trekken. Soms zo dicht bij de snoek dat je denkt kijk die zwemt 
zo zijn bek in. En dan de scholen baarzen de wat grotere 
exemplaren jagen ook op de kleine soortgenoten die in grote 
scholen vaak vergezeld van enkele grotere exemplaren voorbij 
zwemmen. Wat doet die enkele grote baars tussen de kleinen, 
krijgen ze les van de meester? Of worden ze zo bijeen gehouden als een 
herder die zijn schapen hoedt? Of is het meer een cowboy die de kudde bijeen houd zodat 
het “voedsel” makkelijker genuttigd kan worden. Misschien is er iemand die mij dat nog eens 
uit zal leggen. Nu laat ik mijn gedachten er over de vrijeloop en denk wat moet ik nog een 
hoop leren.  

 
Over leren gesproken, dat blijft ook altijd tijdens het duiken. Vandaag kreeg ik 
een nieuw onderwater handgebaar. Voor mij totaal nieuw en onbegrijpelijk. 
Maar toen mijn buddy het aan een instructeur vroeg zei die zonder aarzeling: 
“een zeekoe”. (mijn buddy had een foto via de e-mail van een zeekoe gekregen 
vanuit onze vakantie bestemming.) Ja, hoe had ik dat nu kunnen raden tijdens 
een duik in Tynaarlo, een zeekoe, dat zullen we daar wel nooit mee maken. 
 
De afgelopen periode stond ook een beetje in het teken van de hernieuwde 

kennismaking.  
Annemarie van Tienhoven nodigde ons uit voor de opening van haar nieuwe tentoonstelling 
in het medisch centrum Leeuwenborg. Samen met Marcel hebben ze daar weer en 
overweldigende tentoonstelling ingericht met prachtige foto’s die ze met veel zorg gemaakt 
hebben tijdens hun vakantiereizen. Heel verzorgd ingelijst en heel mooi verdeeld over de 
eerste verdieping van dat centrum. Als je nog tijd hebt moet je echt eens geen kijken de 
tentoonstelling is nog open tot en met 29 augustus. 
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Onze oud redactielid van ons krantje, nee niet Peter alias de oude grijze, maar onze lieve 
Marjan, vroeg of ze wel een opfris duikje kon maken. Het was voor haar al weer heel wat 
jaartjes terug dat ze had gedoken. Ze ging met haar broers naar de Filipijnen en wilde als de 
gelegenheid zich voor deed daar ook een duik maken. Natuurlijk was ze met haar broer van 
harte welkom en onder begeleiding van twee zeer ervaren 
instructeurs hebben ze een prachtige duik gemaakt. Zo zie je maar 
weer het duiken verleer je niet zo maar. En het is altijd verstandig om 
dat toch onder begeleiding te doen. Dus ook al heb je lang niet 
gedoken neem gerust contact op. Er is vast een mogelijkheid om het 
duiken weer op te pakken.  

 
En dan afgelopen zondag een mooie verrassing, ons oud vertrouwd 
lid Rudie stond weer op de duikstek. Ook hij maakte een prachtige 
duik en ook voor hem was het als vanouds. Nog een extra reden om 
de draad gewoon weer op te pakken. 
 
We hopen dat de regelmatig duikende leden nog vele mooie duiken 
gaan maken dit jaar, de leden die wat minder vaak duiken de draad 
weer op pakken en ik hoop dat we nog vele oude gezichten zien, ik bedoel natuurlijk nog 
veel gezichten van oud leden zien. Heb je weer eens zin om een duik te maken neem gerust 
even contact op. 
 
Allen veel duik plezier gewenst. 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

Foutje……bedankt! 
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Termunterzijl (Gronings: Ziel) is een dorp aan de Eemsmonding in de gemeente Delfzijl. Het 
dorp telt ongeveer 250 inwoners. 
Het dorp is ontstaan nadat in 1601 in het Termunterzijldiep een sluis werd gelegd. Hier 
eindigde de Stadsweg die de stad Groningen via Appingedam, Farmsum en de Oosterhoek 
verbond met Oost-Friesland en kon men de reis naar Emden voortzetten per veerboot. In 
1686 werd de zijl verwoest en kwamen bijna alle inwoners om tijdens de Sint-Maartensvloed. 
In 1725 werd in opdracht van de stad Groningen onder leiding van stadsbouwmeester 
Anthony Verburgh een nieuwe sluis gelegd: de Boog van Ziel. 
Aan het einde van de Franse tijd was Termunterzijl van militair belang omdat er een batterij 
gelegerd was voor het beleg van Delfzijl (1813-1814). Rond het midden van de 19e eeuw 
was het een vissers- en handelsplaats. De groei van Termunterzijl als handelsplaats was 

voor een belangrijk deel te danken aan de bloei van de 
veenkoloniale scheepvaart. In de laatste decennia van de 
twintigste eeuw werd de recreatieve scheepvaart belangrijk voor 
de haven. Bij de verhoging van de dijken op deltahoogte in 1972 
werden een nieuwe sluis en een buitendijkse stormvloedkering 
aangelegd. In 2000 kwam het Gemaal Rozema klaar. Vanwege de 
beeldbepalende ligging, de cultuurhistorische waarde, de gaafheid 
en de bijzondere vormgeving is het oude gemaal Cremer uit 1930-

1931 erkend als rijksmonument. Het gemaal Cremer wordt technisch onderhouden door een 
groep vrijwilligers en is tevens ingericht als museumgemaal. Een museumgemaal, maar wel 
volledig functionerend en inzetbaar in geval van calamiteiten. Jaarlijks wordt het 
museumgemaal door ongeveer 4500 bezoekers bezocht. 

 
Eén van die vrijwilligers is ons duikteamlid Klaas Bouwkamp en 
na enig overleg werd een rondleiding in het gemaal door Klaas 
geregeld. Zaterdag 10 mei was het zover. Druppelsgewijs 
kwamen de leden van ons duikteam het gemaal binnen waar ze 
door Klaas met koffie en cake werden ontvangen. De 
rondleiding begon met het vertonen van een film waarin met 
beeld en geluid duidelijk werd uitgelegd waarom Gemaal 
Cremer werd gebouwd. Na de film werd door Klaas op 
duidelijke manier de werking van het gemaal in woord en daad 
uitgelegd en werden de pompen één voor één gestart. Dat het 
gemaal zijn tweede ding was, de eerste is natuurlijk ons 
duikteam, bleek wel uit zijn enthousiaste verhaal welke in 
kleuren en geuren werd verteld. 
Het hart van het gemaal zijn de pompen die elk door een 
dieselmotor worden 
aangedreven: een Werkspoor uit 
1956 en een Brons uit 1970. 
Verder staan er diverse 
hulpmachines voor het maken 
van perslucht, het vacuüm 
pompen van de waaierpompen 
en een noodaggregaat.  
 

Na de ruim 2 uur durende rondleiding werd door de groep onder het genot van gebakken vis, 
mosselen, kibbeling en friet nog nagepraat bij een visrestaurant in het dorp.  
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Koraal past zich aan bij stijgende temperatuur 
 
Sommige soorten koraal zijn in staat 
om zich aan te passen als de 
temperatuur van zeewater stijgt, zo 
blijkt uit nieuw wetenschappelijk 
onderzoek. 
Als deze koralen van de soort 
Acropora hyacinthus in warmer water 
terechtkomen, schakelen ze bepaalde 
genen aan of uit, waardoor ze beter 
bestand zijn tegen hogere 
temperaturen. Mogelijk kan dit 
vermogen de organismen helpen om 
zich te wapenen tegen klimaat-

verandering. Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Stanford in het 
wetenschappelijk tijdschrift Science.  
 
Transplantatie 
De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door experimenten in koraalriffen in 
Amerikaans-Samoa. Sommige koralen van de soort Acropora hyacinthus leven daar in water 
dat een temperatuur kan bereiken van 35 graden Celsius.  De wetenschappers plaatsten 
enkele koralen van dezelfde soort uit nabijgelegen koraalriffen met koeler water in het warme 
rif. Na ongeveer een jaar bleken de 'getransplanteerde' koralen net zo hittebestendig als de 
koralen die van nature in het warme water leefden.   
 
Opwarming  
Nader onderzoek wees uit dat de koralen uit het koude water genetische veranderingen 
hadden ondergaan om de hoge temperaturen te kunnen weerstaan.  Volgens hoofd-
onderzoeker Steve Palumbi suggereren de bevindingen dat niet alle koralen hoeven te lijden 
onder klimaatverandering.  "De temperatuur van koraalriffen is variabel", verklaart hij op 
nieuwssite ScienceDaily. "Het is dus heel redelijk om te veronderstellen dat koralen de 
capaciteit hebben om zich aan te passen aan verschillende temperaturen. Ons onderzoek 
laat dat ook zien. Als de oceanen opwarmen, zal dit vermogen de koralen van pas komen." 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/04/140424143737.htm
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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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Foto 2: iedereen blij elkaar weer 
te zien 

Foto 1: De zon laat iedereen stralen..... 

 
16, 17 en 18 Mei waren de huisjes op vakantiepark “De Horizon” in 
Renesse weer gereserveerd voor de leden van Duikteam Marlijn. Een weekend 
duiken in de Zeeuwse Wateren. Menig Marlijner kijkt altijd weer uit naar dit weekend. 
Is het niet voor het duiken…….. dan is het wel voor de gezelligheid met elkaar en in 
de huisjes. Eind December / begin Januari krijgt Rinus al de eerste vragen “wanneer 
is Zeeland-weekend?” Dan kan er op het werk tijdig verlof geregeld worden, 
weekenddiensten geruild en andere verplichtingen van thuis in andere weekenden 
worden gepland.  

Na een koffiestop in Reewijk reisden we met de groep verder 
richting onze eerste duikstek bij Scharendijke, waar gedoken kan 
worden op het wrak Le Serpent. Ook 2 andere kleinere wrakjes 
“De Rat” en “De Zeehond” liggen hier. Maar naast wrakken zijn er 
ook mooi begroeide reefbals te vinden. Dus voor elk wat wils zeg 
maar. Dat dachten ook de zeemeeuwen, die er met de lekkere 
krentebollen van Fred vandoor gingen. Hij 
had ze even op het dak van de auto 
geparkeerd, maar daar waren ze snel 
gevonden.  
In tegenstelling tot vorig jaar hadden we nu  
prachtig zonnig weer. Ook voor Debbie was 

dit fijn, want die had ook dit jaar weer de taak van 
duikleider op zich genomen. Voor ons duikers werd door 

haar alles weer perfect geregeld, duikparen in gedeeld, lucht, 
duiktijd, diepte genoteerd etc. Een bedankje hiervoor is dan ook zeker op z’n 
plaats.  
Na deze 1e duik door richting Renesse. Eerst cilinders vullen bij De Witte Boulevard, 
zodat we ook weer lucht in voorraad hadden voor de nachtduik bij Kerkeweg. 
Vervolgens kon iedereen intrekken in de huisjes, slaapkamers verdelen, koelkasten 
vullen, even relaxen en  op richting “Loze Vissertje” voor een warme hap.  
De nachtduik bij Kerkeweg verliep goed. Ja……. Er waren wel buddyparen waarvan 
de één een  loodpocket verloor, een loodpocket terugvond die niet van hem was. 
Vervolgens ook nog eigen lood terug. En dat na afloop van de duik bleek dat de 
eerder gevonden “vreemde loodpocket” van z’n eigen buddy was. Maar die had niets 

gemist. Hoe mooi wil je het hebben. Vervolgens was er nog een “klein” 
autoprobleempje. Wat Bé ook probeerde, de auto wilde niet meer 
starten. Steeds opnieuw geprobeerd, sleutel opgewarmd, boekje met 
technische gegevens erbij……… Niets! Dus auto eerst maar laten 
staan (met tegenzin) en met Rinus en Jannie mee terugrijden. 
Peugot gebeld…….  Reservesleutel???? Tja, die ligt in 
Appingedam, zo’n 400 km. verderop. Het plan werd: nog 1 x 

terugrijden, duikspullen uit de auto ophalen en dan ’s ochtends om 
06.00 uur op om richting Appingedam rijden om de reservesleutel te halen. 

Gelukkig bleek dit laatste niet nodig. Bij het ophalen van de duikspullen uiteraard 
nogmaals geprobeerd of de auto wilde starten en zo ja………. Ze kwamen met 2 
auto’s terugrijden op het vakantiepark. Zucht! 

DDUUIIKKWWEEEEKKEENNDD 

ZZEEEELLAANNDD 
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Foto 4: is het nou zo zweten in een 
droogpak??? of is hier iets anders 
aan de hand. 

Foto 5: buddy's helpen elkaar 
ook met aan- / uitkleden. 

Foto 3: Gemaal Dreishor, prachtig begroeid 

De duiken voor zaterdag stonden gepland 
bij Dreishor, ’t Gemaal en ’s middags Den 
Osse Haven. Bij aankomst in Dreishor 
waren we blij te zien dat het nog rustig was 
op de duikstek. Weinig auto’s = gunstig! En 
prachtig helder zicht dat het was. Genieten 
rondom de pilaren van ’t Gemaal, vol 
begroeid met mosseltjes, anjelieren, 
anemoontjes en allerlei krabbetjes die daar 
rondkropen. Prachtig!  
’s Avonds was het tijd voor een traditie, nl. 
met elkaar wandelen naar het centrum van 

Renesse voor een bezoek aan het 
Wokrestaurant. Heel even was er 
verwarring, want de chinees had de wok en de grillplaat omgewisseld. Dus stonden 
sommigen als echte “gewoonte dieren” eerst even in de verkeerde rij, maar ieder had 
z’n weg snel weer gevonden. Iedereen heeft heerlijk gegeten en er is die avond heel 
wat afgelachen. Bij het toetjes buffet had de chinees weer een nieuw noviteit, nl. een 
“pancake-machine”. Ter plekke werd een kleine warme pancake gebakken, heerlijk 
met ijs, caramelsaus en nootjes.  
Uiteraard heeft Jaap nog even het woord genomen en als voorzitter van onze mooie 
club ons toegesproken. En tja…….  Als voorzitter heb je meer verplichtingen. De 
chinees vertelde nl. dat hij het pand ernaast ook had gekocht en min of meer als 
disco – nachtclub o.i.d. had ingericht. Er stond een optreden, ik geloof van een 
paaldanseres gepland. Als voorzitter had Jaap de eer om dit feest te bezoeken. Dus 

na afloop ging één club terug richting de huisjes, terwijl de 
anderen met elkaar in “de nachtclub” verdwenen. Dat laatste was 
achteraf gezien niet zo’n succes……. Zo snel als de meesten 
binnen waren, stonden ze ook weer buiten.  
De zondagmorgen duik stond gepland bij Kerkeweg. Na de 
nachtduik zouden we daar nu overdag gaan duiken. Maar net als 
eerdere jaren, op zondagmorgen – ondanks dat de 
parkeerplaats al zo uitgebreid is – helemaal vol. Dus auto’s 
gekeerd en richting ’t Koepeltje. Ja……. Heerlijk die duin over 
klimmen in met volle duikuitrusting. Het zicht bij ’t Koepeltje was 
niet zo best. Dus de laatste duik was niet de beste. Van hieruit 
gingen de eerste Marlijners rijden, terug 
richting het Noorden. Een aantal ging nog 
even terug naar de huisjes voor een douche 
en een lunch om dan aan de terugreis te 
beginnen. En nog een derde groep bleef in 
de huisjes achter omdat men pas op 
maandag zou terugreizen. Die hebben ’s 

middags nog een duik gemaakt bij wederom ’t Gemaal 
Dreischor.  
Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd weekend. 
Het is mooi duiken in De Grevelingen. Het onderwaterleven is echt 
anders dan in onze zoetwaterplassen. Het mooie zonnige weer 
hielp uiteraard ook mee. Een mooie jaarlijkse traditie die we wat 
mij betreft in ere moeten houden.  
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        Duikagenda 2014      

  

 

 

                    
 
 
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.  

 

19 juli  Vinkeveense Plassen 19 en 20 juli Scuba Academie 

23 juli  Tynaarlo (woensdagavond 19.30 uur)  

25 juli  Tynaarlo (vrijdagavond 20.00 uur)  

27 juli  Tynaarlo Bé Vos 

30 juli  Tynaarlo (woensdagavond 19.30 uur)  

02 aug  Tynaarlo (vrijdagavond 20.00 uur)  

03 aug  Lingen Jolanda Vos 

06 aug  Tynaarlo (woensdagavond 19.30 uur)  

08 aug  Tynaarlo (vrijdagavond 20.00 uur)  

10 aug  Tynaarlo Debbie Westerhof 

13 aug  Tynaarlo (woensdagavond 19.30 uur)  

15 aug  Tynaarlo (vrijdagavond 20.00 uur)  

17aug  Ruinerwold Jaap Borg 

20 aug  Tynaarlo (woensdagavond 19.30 uur)  

22 aug  Tynaarlo (vrijdagavond 20.00 uur)  

24 aug  Hemmoor  

27 aug  Tynaarlo (woensdagavond 19.30 uur)  

29 aug  Tynaarlo (vrijdagavond 20.00 uur)  

31 aug  Tynaarlo Jan Bos 

03 sep  Tynaarlo (woensdagavond 19.30 uur)  

05 sep  Gondelvaart – Appingedam (Thema Reizen)  

07 sep  Tynaarlo + BBQ Klaas Bouwkamp 

10 sep  Tynaarlo (woensdagavond 19.30 uur)  

12 sep  Tynaarlo (vrijdagavond 20.00 uur)  

14 sep  Lingen Walther Eek 

17 sep  Tynaarlo (woensdagavond 19.30 uur)  

19 sep  Tynaarlo (vrijdagavond 20.00 uur)  

21 sep  Tynaarlo Méjid Hamrit 

24 sep  Tynaarlo (woensdagavond 19.30 uur)  

26 sep  Tynaarlo (vrijdagavond 20.00 uur)  

28 sep  Tynaarlo Aly Hijbels 

05 okt  Tynaarlo Jeroen Hoving 

12 okt  Ruinerwold Luit Huisman 

 
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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 Ook in Zeeland de droogpakkers het weer niet droog 
wisten te houden. Rinus de reparatie van ventiel niet heeft 
getest. Hij dad beter naar z’n ritssluiting kunnen 
kijken…….. tandjes ertussen uit. Blub, blub dan komt het 
water wel binnen, zoals Fred ook heeft gemerkt, maar ja 
……… die deed de rits weer niet volledig dicht. 
 

 

 

 Loodpocket story van buddypaar Bernard & Truus. Hij verliest 
loodpocket, vindt een andere terug die niet van hem is, geeft dit af 
bij de duikleider. Blijkt achteraf van zijn buddy Truus te zijn die 
pas bij auto ontdekt met maar 1 loodpocket te hebben gedoken. 

 
 
 

 

 Niet alle aanwezigen op de duikstek altijd te water gaan,    
omdat: …………… 

o Johan Klip: Duikpak en schoentjes vergeten 
o Rinus Slump: Duikschoentjes, maar ook al eens 

vinnen vergeten 
o Bernard Schuitema: Lood vergeten (maar stenen brachten uitkomst) 

 

 

 
 Dat het Janny gelukt is om Johan Klip stil te krijgen  

…… en dat er in Zeeland nog lang nagepraat is over 
wat Big Brother hier op de gevoelige plaat heeft 
vastgelegd. “Hoe moeten we dit thuis uitleggen???” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fred Slootweg in Japan zijn eigen glossy-magazine heeft, de 

Freddie. Kan niet wachten op de Nederlandse uitgave. 
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In de maanden Juni – Juli – Augustus en September laten we het zwembadseizoen achter 
ons. Bij Marlijn maken we op de zondag het gehele jaar rond buitenduiken, maar in de  
zomermaanden zijn de wekelijkse clubduiken op de woensdagavond en vrijdagavond ook in 
het Veenmeer in Tynaarlo. De nieuwe duikers in opleiding gaan dan ook voor eerst het 
buitenwater in en gaan de opleiding afronden. 
Op de zondagen bezoeken we ook andere duikstekken. Zo zie je met enige regelmaat plas 
Engelgaarde, Ruinerwold op de agenda staan, Speicherbecken in Lingen of Kreidesee 
Hemmoor. Evenals andere uitstapjes, zoals Zeelandweekend, Vinkeveense plassen…….. 
Dus kijk altijd even op de duikagenda waar de club zich bevind als je een duikje wilt komen 
maken. Dat kan via deze krant (de agenda is al weer tot 12 oktober bekend) of via onze 

website: www.duikteammarlijn.nl of    like onze facebook-pagina…… ook hier lees je 
wekelijks wat onze duik-bestemming van die week is. 
 
Op zondag 8 Juni – was niet alleen Marlijn in Ruinerwold, ook onze oude trouwe Zeegod 
Neptunes dook ineens op. Had in zijn agenda staan dat er bij Marlijn 
nog een aantal duikers rondliepen die al geruime tijd “naamloos” door 
het duik-leven gingen. Ook wil Neptunes, als heersers van “alle 
zeeën, rivieren, meren, kanalen, beekjes en andere vochtige 
plekjes……………… uiteraard zelf zien of zij het duik-leven 
aankunnen en vandaar dat hij persoonlijk langs komt voor een 
prachtig doop-ritueel, incl. een pittige land-opdrachten. Deze 
wetenschap is ook vast de reden dat het een aantal leden al 
jarenlang lukt om telkens met een andere reden de dans te 
ontspringen.  
Toch was er ook dit jaar weer werk te doen voor Neptunus, want 
onze leden Truus Bos-Poort en Johan Oosterwold maakten hun 
opwachten voor Neptunus. De oude Zeegod had er zin in dit jaar. 
Onder het toeziend oog van een groepje Marlijners en enkele 
familieleden van Truus, dompelde hij beiden zodanig onder, dat zij 
spartelend en proestend weer boven water kwamen, waarna 
Neptunus hen van hun “waardig te dragen doopnaam” voorzag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOMER – BUITENSEIZOEN…….. 

http://www.duikteammarlijn.nl/
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Foto 6: Doopritueel 

Johan alias Grote 

Pieterman 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7: Doopritueel 

Truus alias Pauw 

Girelle 
 

 
Aansluitend gaf hij hen nog een 
“land-opdracht”, waarbij zij op 
handen en knieën, over elkaar heen 
springend en kort parcour moesten 
afleggen. Hierna trok Neptunus zich 
terug in de diepe wateren en werd 
er door de Marlijners nog een duikje 
gemaakt. We sloten deze morgen af 
met heerlijke salades, stokbroodjes 
en een drankje. Helaas waren de 
weergoden ons niet helemaal goed 
gezind en maakte een miezerig 
regentje en niet al te hoge 
temperaturen dat we de ochtend op 
tijd afronden.  
 
 
 
Onze thuisplas ’t Veenmeer heeft ons die seizoen verrast met een fantastisch visaanbod. De 
baarsjes en voorntjes zwemmen in grote getallen rond, maar de Snoek-stand is dit jaar van 
een uitzonderlijke kwaliteit. Zowel de hoeveelheid snoeken, als soms ook de grootte, bij elke 
duik was het wel weer raak. Ook zijn de schildpadden door meerdere Marlijners weer enkele 
keren gespot en zijn er mooie filmpjes gemaakt van twee Zeelten die een ware paringsdans 
uitvoerden.  

Speicherbecken, Lingen daarin tegen heeft ons doen 
verbazen met de palingstand. Elk buddypaar dat 
weer uit het water kwam, vertelde enthousiast hoe 
men wel 40, wel 50, wel 60……… palingen had 
gespot, zien wegschieten in het gras en jagend op 
kleine visjes. Iedere stofwolk die je zag was in dit 
geval niet een andere duiker die met z’n vinnen te 
heftig heen en weer zwom, maar een paling die er 
van door ging. Prachtig.  
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Ook zijn we deze zomer twee keer naar Hemmoor afgereisd om daar in de Kreidesee af te 
dalen. I.v.m. de reisafstand maken we hier altijd een dagtrip van. Gaan we daar 2 duiken 
maken en op de terugreis een hapje eten. Het blijft een mooie bestemming, duiken in een 
surrealistische omgeving…….. azuurblauw water, over klinkerwegen en langs diverse 

werktuigen, wrakken van auto’s, zeilbootjes of een vliegtuig 
en tussen de bomen door het bos. Hier viel het ons dit jaar 
op dat de forelstand wat aan de “magere kant” was. Je zag 
er wel een enkele keer één wegschieten, maar we hebben 
er wel eens meer gezien. Voor de duikers die de advanced 
opleiding volgen, is dit de 
plek om je diep-duiken te 
maken………  maar de 
meeste duikers maken hier 
van die gelegenheid 
gebruik om even wat 

“dieper dan normaal” af te zakken. Al zou je om de 
temperatuur beter wat meer bovenin kunnen blijven, want op 
diepte waar de watertemperatuur nog een graad of 4 is, heb 
je het wel snel gezien.  
 
 
 
 

Inmiddels wordt het tijdens de avondduiken 
op de woensdag- en vrijdagavond al weer wat 
eerder donker. We blijven iin September nog 
buitenduiken maken, tot aan de Marlijn 
clubvakantie in Egypte. Als we daarvan terug 
zijn starten we de zwembad trainingen weer 
op. Ook hier zijn alle Marlijners weer van harte 
welkom. Ook al doe je geen vervolgopleiding, 
het zwembad seizoen is ook ideaal om je skils 
te komen oefenen, aan je conditie te werken 
of misschien je wel om je onderwaterfotografie 

verder te ontwikkelen. Strandgangers aan de Friese Waddeneilanden lopen deze zomer 
meer dan anders  het risico op een lelijke steek van de kleine en grote pieterman. 
Momenteel prikken de visjes met hun giftige stekels gemiddeld vijf badgasten per dag. 
Normaal krijgen de strandwachten van de KNRM vijf meldingen over de hele zomer binnen 
van mensen die een prik van de pieterman oplopen. Maar vanwege het warme weer komen 
dit seizoen de roofvisjes van acht centimeter veel vaker voor in de ondieptes langs de 
kustlijn. De pietermannen maken daarbij jacht op kleine visjes die er in grote getale te vinden 
zijn. Wie per ongeluk op een pieterman stapt, krijgt een prik van de giftige stekel. De 
strandwachten op de eilanden waarschuwen de badgasten inmiddels voor het gevaar. 
Pijnlijk 
De steek is niet dodelijk, maar wel pijnlijk. Het doet even flink pijn, acuut en stekend. Je kunt 
het vergelijken met een gemene bijensteek. Onbehandeld heb je er een dag last van. Het 
geprikte lichaamsdeel kun je het beste behandelen met warm water waardoor het gif wordt 
afgebroken. Een ander advies is; blijf uit de buurt van Johan. 
 

Badgasten Waddeneilanden belaagd door 
De Pieterman (Alias Johan Oosterwold) 
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Met 8 duikers zijn wij op zaterdagmorgen om 7 uur 
vertrokken vanaf parkeerplaats / benzinestation Oude Riet 
aan de A7 naar Vinkeveen. 
Bij Scuba-Academie aangekomen stond Dennis Leeuwerke 
ons al op te wachten. Wij moesten daar om 9 uur aanwezig 
zijn maar kwamen er al om half negen aan. Een warm 
welkom door de eigenaren met 
een lekker bakje koffie of thee. 

Daarna konden wij in een grote loods ons gaan omkleden en 
voorbereiden op onze eerste duik. 
 
 

 
 

De eerste duik was bij eiland 8 

daar was veel vis snoek, snoekbaars, baars, kreeft, 

paling en wolken kleine visjes, maar er waren ook 

duikparen die niets hebben gezien!!!!! Terug op de 

thuisbasis van Scuba- Academie stond er een lunch met 

een kop soep voor ons klaar, alles was prima geregeld. 

 

 

 

De tweede duik was bij eiland 2 Ook mooi 

helder,  weinig vis maar wel weer de moeite 

waard. En als er geen vis was, dan waren er wel 

weer mooi begroeide objecten te zien.  

De derde duik was bij eiland 9. Dennis 

had last van zijn rug, hij ging wel mee in 

de boot maar ging niet duiken, even als 

zijn duikmaatje Fred, die tijdens zijn 

tweede duik al zo moe was dat hij tijdens 

het duiken al in slaap viel? Op de 

terugreis viel Fred ook spontaan in 

slaap!!!!!!  

Aangekomen bij de thuishaven alles van 

boord, gespoeld en opgehangen voor de 

volgende dag, omkleden want de BBQ 

stond voor ons klaar. Het was allemaal goed voor elkaar, heerlijk vlees, salades en 

stokbrood, heel gezellig met een flesje Prosecco of twee en dan komen de verhalen over 

tafel waar menigeen rode oren van zou krijgen. Het was een gezellig avond waar we veel 

hebben gelachen! Tijd om naar ons Hotel te gaan. 

Vinkeveen 19 en 20 juli 2014 
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Hotel t 'Meertje, een paar honderd meter lopen vanaf Scuba 

Academie. Nadat iedereen zich had gedoucht, beneden nog een 

kop koffie of thee gedronken en toen allemaal ons bedje op 

gezocht. Wat was het warm op de kamers. 

‘s Morgens om half acht aan het ontbijt, om dan weer naar de 

duikstek te gaan. De regen kwam met bakken uit de lucht, dreiging 

van onweer, maar gelukkig dreef die gauw over en konden wij iets 

later toch naar eiland 8 om te gaan duiken. Daar kregen wij een 

briefing en gingen we een “driftduik” maken naar eiland 9.  Dat was 

leuk, nog niet eerder gedaan weer een 

ervaring erbij! 

‘s Middags de laatste duik gemaakt naar eiland 12, ook weer 

mooi maar wel vermoeiend. Bij terugkomst alles uit de boot, 

spoelen en inpakken. Weer stond er een BBQ voor ons klaar en 

wederom lekker. 

Iedereen zijn buik weer vol, om aan de terugreis te beginnen! 

Het was een TOP WEEKEND. Dank jullie wel allemaal !!!!!!!!!!!!!! 

Tekst & Foto’s: Truus Bos-Poort 
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VERJAARDAGSKALENDER DUIKTEAM MARLIJN 
 

In Augustus – September – Oktober 2014 
feliciteren wij 

  
AUGUSTUS                                                  Doopnaam  
  2 John Stavast Rode Koraalduivel 
  8 Annemarie v. Tienhoven Indische Glasbaars 
15 Wilco Slump Keine Beerkreeft 
23 Marjan Soepboer Soepschildpad 
 
SEPTEMBER  Doopnaam 
2 sept. Hendrik Dokter Gele Pincetvis  
13 sept. Truus Bos-Poort Pauw Girelle 
23 sept. Linda Jellema  
24 sept. Jolanda Vos-Kors Donkervin Barracuda 
 
  
OKTOBER  Doopnaam 
1 okt. Bé Vos Geelstaart Barracuda 
10 okt. Doron Ros  
27 okt. Luit Huisman Napoleonvis 
27 okt. Taco Stammes Buisaal 
 
 
 
 

 

 

GGeessllaaaaggddeenn  
 

 

 

1* Open Water Diver 
 

TESS VENEMA     01-08-2014 
 
 
 
 

 

2* Advanced Open Water Diver 
 

 
TRUUS BOS-POORT    19-06-2014 
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BBQ (barbecue) 2014 

 
Het zomer duikseizoen, juni-juli-augustus, is al een 
eindje op weg. Dit jaar gaan we ook, indien het weer 
dat toelaat, in september nog avondduiken plannen. 
Vanaf oktober worden de woensdag- en vrijdag 
avondduiken in het buitenwater beëindigd en gaan we 
die avonden verruilen voor het warme water van de 
zwembaden in Delfzijl en Winschoten.   
 
Het zomerseizoen sluiten we als vanouds af met een 
heerlijke BBQ in het restaurant aan het voor ons bekende Veenmeer in Tynaarlo. We zijn 
daar niet afhankelijk van het weer en het jaargetijde. Bij mooi zomerweer gaan we naar 
buiten en bij slecht weer bestaat de mogelijk om in het overdekt gedeelte plaats te nemen.  
 
De mogelijkheid bestaat om vooraf aan de barbecue eerst nog een duik in het natte zult van 
het Veenmeer te maken, dit is echter geen verplichting. 
 

Op zondag 7 september  kunnen wij van al dit 
heerlijks genieten en wel vanaf 13:00 uur in het 
overdekte restaurant aan het Veenmeer in Tynaarlo.  
Het buffet bestaat uit diverse soorten vlees, 
huzarensalade, sauzen, stokbrood, kruidenboter, frites. 
 
De BBQ is voor leden van Duikteam Marlijn en hun 
partner.  

De kosten bedraagt € 12,50- per persoon.  
 
Opgave en betaling voor de BBQ dient voor 31 

augustus , telefonisch, per email of op de duikstek te geschieden bij Rinus Slump.  
 
De Evenementencommissie 
Duikteam Marlijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 
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De snoek is een algemene soort in Nederland en België en is te vinden in vrijwel alle 
binnenwateren. De vis leeft in zoet water maar kan ook worden aangetroffen in brakwater. 
Daarnaast komt de soort voor in vrijwel heel Europa, Noord-Amerika (Northern Pike) en in 
delen van Azië. 

Kenmerken:  
 
De snoek heeft een karakteristieke bouw; een zeer 
langwerpig, torpedo-achtig lichaam met kleine vinnen en een 
kenmerkende snavelachtige bek. De rug en anaalvin zijn 
bijna symmetrisch en naar achteren geplaatst. De onderkaak 
is duidelijk langer dan de bovenkaak en steekt uit. 
De kleur van de snoek is variabel, van groenbruin tot 
grijsbruin met goudkleurige stippen, vlekken of strepen op de 
flanken, de buik is geelwit.  
Hoe ouder de vis wordt, hoe meer hij zijn goudgele patronen 
verliest; oudere exemplaren zijn vaak egaal en donkerder 
van kleur.  
De vrouwtjes kunnen een lengte van 1,40 meter bereiken, 
terwijl de mannetjes niet groter worden dan ongeveer 85 cm. 
Snoeken kunnen wel 15 jaar oud worden. 

 

Voedsel: 
 
De snoek is een roofvis die voornamelijk leeft van vissen, maar ook amfibieën, 
kreeftachtigen en knaagdieren en zelfs de muskusrat wordt gegeten. Zelfs jonge watervogels 
worden van onderen belaagd en ook de soortgenoten en jongen van de snoek zijn niet veilig. 
De voorkeur van de snoek gaat echter uit naar vis, en met name op zieke en verzwakte 
exemplaren die makkelijker zijn te vangen wordt gejaagd. 
Zodra de prooi is gegrepen wordt deze zo gemanoeuvreerd dat de kop altijd als eerste naar 
binnen gaat. Als de snoek een behaarde, gevederde of gestekelde prooi zoals een 
stekelbaars andersom doorslikt dan kan de prooi door de tegengestelde veer- of 
haargroeirichting van de stekels vast komen te zitten. 
Aan de anatomie van de kop is ook al te zien dat snoeken hun prooi vaak van onderen 
naderen. De snoek is goed in staat heel langzaam te sluipen en zijn positie in het water aan 

te passen, waarbij de rugvin en de 
borstvinnen kleine bewegingen 
maken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wist jij dit van SNOEKEN??? 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brakwater
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(werelddeel)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Amerika
http://nl.wikipedia.org/wiki/Azi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Torpedo_(wapen)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amfibie%C3%ABn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kreeftachtigen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Knaagdieren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Muskusrat
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Voortplanting 
De snoek paart vroeg in het voorjaar, soms al in februari. De lichtgroene eitjes worden niet in 
nesten afgezet maar onbeschermd tegen waterplanten geplakt in ondiepe wateren, bij 
voorkeur ondergelopen weilanden. De mannetjes arriveren het eerst op de paaiplaats. 
Dezelfde snoeken zoeken altijd weer dezelfde paaiplaats op. De paai duurt enkele weken en 
de eieren worden in enkele perioden afgezet. Een vrouwtje produceert 15.000 tot 20.000 
eieren per kg lichaamsgewicht. Het vrouwtje verlaat al het 
afzetgebied, het mannetje blijft langer, maar beschermt de 
eitjes niet. 
De jonge snoeken groeien zeer snel en worden in het eerste 
seizoen al zo'n tien tot dertig centimeter lang. Mannetjes zijn 
na twee tot drie jaar volwassen, bij de grotere vrouwtjes 
duurt dit drie tot vier jaar. 
Snoeken zijn kannibalistisch en kleine snoeken hebben 
genoeg beschutting nodig om veilig voor de andere snoeken 
op te kunnen groeien. Zelfs snoeken van 70 cm zijn niet 
veilig voor hun grotere soortgenoten. In gezond water is er 

altijd een reservoir van kleine snoekjes, 
verborgen in de waterplanten, die snel de 
opengevallen plaatsen van weggevangen snoek 
kunnen innemen. 

 
 
 
 
 
Bron: Wikipedia 
Foto’s: Bernard Schuitema, Aly Hijbels, Rinus Slump, 
Jolanda Vos 

 

 
 
 

Ook dit jaar heeft Duikteam Marlijn zich aangemeld als deelnemer aan de traditionele 
Gondelvaart van Appingedam over het Damsterdiep. Op vrijdag 5 september 2014 

om 21.00 uur gaat de 20e Gondelvaart van 
start!  
In 1994 was de eerste Gondelvaart en is 
inmiddels een echte traditie in Appingedam 
geworden, dat jaarlijks honderden 
toeschouwers trekt. Via de Gondelvaart 
presenteren wij ons als duikteam en hopen op 
deze wijze nieuwe leden te krijgen. Het thema 
van dit jaar is reizen en wij bouwen ons vlonder 
op als een duikreis in de Caribiën. 
We zien onze leden natuurlijk graag op 
vrijdagavond 5 september! 
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                IIAADDSS  dduuiikkoopplleeiiddiinnggeenn  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

De zomerperiode is nagenoeg voorbij, het najaar is in aantocht en de zwembadtrainingen 
gaan in oktober weer beginnen.  
Dit 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 
 

►Gehandicapten duikopleidingen 
● Basis Duikopleidingen 
● Partenr Opleidingen 

 
► Diverse specialty’s 

●  Nitrox Diver  ●  Medical Trained                                     
●  Wrakduiken ●  Bootduiken 
●  Diepduiken  ●  Multi-Level duiken 
●  Navigatie  ●  Opsporen & Bergen 
●  Stroomduiken ●  Droogpakduiken 

 
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 
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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 via Bernard Scuitema 
 

Natuurlijk ook op bestelling leverbaar. 
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                IIAADDSS  dduuiikkoopplleeiiddiinnggeenn  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 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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