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OPLEIDINGEN EN TRAINING
Elke woensdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur worden er theorielessen gegeven in het
overdekte zwembad de Watertoren in W inschoten.
Vanaf 21.30 uur tot 22.30 uur worden er opleidingen en trainingen gegeven in het zelfde
overdekte zwembad.
Elke vrijdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur worden er theorielessen gegeven in het
overdekte zwembad Dubbelslag in Appingedam / Delfzijl.
Vanaf 21.30 uur tot 22.30 uur worden er opleidingen en trainingen gegeven in het zelfde
overdekte zwembad.
Met uitzondering van de zomermaanden, dan duiken we buiten, i.p.v. in het zwembad. Zie
hiervoor de trainings- en/of duikagenda verderop in deze krant voor meer informatie.

___________________________________________________

KEURINGEN EN LOGBOEK
Iedereen dient voor het verlopen van de keuringsdatum opnieuw gekeurd te zijn!!!
Duikers die niet gekeurd zijn, kunnen niet meer deelnemen
aan de duikevenementen!!!

Laat je op tijd keuren!!!!!!!!!!!!!!!!
Je kunt je laten keuren bij:
•

Dr. R.A. Riemersma
Stadshaven 23, 9902 DA Appingedam.
Voor een afspraak bellen: tel. 0596-622183
tussen 08.00 – 10.00 uur. (Overdiepterrein, naast de Albert Hein)

•

SMA Noord
Laan Corpus den Hoorn 104, 9728 JR Groningen (Gebouw van de Stichting
Thuiszorg)
Voor afspraak bellen: telefoon 050-5247285 tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

.
Duikers die geen logboek kunnen overleggen vóór het duiken, kunnen niet deelnemen aan
de geplande duiken van het duikteam Marlijn.

Vergeet je logboek dus nooit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ADRESSEN BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN
Bestuur
Jaap Borg, Voorzitter
Oeverlanden 25, 9606 RR Kropswolde
Klaas Bouwkamp, Secretaris
Kon.Wilhelminapark 137, 9934 EH Delfzijl
Bernard Schuitema, Penningmeester
Hoofdstraat 43, 9937 PC Meedhuizen

Stichting Duikteam Marlijn
Opgericht 18 jan. 1990
www.duikteammarlijn.nl

Tel: 0598-352152
Tel: 0596-619308
Tel: 0596-533558

Colofon

Evenementencommissie
Walther Eek, Klipper 3, 9981 EM Uithuizen
Rudie Luursema, Westersingel 35, 9901 GG Appingedam
Rinus Slump, Anna Blamanstraat 30,9764 AB Groningen
Richard Visscher, Fivelstraat 3, 9919 BC Loppersum
Bé Vos, De Barrage 11, 9901 DC Appingedam
Paul Wernekinck, Hoofdstraat W est 65, 9981 AB Uithuizen

Tel: 0595-433359
Tel: 0596-625056
Tel: 050-5710810
Tel: 0596-571334
Tel: 0596-610929
Tel: 0595-432027

Training
Dennis Bolt, Delfstraat 9, 9919 BE Loppersum
Richard Visscher, Fivelstraat 3, 9919 BC Loppersum
Paul Wernekinck, Hoofdstraat West 65, 9981 AB Uithuizen

Tel: 0596-572319
Tel: 0596-571334
Tel: 0595-432027

Medische Commissie
Roland Riemersma, Woldweg 7, 9902 AA Appingedam
John Stavast, Geerstuk 1, 9932 JL Delfzijl

Tel: 0596-622183
Tel: 0596-620450

Aangesloten bonden
VDTL, IADS
NOB, IDD, PADI
November / December
2012 & Januari 2013
Nummer 1
Het info-bulletin is een blad
voor de leden van Duikteam
Marlijn en verschijnt
vijf keer per jaar.

Foto-video-bioclub
Jaap Borg, Oeverlanden 25, 9606 RR Kropswolde
Aly Hijbels, Waterstraat 151, 9934 AT Delfzijl
Peter van der Maat, Meyemaweg 9, 9955 VC Rasquert
Marjan Ottenhof, Meymaweg 9, 9955 VC Rasquert
Annemarie v Tienhoven, Jonker 34, 9909 CB Spijk
Marcel Uijen, Jonker 34, 9909 CB Spijk
Paul Wernekinck, Hoofdstraat W est 65, 9981 AB Uithuizen

Tel: 0598-352152
Tel: 06-25194721
Tel: 06-51813219
Tel: 0595-423908
Tel: 0596-591435
Tel: 0596-591435
Tel: 0595-432027

Website commissie
Bernard Schuitema Hoofdstraat 43, 9937 PC Meedhuizen

Tel 0596- 572319

Commissie Materiaal en Beheer
Ton Koers, Technisch beheer
Hereweg 91, 9906 PD Bierum
Paul Wernekinck, Opslag
Hoofdstraat W est 65, 9981 AB Uithuizen

Met medewerking van:
Bestuur en leden van
Duikteam Marlijn

Tel: 0596-533558

Promotieshop Duikteam Marlijn
Dennis Bolt, Delfstraat 9, 9919 BE Loppersum

Redactie:
Jolanda Vos-Kors

Tel: 0596-591224

Vormgeving:
Jolanda Vos-Kors
Redactieadres:
duikteammarlijn@gmail.com

Tel: 0595-432027

Mentorschap en Public Relations
Hendrik Dokter, Noordersingel 17-1, 9901 BN Appingedam Tel: 0596-581854
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HET BESTUUR VAN DUIKTEAM MARLIJN WENST
ALLE LEDEN EEN SPRANKELEND NIEUWJAAR
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Zoals velen waarschijnlijk wel weten, is dit jaar de redactie van ons clubblad in andere
handen over gegaan. Marjan Brontsema heeft zeker 10 jaar met veel plezier het infobulletin
van Marlijn gemaakt. Een hele prestatie om telkens weer een krant in elkaar te zetten. Eerst
alle kopij verzamelen, vervolgens de opmaak, alles voorzien van plaatjes en foto’s.
Voldoende reden dus om Marjan alsnog te bedanken voor haar inzet en betrokkenheid van
de afgelopen jaren. Door drukke bezigheden kwam het er steeds maar niet van, maar het is
toch nog gelukt om dit jaar bijeen te komen. Op 3 november jl. had het bestuur een
afscheidsetentje georganiseerd voor Marjan. Dit feestelijk gebeuren vond plaats in
Grandcafé Restaurant “Bij De Molen” in Ten Post, samen met bestuur & evenementencommissie. Eerst werd even door iedereen bijgepraat onder het genot van een drankje,
aansluitend werd genoten van een heerlijk diner. Uiteraard werden veel anekdotes van de
afgelopen jaren op en rond de duikstek opgehaald en werd er veel gelachen.
Onze voorzitter Jaap nam het woord om Marjan nogmaals te bedanken voor al het werk door
haar gedaan. Dit werd benadrukt met een mooi boeket,
een cadeautje en een dikke zoen.
Het kistje dat
Marjan kreeg
bevatte een
flesje abrikozen
likeur. Een zeer
exclusief flesje,
nog voorzien van
zand, aangezien
deze jaren op de
zeebodem heeft
gelegen. Op de
begeleidende tekst in het kistje stond dan ook:
“Deze oude likeur opgedoken door een duiker van Marlijn wordt je aangeboden door
Bestuur en de Evenementencommissie van Marlijn voor al je inzet als redactrice voor
ons clubblad. We hopen dat je onder het genot van een glaasje nog eens aan ons
Marlijners zult denken”.
Marjan gaf zelf aan dat zij de laatste jaren bijna niet meer aan duiken toekomt en hierdoor de
binding met Marlijn anders is geworden. Dat maakte het ook moeilijker om het clubblad
actueel te houden en je bent daardoor meer afhankelijk van anderen. Dat lukte op zich goed,
maar zij heeft op een bepaald moment wel aan het bestuur aangegeven dat wanneer jullie
een opvolger kunnen vinden, wil ik het graag overdragen. Dat is met ingang van dit jaar dus
gelukt.
Marjan en haar opvolgster Jolanda Vos, hadden elkaar nog nooit eerder ontmoet. Er was wel
veel mailverkeer geweest tijdens de overdracht en Marjan heeft de nodige tips meegegeven.
Vandaar ook dat het blijven uitkomen van het
clubblad geruisloos is verlopen.
Dit was dan ook het moment om de pen officieel
over te dragen aan de nieuwe redactie. Van Marjan
ontving Jolanda een paar bruikbare hulpmiddelen,
om zoveel mogelijk nieuwsfeitjes binnen de club
vast te leggen, zoals te zien op deze foto. Dus
clubleden vanaf nu opgepast, Big Brother (sister) is
watching you en alles wat u zegt, kan tegen u
gebruikt worden.
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bij de club ……
Kennismaking met een nieuw duiklid.

Mag ik mij voorstellen?
10 december 2012 door Freddy Koning in Farmsum

Mij is gevraagd of ik mij zou willen voorstellen in het aankomend clubblad en heb hier positief
op gereageerd.
Mijn naam is Freddy Koning een van de duikers die net het brevet 1e OWD heeft behaald.
Ik ben gelukkig getrouwd met Gea Beving en samen hebben wij 3 hele mooie dochters
Myrthe (7), Merel (4) en Marit (2). Ook lopen er bij ons in huis een aantal huisdieren rond 1
chocolade bruine labrador (Marron) en broer en zus katachtigen (Tarzan en Jane).
In de jaren 1991 t/m 2001 heb ik mij als beroepsmilitair altijd geïnteresseerd in GVA (grens
verleggende activiteiten). Heb dan ook vele facetten van gva mogen meemaken. Deze
activiteiten waren min of meer verplicht, zelf had ik hier nooit problemen mee. Bij welke baas
mag je nou in zijn of haar tijd buiten spelen. Dankzij onze Hare Majesteit heb ik mogen Wild
Water Raften, Parachutespringen, Bergbeklimmen, Abseilen, etc,etc, etc….. Hier stond wel
tegenover dat ik tot twee keer aan toe ben uitgezonden (95-96 en in het jaar 2000). Ik ben
dus officieel een veteraan. Voor beide keren geldt dat ik daar een hele leerzame tijd heb
mogen meemaken. Natuurlijk met een lach en een traan. Het was daar natuurlijk niet alleen
koek en ei en heb daar ook minder leuke dingen gezien, hetzij per abuis hetzij met opzet. Op
sommige momenten ben je daar gewoon machteloos, je mag niks en je kan niks. Al met al
een tijd om nooit te vergeten.
Tijdens mijn diensttijd heb ik verschillende opleidingen mogen volgen. En heb hier dan
dankbaar gebruik van gemaakt. Ik heb hier mijn VWO diploma behaald, heb alle
beveiligingspapieren opzak en tot slot mocht ik nog de opleiding doen tot civiele ambulancechauffeur. Deze kans heb ik met beide handen aangegrepen. Voor deze opleiding moest ik
17 weken stagelopen, deze periode heb ik volbracht in Appingedam. Ja jullie raden het al,
daar heb ik John Stavast voor het eerst ontmoet.
Na mij stage had ik de keus om in Appingedam of in Winschoten aan de bak te komen als
Ambulancechauffeur. Daar ik was “opgevoed” in Appingedam was dit ook mijn eerste keus.
Ik heb mij tegelijkertijd aangemeld als Brandweervrijwilliger in Delfzijl en ben daar ook
aangenomen. Het was net of alles kwam aanwaaien. Het enige wat ik nog altijd heb willen
doen is mijn duikbrevet te halen voor de midlifecrisis, hahaha. Wat ik toen nog niet wist is
dat John een duikinstructeur zou worden. Na een aantal jaren als Brandwacht rond te
hebben gelopen werd er gevraagd of ik misschien een brandweerduiker zou
willen worden. Daar heb ik meteen JA op geantwoord. Want dit was mijn
kans om mijn brevet te halen, maar helaas wordt het brevet
beroepsduiker niet herkend als sportduiker. Eigenlijk was dit geen
probleem maar eerder een stok achter de deur om mijn 1* OWD te
gaan halen. Heb John wat info gevraagd en hij heeft mij ervan
overtuigd om een introductieduik te volgen.
Zo gezegd, zo gedaan.
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Na de introductieduik dan toch maar
de stoute schoenen aangetrokken en
mij aangemeld om mijn 1* OWD
binnen te halen. Ik heb mijn 1* brevet
sinds juli op zak en na zeggen heb ik
in een korte tijd behaald. Ik zie het
zelf niet zo, in mijn beleving had het
misschien wel sneller gekund. Maar
goed ik heb natuurlijk ook geen
lessen gevolgd bij een commerciële
club in het buitenland maar bij een
professionele duikschool. Nu ben ik
intussen een enthousiaste duiker
geworden en wil graag mijn 2* brevet
behalen. Maar mijn vrouw Gea heeft
ook al een introductieduik gehad en
wil graag 1* gaan halen. Deze heb ik
haar dan ook kado gedaan op haar
Freddy en John na afloop van de examenduik!
verjaardag (opleiding tot 1*OWD).
Zij zal beginnen in januari. Zodra zij haar brevet binnen heeft zal ik beginnen met de
opleiding tot 2* duiker.
Hopende jullie een beetje inzicht te hebben gegeven in mijn overwegingen om sportduiker te
worden.
Ik wens jullie allen nog veel duik plezier en hopelijk tot ziens.
Groetjes, Freddy Koning
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New Atlantis
Wilhelminastraat 2
9611 JW Sappemeer
0598-380688
www.newatlantis.nl

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

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

Nakki
Delfzijlsterweg 26
9901 BT Appingedam
www.nakki.nl
Overige mogelijkheden zijn:
Watersportbedrijf Vertrouwen, Wildervank
0598-621796
www.wsvertrouwen.nl
De Tuimelaar, Groningen
050-3133299
www.tuimelaar.nl
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Weersverwachting Zondag 25 November.......
Het weerbeeld ziet er vandaag een behoorlijk stuk
onstuimiger uit. De zuidwestelijke wind neemt in de
polder toe naar hard tot stormachtig, kracht 7 tot 8 en
aan zee komt een ZUIDWESTERSTORM te staan, kracht
9. Verder komen er ook zware tot zeer zware windstoten tot
ongeveer 100 km/uur. Het hoogtepunt van de storm ligt tussen 10 en 15
uur. Verder schijnt af en toe de zon, maar er kan ook zo nu en dan een bui vallen.
Snertweer …….. en juist deze dag had Duikteam Marlijn uitgekozen om de najaarsSnertduik te organiseren.
Negen Marlijners trotseerden het ruige weer en melden zich om 10.00 uur bij de duikstek
aan ’t Veenmeer. 8 duikers en 1 kok, wat gelijk wel de
belangrijkste taak van de dag was. Koude duikers weer
warm krijgen met een dampende kom snert of een
lekker broodje warme worst.
Eerst werd de keuken ingericht, zodat Paul aan de slag
kon met het verwarmen van de snert en worst. Zoals
wel vaker, verliep dit niet geheel vlekkeloos. Bij het
testen van de gasbrander, vatte Paul z’n broekspijp
bijna vlam. Conclusie: “de brander doet het dus”! En
met Paul ….. en zijn broek liep het ook goed af. Dus
kon alles gewoon volgens planning doorgaan.
De duikindeling werd gemaakt. Eerst een verdeling tussen de zgn. “droogpakkers” en
“natpakkers” en vervolgens in buddyparen. Omkleden met regen en wind valt niet altijd mee.
“Je moet er wat voor over hebben”, zegt men dan. En
terwijl sommigen proberen droog te blijven onder het smalle
afdakje, ontstaan daar spontaan komische taferelen tijdens
het omkleden. Natuurlijk wordt dit charmante moment door
de ter plaatse aanwezige paparazzi vastgelegd. Het lukt
uiteindelijk alle duikers om redelijk droog in hun pakken te
komen. Dan jacket aan, laatste buddycheck en te water.

“Niet te lang”, denkt men hardop bij het te water
gaan. We kunnen Paul niet met de snert laten zitten.
En terwijl de duikers onder water zijn, concentreert
Paul zich op zijn taak als kok.
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Na zo’n 30 minuten komen de eerste duikers zich weer boven water melden. Na 45 minuten
is iedereen het Veenmeer uit, snel warm aankleden en vervolgens deed iedereen zich
tegoed aan een kommetje snert en/of broodje warme worst. Het was gelukkig opgehouden
met regenen. En het gebouwtje hield ons lekker uit de wind.

Zoals op deze foto’s te zien, weer een
geslaagd evenement van Duikteam
Marlijn.
En zoals veel vaker het geval is……
ondanks “slechte weersvoorspellingen”
valt het in Tynaarlo best mee.
Wellicht nodigt het andere leden uit om
een volgende keer toch op zondagmorgen vroeg op te staan!
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JAARVERSLAG 2012 EVENEMENTENCOMISSIE
STICHTING DUIKTEAM “MARLIJN” APPINGEDAM e.o.
De Evenementencommissie tracht ieder jaar een zo uitgebreid mogelijk en afwisselend
programma samen te stellen zodat een ieder binnen Duikteam Marlijn al duikend, etend of
spelend aan zijn trekken komt. Hiervoor komt het team 1 maal per maand samen om het één
en ander door te spreken.
Voor het organiseren van de jaarlijkse buitenlandse duikreis worden meerdere duikbeurzen
en reisbureaus bezocht. Ook voor 2013 hebben we weer leuke evenementen in het
verschiet, o.a. de jaarlijkse Gondelvaart in Appingedam, Zeeland, Naturagart en 2
wrakduiken op de Noordzee (als het weer dat toelaat) en we gaan in overleg om een bezoek
te brengen aan het Duikmuseum in Lemmer en aan de decompressietank in Vinkenveen.
Iedereen die een nieuw evenement weet kan dit aanmelden bij de Evenementencommissie.
Als het nieuw aangemelde evenement toepasbaar is wordt het in de agenda opgenomen.
Raadpleeg voor alle evenementen en vooral de duikagenda op de website van ons
duikteam: www.duikteammarlijn.nl
Hieronder een jaaroverzicht van het duikjaar 2012
JANUARI
Snorkeltocht & Nieuwjaarsbijeenkomst – Appingedam 7 januari 2012
Net als de twee voorgaande jaren waren we in ook 2012
genoodzaakt om de Snorkeltocht door de wateren van
Appingedam af te lassen. Niet door de weersomstandigheden die
ons de laatste jaren parten speelden, ijsgang en een bevroren
wateroppervlakte, maar een te hoge waterstand in het noorden
van ons land. Al weken had het erg veel geregend en juist de
eerste week van 2012 was dit alleen maar toegenomen. De
noodtoestand was uitgeroepen en er was een vaarverbod. Het
leger was ingezet om de verzadigde dijken met zandzakken te
verstevigen. In overleg met diverse overheidsinstellingen zoals de
politie, brandweer, waterschappen en provincie werd besloten om
de snorkeltocht niet door te laten gaan.
De nieuwjaarsbijeenkomst werd ondanks deze tegenvaller
gehouden in horecagelegenheid “De Groene Weide” in
Appingedam. Na de traditionele nieuwjaarspreek van onze
voorzitter en uitleg van de duikstatistieken door de penningmeester was het nog lang
genieten van een goed gevulde erwtensoep en roggebrood met spek en diverse
drankjes. Al pratend passeerden de gebeurtenissen van 2011 over de verschillende
tafeltjes. Rondom 18.00 uur werd de bijeenkomst gesloten en kijken we uit naar een
prachtig duikend 2012.
Reanimatie – Appingedam 13 en 20 januari 2012
Ook in het begin van het nieuwe jaar is het een traditie geworden om de benodigde
kennis met betrekking tot het reanimeren en werken met de AED te herhalen. 11
Marlijners hebben de opfriscursus gevolgd. Toch nog een redelijke groep aangezien
een groot deel van onze leden bij hun werkgever geboekt staan als Bedrijfs Hulp
Verlener (BHV’er) en daar de nodige herhalingscursussen al doen. Dat het kunnen
reanimeren, beademen en werken met een AED eigenlijk een must is voor duikers
bleek wel in mei op de eerste buitenduik van het
seizoen. Rinus heeft toen samen met
brandweerlieden en personeel van een
ambulance en de traumaheli van het UMCG een
verongelukte duiker in het Veenmeer moeten
reanimeren echter zonder positief resultaat.
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FEBRUARI
IJsduiken – Tynaarlo 9 februari 2012
Op 9 januari hebben we sedert vele jaren weer een ijsduik kunnen maken. De
omstandigheden waren erg gunstig; licht bewolkt – weinig wind – temperatuur om en
nabij -5 Celsius.
Door Paul werd op vakkundige wijze twee wakken in het ijs
gezaagd en konden de nieuwe seinlijnen op de juiste lengte
worden uitgelegd. Ondanks dat sommige duikers kleine
problemen hadden –bevroren ademautomaten en inflators,
beslagen duikmaskers en een enigszins vollopend droogpakwerden er mooie duiken gemaakt welke tevens werden
vastgelegd op de gevoelige plaat. Zoals het hoort werden de
wakken na afloop weer gesloten en afgebakend met riet. 5 buddyparen hebben die
dag genoten van een duik onder de ijsvloer en een groot aantal toeschouwers vanaf
de bovenzijde.
MAART
Bowlen – Appingedam 9 maart 2012
Na een afwezigheid van 3 jaar hebben we op vrijdag 9
maart met 29 Marlijners een leuke bowling avond gehad bij
Passe Partout in Appingedam. Nadat we een uur hadden
gebowld konden we aanschuiven aan een “lopend” buffet
met koude en warme gerechten. Omdat het eten ons
nagenoeg werd opgediend waren we minder actief als we
in het verleden bij Passe Partout gewend waren
(gourmetten, steengrillen etc.) Ook de opstelling van twee
rijen lange tafels waren ook niet erg sfeer bevorderend. Desalniettemin was het een
leuke avond waarbij ook hier de grollen over de twee lange tafels vlogen.
APRIL
Paasduik – Ruinerwold 9 april 2012
Hoewel we in eerste instantie hadden aangegeven dat we de Paasduik in Tynaarlo
zouden organiseren waren we om organisatorische redenen uitgeweken naar de
locatie Ruinerwold. Tynaarlo bood ons op dat moment te weinig ruimte om de eieren
in het water te droppen. Links van de duikstek werden we begrensd door de
bungalows waardoor we niet bij het water konden en komen en aan het korte stukje
aan de rechterzijde vertoeven de andere duikverenigingen.
De Paasduik in Ruinerwold was verder goed verlopen.
Buiten onze duikvereniging waren bij aankomst nog twee
duikers in het water waardoor het uitzetten c.q. droppen van
de 150 eieren geen belemmering was. Van de 150 eieren
werden 75 stuks teruggevonden. De rest van het
duikseizoen bestaat de mogelijkheid dat we nog her en der
een ei tegenkomen.
Hoewel het weer uitstekend was, was de opkomst niet goed
te noemen. 8 duikers en 2 duikleiders c.q. koks waren die
dag aanwezig. Ondanks de magere opkomst was het een
leuke ochtend welke werd afgesloten met warme/hete
erwtensoep en broodjes met worst. Voor de liefhebbers
waren er ook voldoende eieren aanwezig, dit maal van
chocola.
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Zeeland weekend – Renesse 20 t/m 22 april 2012
Het Zeelandweekend was goed verlopen. Hoewel het
enigszins aan de koele kant was, zowel boven als
onder water, hebben we niets te klagen gehad. Een
enkel regenbuitje maar voor de rest droog en zonnig
weer. Tijdens het duiken zag je steeds meer de
invloed van het spuien van zout water uit de
Noordzee. Steeds meer “zoute” onderwaterbewoners
komen voor in de Grevelingen. Het zicht onderwater
was goed en de drukte op de parkeerplaatsen viel
mee.
Het vullen van de duikcilinders bij de Witte Boulevard in Renesse verliep net als
voorgaande jaren snel en goed. Binnen een kwartier stond de groep met gevulde
cilinders weer buiten. Over de chinees hoeven we eigenlijk niets meer te vertellen;
was goed verzorgd en gezellig.
MEI
Neptunus – Ruinerwold 27 mei 2012
Traditioneel had Neptunus op de 1ste Pinkerstdag duikteam
Marlijn bezocht. Op de 1ste Pinksterdag doopt Neptunus de
nieuwe leden van ons duikteam en geeft ze een eigen
doop(vis)naam. Hoewel 8 duikers op de nominatie stonden
om voor Neptunus te verschijnen had 1 de moed om zijn
belofte waar te maken. De overige 7 leden hadden andere
verplichtingen (werk, familiebezoek, camping etc). Omdat er
maar 1 gegadigde was (Alex Reus) had Neptunus dit jaar
zonder metgezel Triton de zaken waargenomen en doopte
Alex op de gebruikelijke wijze. Na het doopfestijn werd nog
een prachtige duik gemaakt en na de duik stond een heerlijk
salade voor de aanwezigen klaar. Onze oude nestor Niels
Lous was eveneens aanwezig. Het gaat niet goed met Niels
en je ziet elke keer dat het minder gaat. Na afloop kreeg Niels
van Aly een fel begeerde Marlijn mok, gevolg; tranen met
tuiten (van beide zijden).

JUNI
Kreidesee Hemmoor – 27 juni 2012
Nadat een aantal Marlijners zich hadden
verzameld bij het tankstation aan de grens bij
Bad Nieuweschans vertrok de groep om
klokslag 07.30 uur richting Hemmoor in
Duitsland. Er was weer een duik gepland in
het heldere maar o zo koude water van de
Kreidesee. Ondanks de regen werden er
mooie duiken en diepe duiken gemaakt en
veel grote forellen waargenomen. Na het
verorberen van een Duitse braadworst werd
op de terugweg nog gedineerd bij een imbiss
langs de provinciale weg.
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JULI
Appelscha – 8 juli 2012
In augustus hadden we een leuk evenement willen plannen. Wij hadden
voorafgaande de barbecue een kleintje step willen organiseren Een kleintje step
bestond uit het steppen van een vaste route en op het eindpunt daarvan met een
kano terug varen naar het vetrekpunt. Aansluitend zouden we gaan barbecueën. Tot
halverwege 2013 was de organisator echte al volgeboekt
zodat we moesten uitwijken naar iets anders. Als
alternatief weken we uit naar Appelscha en hebben daar
met een grote groep gekanood met een afsluitende BBQ.
Hoewel het weer niet helemaal meezat en nagenoeg
iedereen enigszins nat werd door de regen en geprikt
werden door de muggen was het een geslaagd
evenement. Dat duikers van water hielden en Annemiek
Stavast een voorproefje wilde voor de buitenlandse reis
naar Egypte, besloot Fred Slootweg dit ter plekke uit te
voeren. Langzaam ging de kano bij één van de
kluunplekken om en ging Annemiek, vergezeld van haar
John, kopje onder. Fred stond lachend tot aan zijn middel
in het water en zorgde daarbij dat zijn sigaret droog bleef.
Na het kanoën, wat ongeveer 1½ uur duurde werd de dag afgesloten met een BBQ.
Zoals gewoonlijk een gezellige middag met ons duikteam.
AUGUSTUS
Kreidesee Hemmoor – 19 augustus 2012
Wederom met een groep duikers afgezakt naar
Hemmoor. Het grootse deel van de groep om te
genieten van alle obstakels onder water en de
vispopulatie en een ander deel voor het afronden van
duikexamens waar diep water voor vereist is. Beide
groepen kwamen aan hun trekken. Duiken tussen de
obstakels zoals de Rutller, het onderwater bos, de
transportbanden etc., en het afronden van de diepe
examen duiken. Het weer was beduidend beter als in juni; geen regen maar stralend
zomerweer. Een geslaagde dag voor beide partijen.
SEPTEMBER
Gondelvaart Appingedam - 7 september 2012
Ook dit jaar hadden we besloten om mee te doen aan de Gondelvaart in
Appingedam. Een publiekstrekker en een perfecte PR richting de bevolking van
Appingedam en omgeving. Voor het eerste hadden we tijdens de Gondelvaart de
beschikking over een vlonder, een aggregaat en een duw/trekboot. Deze attributen
werden ons door de organisatie ter beschikking werden gesteld. Paul had een plan
uitgewerkt hoe we de vlonder moesten omtoveren tot een verlicht schouwspel. De
vlonder werd de donderdag voorafgaande de Gondelvaart opgebouwd en voorzien
van de benodigde verlichting en andere attributen. Nadat vrijdag de verlichting was
aangesloten en Neptunus met zijn 2 zeemeerminnen en 4 duikers op de vlonder
hadden plaatsgenomen had plaatsgenomen kon de ruim 2 uur durende tocht door de
grachten van Appingedam beginnen. Ons schouwspel was goed waarneembaar en
de reclameborden van Marlijn waren keurig verlicht. We haalden zelf de voorpagina
van de Eemsbode. Een betere PR konden we ons niet voorstellen.
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Gondelrace Appingedam – 8 september 2012
Ook op de zaterdag direkt na de Gondelvaart was Duikteam Marlijn aanwezig bij de
gondelrace in Appingedam. Ons duikteam werd vertegenwoordigd door Rinus en Bé ,
niet als deelnemer maar als security/rescue op het
water. Aangezien de deelnemers zich dit jaar beter
gedroegen als in 2011 hoefden de rescueduikers niet
in actie te komen. Onze duikers werden vervoerd in
een snelle Canadese platbodem, veel ruimte maar erg
heet. Het weer was uitstekend en de aluminium
platbodem fungeerde bijna als een varende
koekenpan. Na afloop werd door beide duikers en hun
eega verkoeling gezocht in een ijssalon nabij het
parcours. Ook nu een uitstekend stukje PR.
Sharm el Sheikh (Egypte) – 25 september t/m 2 oktober 2012
Met 21 personen (17 duikers en 4 niet duikers) hebben
we van 25 september tot en met 2 oktober genoten van
een perfecte duikvakantie in Sharm el Sheikh - Egypte.
De reis met de bus naar en van Schiphol was goed
geregeld hoewel de terugreis enige vertraging opliep
omdat de koffer van Jack Mulder zoek was. Na twee
dagen was de koffer weer “boven water” en werd later
netjes bij hem thuis afgeleverd. Zoals aangegeven was
in Egypte alles tot in de puntjes geregeld; zowel bij
aankomst, op locatie en bij vertrek. We verbleven in een
5 sterren plus hotel met alle accommodatie die je maar
kon verlangen. Mooie kamers met uitzicht over zee en
een keuken waar buiten de standaard maaltijden om
elke avond een extra thema werd toegevoegd (Mexicaans, Indonesisch, Russisch,
Italiaans, Amerikaans, Duits etc.). Ook bij de duikbasis, welke werd geleid onder een
Japans management, was alles goed verzorgd. We kregen een mooie vrij nieuwe
boot voor onze groep toegewezen. De boot was geschikt voor ongeveer 30 duikers;
dus ruimte te over. Buiten onze groep om waren er geen “vreemde duikers’ aan
boord. Ook het eten en drinken aan boord was goed geregeld en de duikgidsen
waren, op 1 na, kundig en vriendelijk. Elke morgen was er overleg tussen de gids en
Rinus en Aljan wat we die dag gingen doen. Met de boot voeren we naar de diverse
duikstekken waar we gedurende de 6 dagen 2 duiken per dag maakten. ’s Avonds
werd vertier gezocht in het hotel of werd een uitstapje gemaakt naar het bruisend
centrum van Sharm el Sheikh. Ook de 3 passagiers (de niet duikende dames)
hebben zich overdag uitstekend vermaakt, er was op het Resort meer dan voldoende
vertier en ook zij maakten tijdens de duiken uitsapjes naar het centrum van Sharm.
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OKTOBER
Lingen Speicherbecken – 7 oktober 2012
Op zondag 7 oktober hebben we met een groep van 7
leden deelgenomen aan het schatkistduiken in het
Speicherbecken te Lingen. In het duikgebied van het
Speicherbecken was een schatkist met een waardebon
van € 100,- afgezonken. De gelukkige winnaars konden
deze na afloop verzilveren in het clubhuis van de
organiserende duikvereniging. Helaas waren onze duikers
niet de gelukkige prijswinnaar. Na schatting hebben
ongeveer 50 buddy-paren (100 duikers) deelgenomen
aan de zoektocht.
Bij aankomst werden we verwelkomd door de voorzitter van TC Hydra en kregen we
een kop warme koffie en/of chocolademelk aangeboden. De meegereisde kinderen
werden getrakteerd op ijs. Na afloop van de zoektocht werden we onthaald in het
nieuwe clubhuis van de Duitse duikvereniging TC Hydra. Een mooi en ruim stenen
clubhuis (bungalow) op het bungalowterrein aan de overzijde van de verbindingsweg
naar Dalum. Daar werden we voorzien van een kop erwtensoep met worst.
NOVEMBER
Snertduik Tynaarlo – 25 november 2012
Na afloop van de duik op zondag 25 november werden
de aanwezige duikers en hun metgezellen getrakteerd
op een heerlijke kop erwtensoep en een broodje met
warme worst. Onze kok Paul werd door de
aanwezigen geprezen om zijn kookkunst. De
erwtensoep was perfect van dikte en temperatuur en er
was niet bezuinigd op de ingrediënten.

Afgelopen jaar hebben 2 activiteiten die we op onze duikagenda hadden staan geen
doorgang kunnen vinden. Het ging daarbij om:
zondag 2 September - Wrakduik Noordzee
zondag 16 September - Naturagart Ibbenbüren
De Noordzee wrakduik is altijd een activiteit waar veel Marlijners naar uitkijken, maar ook
één die afhankelijk is van meerdere factoren. Eerst het uitzoeken van een dag waarop het tij
qua tijdstip gunstig is. Met de schipper afspraken maken en vervolgens afwachten of de
weersomstandigheden het toelaten om de wrakduik door te laten gaan. Ondanks al deze
voorbereidingen heeft deze keer de schipper onze duikgroep laten weten dat hij onze trip
moest annuleren wegens andere verplichtingen. Een vervangende datum zat er niet meer in
voor dit jaar. In 2013 hopen we meer succes te hebben en weer een wrakduik te gaan
maken.
In duikkrant 3 hadden we uitvoerig verteld over Naturagart Ibbenbüren in Duitsland .
Een onderwaterpark met een grottenstelsel, beelden, een scheepswrak, steuren van 2 à 3
meter etc. We wilden hier graag eens heen om te gaan duiken. Op de website van
Naturagart werd wekelijks verslag gedaan van het actueel zicht onder water. De laatste
weken voor onze geplande datum, varieerde dit steeds tussen 1 à 1,5 m. Slecht tot zeer
slecht dus. Met deze wetenschap, minimaal 2 uur rijden (v.v) en de entreekosten, was dit
reden genoeg om deze activiteit te annuleren. Het onderwaterpark is niet het gehele jaar
geopend. Dit jaar was het seizoen van mei t/m oktober. We houden deze optie voor volgend
seizoen in onze gedachten.
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Geslaagden
Instructeur IAHD (International Association for Handicapped Divers)

Rinus Slump

27-12-2012

Medical Trained IADS
Jolanda Vos

21-11-2012

Bé Vos

21-11-2012

Wia Faber

21-11-2012

Bernard Schuitema

21-11-2012

Jack Mulder

21-11-2012
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Medical Trained IADS
Rudi Luursema

21-11-2012

Paul Wernekinck

21-11-2012

Jack Wildeboer

21-11-2012

Dirk Jan Woudstra

Aljan Woudstra

21-11-2012

21-11-2012
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Gedichtje van de nestor van Duikteam Marlijn

Wel oud maar toch “Hemeltjeschatrijk”
Een oud echtpaar ging naar bed,
Op ‘t nachtkastje twee bakjes met tanden
Vol liefde keek de man haar aan,
en streelde haar rimpelige handen.
Hij sprak “al meer dan veertig jaar
Zijn we gelukkig meid,
geloof me als ik zeg,
Ik wil je voor geen miljoen nog kwijt”
“ Dat weet ik jongen “, zei de vrouw
“Ook jij bent niet te koop,
ook niet voor een miljoen,
en dat is toch een hele hoop
Ze lagen daar te saam.
Op de avond van hun leven,
Twee mensen die elkaar,
zoveel hebben geven.
Ze zeiden: “wel te rusten hoor”
En hij gaf haar een zoen,
en fluisterde: “is de deur op slot,
hier ligt voor twee miljoen”
Het moraal van dit gedicht:
Oud worden is zo gek nog niet.
Een hartelijke groet,
Klaas Bouwkamp
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Zaterdag 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
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. Oeps ……geen duikschoentjes mee ontdekte Klaas
Bouwkamp. Dan nog maar snel even naar Delfzijl op en neer om
ze te halen.
12 leden van het duikteam maakten zich op om de sprong te
maken en de tocht van 800 m. van de Westerdraaibrug naar de Oosterdraaibrug te volbrengen. De organisatie had
ervoor gezorgd dat 2 leden van het Rode Kruis beschikbaar
waren voor assistentie indien nodig. 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 het startschot geven.
En daar gingen ze ………
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
enkele snorkelaar soms enige ondersteuning boot als men wat
achterop dreigde te raken.
Bij de laatste steiger voor de Oosterdraaibrug werden de
snorkelaars opgewacht door de supporters en Aljan, die een
ladder in het water had geplaatst waardoor iedereen goed uit
het water kon komen.
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. Zo gezegd, zo gedaan – er werd
door iedereen met plezier van het kaasplankje gesnoept en voor
de winkel betekende een bezoek van 12 snorkelaars die zojuist
uit het Damsterdiep waren gestapt een spontaan waterballet.
Nadat de snorkelaars 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.
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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.
Vervolgens staan we stil bij het feit dat we 4 jaar lang de snorkeltocht hebben moeten overslaan. Sinds 1989 was dit de 15e keer
dat er een snorkeltocht kon worden gehouden. Vervolgens volgde
een terugblik op 2012. Alle activiteiten die door de evenementencommissie georganiseerd waren werden bij langs gegaan. Eerder in het blad in het
jaaroverzicht staan ze genoemd. Maar ook andere speciale momenten, werden door Jaap op
zijn manier nog even benadrukt. Daardoor hadden we even de indruk dat dochter Lotte van
Annelies & Marco was geboren tijdens de reanimatiecursus in Februari. Een aantal leden
heeft afgelopen jaar weer een IJsduik gemaakt en het geslaagde Zeeland-weekend werd
even benoemd. Uiteraard werd het doopmoment van de familie Stavast tijdens de kanotocht
in Augustus nog even aangehaald en nu werd Annemiek bijna opnieuw spontaan nat????
Jaap gaf toe dat het waarschijnlijk door zijn leeftijd kwam, dat hij wat problemen had om alle
gegevens uit z’n korte & lange termijn geheugen te ordenen, maar het resulteerde wel in
vrolijke terugblik.
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. Een volledig overzicht van alle
duikgegevens staat op de volgende pagina afgedrukt.
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
Er werd afscheid genomen met de groet “Tot Morgen”. Zondag 6 Januari in ’t Veenmeer
Tynaarlo wordt de 1e officiële duik van 2013 gemaakt en een begin gemaakt met het
opbouwen van de duikstatistieken voor 2013. Uiteraard wordt de Nieuwjaarsduik na
afloop gevierd met chocolademelk en nieuwjaarsrolletjes met slagroom.
8 duikers melden zich deze zondagmorgen in Tynaarlo. Er zijn mooie duiken
gemaakt, maar de mooiste verrassing kwam na afloop. Jannie heeft nl.
zaterdagavond opnieuw oliebollen staan bakken. En ze waren lekker …….
De nieuwjaarsrolletjes kwamen op het 2e plan en iedereen die vandaag
thuis is gebleven mag daar nu oprecht spijt van hebben.

Haai-humor ………..
Ook onderwater hebben sommige
dieren last van de zgn. “blinde
hoek”.
In dit geval pakt het gunstig uit
voor het tegemoet komend
verkeer!
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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.
05 jan
06 jan
13 jan
20 jan
27 jan
03 feb
10 feb
17 feb
24 feb
03 mrt
10 mrt
17 mrt
24 mrt
01 apr

Appingedam – Snorkeltocht
Tynaarlo - nieuwjaarsduik
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo - snertduik
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Ruinerwold (maandag 2de Paasdag)

Walther Eek
Klaas Bouwkamp
Méjid Hamrit
Aly Hijbels
Luit Huisman
Rudie Luursema
Rinus Slump
Jack Mulder
Bernard Schuitema
Aljan Woudstra
Fred Slootweg
Jannie Slump
Richard Visscher

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.

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
Rekening nr. 41.71.64.866 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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VOORLOPIGE JAARKALENDER 2013
EVENEMENTEN DUIKTEAM MARLIJN
JANUARI:
•
•
•

05 januari
06 januari
23 januari

Snorkeltocht en nieuwjaarsbijeenkomst Appingedam
Nieuwjaarsduik – Veenmeer
Reanimatiecursus – Winschoten

FEBRUARI:
•

?

Duikmuseum - Lemmer

MAART:
•
•

?
03 maart

Bowling
Snertduik – Veenmeer

APRIL:
•

01 april

Paasduik – Ruinerwold (maandag 2de Paasdag)

5 mei
19 mei
24 t/m 26 mei

Naturagart – Ibbenburen (onder voorbehoud)
Neptunus Ruinerwold (1ste Pinksterdag)
Duikweekend Zeeland – Renesse

9 juni

KreideSee Hemmoor

?

Noordzee wrakduik

MEI:
•
•
•

JUNI:
•

JULI:
•

AUGUSTUS:
•
•

18 augustus
?? augustus

KreideSee - Hemmoor
Noordzee wrakduik

SEPTEMBER:
•

september

Buitenlandse duikvakantie

OKTOBER:
•

NOVEMBER:
•

17 november

Snertduik – Veenmeer

DECEMBER:
JANUARI 2014
•

04 januari

•

05 januari

Snorkeltocht en nieuwjaarsbijeenkomst
– Appingedam
Nieuwjaarsduik – Veenmeer
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Aquarius
Dive
Training

IADS duikopleidingen

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
● Wrakduiken
● Diepduiken
● Navigatie
● Stroomduiken

●
●
●
●
●

Medical Trained
Bootduiken
Multi-Level duiken
Opsporen & Bergen
Droogpakduiken

Buiten de regulaire 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.
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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
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VERJAARDAGSKALENDER
DUIKTEAM MARLIJN
In Januari – Februari – Maart 2013 feliciteren wij
JANUARI
2
2
4
5
9
22
23
24
30

Bernard Schuitema
Bert Wiggers
Klaas Bouwkamp
Marjan Ottenhof
Laura Schuitema
Michel Baas
Jaap Borg
Dennis Leeuwerke
Marcel Uijen

FEBRUARI
7
11
18
28

Jannes van Bergen
Robin Boerema
Richard Visscher
Aljan Woudstra

MAART
6
6
7
17
20

Jack Mulder
Magreet Zuidema
Leen Waegeman
Aly Hijbels
Dick Dijk

Doopnaam
Noorse Rotsboorder
Roodstaart Trekkervis
Gevlekte Vijlvis
Markiezinnetje
Pitvis
Schriftbaars
Grote Zeenaald
Doopnaam
Neon Juffertje
Vuurkooltje
Bonito
Doopnaam
Takula Tandbaars
Zeepaardje
Zeeuwse Mossel
Sepia
Geelvin Tonijn

Over de duiksport zijn er erg veel sites en forums te vinden. In
deze rubriek willen we elke keer een site onder je aandacht
brengen. Deze keer is dat:

www.duikvaker.nl
Duikvaker is de grootste en langst bestaande Duikbeurs in de
Benelux. Meer dan 100 exposanten uit diverse landen nemen
deel en de beurs wordt jaarlijks door duizenden duikers en niet
duikers bezocht.
Op de beurs vindt je duikmaterialen, duikreizen en onderwaterfilm- en fotografie.
Duikvaker wordt gehouden op 2 & 3 Februari 2013 – Expo Houten.
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
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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.
Daarom in deze duikkrant éénmalig het actuele ledenbestand per 01-01-2013. De rest van
het jaar zal de ledenlijst niet meer volledig in het infobulletin worden afgedrukt.
Op onze website www.duikteammarlijn.nl staan alle leden opgenomen in het zgn.
“smoelenboek”.
Nr Naam

Voornaam

Woonplaats

Telefoon

E-mail

Doopnaam

1 Baas
2 Beenke

Michel
Ineke

Delfzijl
Blijham

06-12778689
0597-561067

baasmichel@live.nl
ineke@beenke.nl

Reuzenkogelvis

3 Bergen van

Jannus

Rasquert

0595-424212

jannesenannet@hetnet.nl

4 Boerema

Robin

Bellingwolde

0597-532121

robinboerema@hotmail.com

5 Bolt

Dennis

Loppersum

0596-572319

dennisenjolanda@home.nl

Grootvin Pijlinktvis

6 Borg

Jaap

Kropswolde

0598-352152

j.r.borg@home.nl

Pitvis

7 Bos

Henk

Zandeweer

0595-432594

bouwbedrijfhenkbos@live.nl

Steenboorder
Blauw Rifwagter

8 Bos

Jan

Appingedam

0596-625531

jan-renee@ziggo.nl

9 Bos-Poort

Truus

Appingedam

0596-627892

tmjbos@hetnet.nl

10 Bouwkamp

Klaas

Delfzijl

0596-619308

bouwkampkh@gmail.com

Gevlekte Vijlvis

11 Dijk

Dick

Usquert

0595-422439

dickdijk@hotmail.com

Geelvin Tonijn

12 Dijk van

Jack

Overschild

0596-566314

jackenmarthe@kpnplanet.nl

Tabaksbaars

13 Dokter

Hendrik

Appingedam

0595-850787

Hendrik.dokter@dehoven.nl

Gele Pincetvis

14 Eek

Walther

Uithuizen

0595-433359

walther-eek@planet.nl

Zilveren Eekhoornvis

15 Faber

Wia

Hoogezand

06-48082641

wia70faber@hotmail.com

16 Hamrit

Méjid

Delfzijl

0596-630698

fam.hamrit@home.nl

Kleine Kraak

17 Hijbels

Aly

Delfzijl

06-25194721

aly.hijbels@hetnet.nl

Sepia

18 Hoving

Jeroen

Groningen

06-22421795

jeroen-hoving@home.nl

19 Huisman

Luit

Siddeburen

0598-431572

lu.huisman@kpnmail.nl

20 Jellema

Linda

Delfzijl

06-17111099

LindaJellema@hotmail.com

21 Klip

Douwe

Uithuizen

22 Klip

Johan

Uithuizen

06-46007859

23 Koers

Ton

Bierum

0596-591224

duikenapk@wanadoo.nl

24 Koning

Freddy

Farmsum

06-22435603

freddy.koning@home.nl

25 Kootstra

Janjaap

Wagenborgen

0596-542470

janjaapk@hotmail.com

Napoleonvis

Sidderrog

26 Leeuwerke

Dennis

Utrecht

dleeuwerke@gmail.com

Schriftbaars

27 Lous

Niels

Koekange

0522-451304

lousgenis@hetnet.nl

Zeezwaluw

28 Luursema

Gerda

Appingedam

0596-625056

duikertje-luursema@hotmail.com

Rijenkarper

29 Luursema
Maat van
30 der

Rudy

Appingedam

0596-625056

duikertje-luursema@hotmail.com

Lederkarper

Peter

Rasquert

06-51813219

peter@ouwegrijze.nl

Bruine vliegende Poon
Takula Tandbaars

31 Mulder

Jack

Delfzijl

06-24622365

trasova@hotmail.com

32 Oosterwold

Johan

Appingedam

0596-626013

johanoosterwold@hotmail.com

33 Ottenhoff

Marjan

Rasquert

0595-423908

marjan@mamot.nl

34 Ozinga
Ozinga35 Dijkhuizen

Marco

Wirdum

0596-572995

marcoozinga@online.nl

Annelies

Wirdum

0596-572995

marcoozinga@online.nl

Blauwstralige Schaalhoo

36 Reus

Alex

Delfzijl

0596-680402

areus@home.nl

Schrijf Vijlvis

37 Riemersma

Roland

Appingedam

0596-622183

ra.riemersma@home.nl

Medicinale Bloedzuiger

38 Ros

Doron

Groningen

06-24221207

dros@live.nl

Markiezinnetje

27

39 Schuitema

Bernard

Meedhuizen

0596-533558

bw.schuitema@groningenseaports.com

Noorse Rotsboorder

40 Schuitema

Laura

Delfzijl

06-53975324

lauraschuitema@hotmail.com

41 Slagter

Martijn

Appingedam

0596-628598

GewoonMartijn@live.com

42 Slootweg

Fred

Midwolda

0597-551273

fredslootweg@planet.nl

Gestreepte Eekhoornvis

43 Slump

Wilco

Assen

06-45889242

woslump@gmail.com

Kleine Beerkreeft

44 Slump

Rinus

Groningen

050-5710810

c.j.slump@home.nl

Grote Beerkreeft

050-5710810

jannie.slump@home.nl

Zwarte Schaarkrab

45 Slump

Jannie

Groningen

46 Smit

Klaas

Oudeschip

Riddervis

47 Soepboer

Marjan

Schiermonnikoog 06-27823007

c.soepboer@knid.nl

Soepschildpad

48 Stammes

Taco

Tjuchem

0596-533382

t.stammes@uwnet.nl

Buisaal

49 Stavast

John

Delfzijl

0596-620450

jstavast@home.nl

Rode Koraalduivel

50 Tienhoven v. Annemarie

Spijk

0596-591435

Annemarie@fishibility.nl

Indische Glasbaars

51 Uijen

Marcel

Spijk

0596-591435

spijkerhart@ziggo.nl

Grote Zeenaald

52 Visscher

Richard

Loppersum

0596-571334

kaboutervuurkool@hotmail.com

Vuurkooltje

53 Vos

Bé

Appingedam

0596-610929

bejovos11@kpnmail.nl

Geelstaart Barracuda

54 Vos

Jolanda

Appingedam

0596-610929

bejovos11@kpnmail.nl

Donkervin Barracuda

55 Vries de

René

Delfzijl

0596-614598

rene.devries@gmail.com

56 Waegeman

Lean

Westervelde

0592-613472

poleen@inn.nl

Zeeuwse Mossel

57 Wernekinck

Paul

Uithuizen

0595-432027

paul@paulwernekinck.nl

Blauwe Vinvis

58 Westerhof

Debbie

Delfzijl

0596-622937

debbie.westerhof@home.nl

Oester

59 Wierenga

Trijn

Zandeweer

0595-432594

bouwbedrijfhenkbos@hotmail.com Poetsgrondel

60 Wiggers

Bert

Roden

050-3021950

info@vouwwagencentrum.nl

61 Wildeboer

Jack

Schiermonnikoog 06-27407627

jackwildeboer@yahoo.com

62 Windt de

Irving

Delfzijl

0596-680806

irving@walkonwatercuracao.com

63 Windt de
Witzenburg
64 van

Taninga

Delfzijl

0596-680806

irving@walkonwatercuracao.com

Harm

Blijham

0597-561067

harm@witzenburg.nl

Masker Kogelvis

65 Woudstra

Dirk J

Kantens

0595-850503

dirkwoudstra@home.nl

Kwabaal

66 Woudstra

Aljan

Loppersum

0596-572451

bonito@firouze.com

Bonito

67 Zuidema

Margreet

Appingedam

06-14364645

m_zuidema@hotmail.com.

Zeepaardje

68 Zwerwer

Johannes

Appingedam

0596-628333

Roodstaart Trekkervis
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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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Aquarius
Dive
Training

IADS duikopleidingen

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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