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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  1199..3300  uuuurr  ttoott  2211..3300  uuuurr  wwoorrddeenn  eerr  tthheeoorriieelleesssseenn  ggeeggeevveenn  iinn  hheett  
oovveerrddeekkttee  zzwweemmbbaadd  DDuubbbbeellssllaagg  iinn  AAppppiinnggeeddaamm  //  DDeellffzziijjll..    
VVaannaaff  2211..3300  uuuurr  ttoott  2222..3300  uuuurr  wwoorrddeenn  eerr  oopplleeiiddiinnggeenn  eenn  ttrraaiinniinnggeenn  ggeeggeevveenn  iinn  hheett  zzeellffddee  
oovveerrddeekkttee  zzwweemmbbaadd..    

  
MMeett  uuiittzzoonnddeerriinngg  vvaann  ddee  zzoommeerrmmaaaannddeenn,,  ddaann  dduuiikkeenn  wwee  bbuuiitteenn,,  ii..pp..vv..  iinn  hheett  zzwweemmbbaadd..  ZZiiee  
hhiieerrvvoooorr  ddee  ttrraaiinniinnggss--  eenn//ooff  dduuiikkaaggeennddaa  vveerrddeerroopp  iinn  ddeezzee  kkrraanntt  vvoooorr  mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee..  

  
______________________________________________________________________________________________________  

  
KKEEUURRIINNGGEENN  EENN  LLOOGGBBOOEEKK  

 
IIeeddeerreeeenn  ddiieenntt  vvoooorr  hheett  vveerrllooppeenn  vvaann  ddee  kkeeuurriinnggssddaattuumm  ooppnniieeuuww  ggeekkeeuurrdd  ttee  zziijjnn!!!!!!  
DDuuiikkeerrss  ddiiee  nniieett  ggeekkeeuurrdd  zziijjnn,,  kkuunnnneenn  nniieett  mmeeeerr  ddeeeellnneemmeenn    
aaaann  ddee  dduuiikkeevveenneemmeenntteenn!!!!!!  

  

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

••  DDrr..  RR..AA..  RRiieemmeerrssmmaa  
SSttaaddsshhaavveenn  2233,,  99990022  DDAA    AAppppiinnggeeddaamm..    
VVoooorr  eeeenn  aaffsspprraaaakk  bbeelllleenn::  tteell..  00559966--662222118833    
ttuusssseenn  0088..0000  ––  1100..0000  uuuurr..  ((OOvveerrddiieepptteerrrreeiinn,,  nnaaaasstt  ddee  AAllbbeerrtt  HHeeiinn))    
  

••  SSMMAA  NNoooorrdd  
LLaaaann  CCoorrppuuss  ddeenn  HHoooorrnn  110044,,  99772288  JJRR    GGrroonniinnggeenn  ((GGeebboouuww  vvaann  ddee  SSttiicchhttiinngg  
TThhuuiisszzoorrgg))  
VVoooorr  aaffsspprraaaakk  bbeelllleenn::  tteelleeffoooonn  005500--55224477228855  ttuusssseenn  99..0000  uuuurr  eenn  1122..0000  uuuurr..  

..  
  
DDuuiikkeerrss  ddiiee  ggeeeenn  llooggbbooeekk  kkuunnnneenn  oovveerrlleeggggeenn  vvóóóórr  hheett  dduuiikkeenn,,  kkuunnnneenn  nniieett  ddeeeellnneemmeenn  aaaann  
ddee  ggeeppllaannddee  dduuiikkeenn  vvaann  hheett  dduuiikktteeaamm  MMaarrlliijjnn..  

  

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

Bestuur 
Jaap Borg, Voorzitter 
Oeverlanden 25, 9606 RR Kropswolde   Tel: 0598-352152 
Klaas Bouwkamp, Secretaris 
Kon.Wilhelminapark 137, 9934 EH Delfzijl   Tel: 0596-619308 
Bernard Schuitema, Penningmeester 
Hoofdstraat 43, 9937 PC Meedhuizen   Tel: 0596-533558 

 

 

EEvveenneemmeenntteennccoommmmiissssiiee  
Walther Eek, Klipper 3, 9981 EM Uithuizen   Tel: 0595-433359 
Rudie Luursema, Westersingel 35, 9901 GG Appingedam Tel: 0596-625056 
Rinus Slump,  Anna Blamanstraat 30,9764 AB Groningen Tel: 050-5710810 
Richard Visscher, Fivelstraat 3, 9919 BC Loppersum Tel: 0596-571334 
BBéé  VVooss,,  DDee  BBaarrrraaggee  1111,,  99990011  DDCC  AAppppiinnggeeddaamm    TTeell::  00559966--661100992299  

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

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

 

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

 

FFoottoo--vviiddeeoo--bbiioocclluubb  
Jaap Borg, Oeverlanden 25, 9606 RR Kropswolde  Tel: 0598-352152 
Aly Hijbels, Waterstraat 151, 9934 AT Delfzijl  Tel: 06-25194721 
Peter van der Maat, Meyemaweg 9, 9955 VC Rasquert Tel: 06-51813219 
Marjan Ottenhof, Meymaweg 9, 9955 VC Rasquert  Tel: 0595-423908 
Annemarie v Tienhoven, Jonker 34, 9909 CB Spijk  Tel: 0596-591435 
Marcel Uijen, Jonker 34, 9909 CB Spijk   Tel: 0596-591435 
PPaauull  WWeerrnneekkiinncckk,,  HHooooffddssttrraaaatt  WWeesstt  6655,,  99998811  AABB  UUiitthhuuiizzeenn  TTeell::  00559955--443322002277  

 

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

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

CCoommmmiissssiiee  MMaatteerriiaaaall  eenn  BBeehheeeerr  
Ton Koers, Technisch beheer  
Hereweg 91, 9906 PD Bierum    Tel: 0596-591224 
PPaauull  WWeerrnneekkiinncckk,,    OOppssllaagg        
HHooooffddssttrraaaatt  WWeesstt  6655,,  99998811  AABB  UUiitthhuuiizzeenn      TTeell::  00559955--443322002277  

 
 

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

Stichting Duikteam Marlijn 
Opgericht 18 jan. 1990 

 
 

www.duikteammarlijn.nl 
 
 

Colofon 
 
 

Aangesloten bonden 
VDTL, IADS 

NOB, IDD, PADI 
 
 

April / Mei / Juni 2013 - 
Nummer 3 

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

Marlijn en verschijnt  
vijf keer per jaar. 

 
 
 

Redactie: 
Jolanda Vos-Kors 
 
Met medewerking van: 
Bestuur en leden van 
Duikteam Marlijn 
 
 
Vormgeving: 
Jolanda Vos-Kors 
 
 
Redactieadres: 
duikteammarlijn@gmail.com 
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Beste duikvrienden, 
 
 
Gelukkig begint het eindelijk een beetje warmer te worden. Er wordt wel steeds gepraat over 
opwarming van de aarde, maar daar heb ik nog niet zoveel van gemerkt. Wel merken we de 
gevolgen van de klimaatveranderingen. De waterstand in Hongarije en Duitsland is nog nooit 
zo hoog geweest, de uiterwaarden hebben in Nederland nog nooit eerder zo laat in het jaar 
onder water gestaan.  
Ook tijdens het duiken lijkt het of de seizoenen zich verslapen hebben. Alles is veel trager, 
maar het lijkt er nu op dat de natuur weer ontwaakt. De eerste kikkervisjes zijn weer gezien 
in Tynaarlo. Ook in Zeeland was alles een beetje later. Duikteam Marlijn ging later naar 
Zeeland, maar het was er niet warmer dan de andere jaren toen we een maandje eerder 
gingen. Gelukkig hebben we wel heel veel mooie dingen gezien, en helaas voor de  mensen 
die op de zondagmiddag nog even bij de Zeelandbrug gingen duiken de kortste duik aller 
tijden. Bé heeft zelfs alleen zijn voet maar nat gekregen. Hopelijk is een volgende keer het 
zicht daar beter. Maar we hebben gelukkig ook hele mooie duiken gemaakt, en bij het duiken 
hoort nu eenmaal ook een klein beetje afzien. Anders hebben we immers ook geen stoere 
verhalen voor later. Natuurlijk was er boven water de echte Zeeland gezelligheid waar zelfs 
mensen die slechts een enkele duik maken graag voor mee gaan. Het kan allemaal bij ons 
gezellig duikteam.  
Wat ons team ook zo bijzonder maakt, is dat we in de zomer, naast  de woensdagavond en 
vrijdagavond meestal in Tynaarlo, op zondag ook naar andere locaties gaan. Ik kan iedereen 
aanraden om daar toch ook eens mee naar toe te gaan. De onlangs georganiseerde duikdag 
naar Hemmoor was echt onvergetelijk, bijzonder goed zicht en heel veel vis.  

Zie daarvoor de berichten op Facebook – Duikteam Marlijn  
Mijn complimenten voor de redactie van het krantje en de webmaster dat dit zo voortvarend 
opgepakt is. Een echte promotie voor ons onvolprezen duikteam. Nog vele fijne en vooral 
veilige duiken gewenst. 
 
 
Namens het bestuur, 
 
Jaap Borg 
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Strike, Spare, Oh, Ah, Stom en 
nog veel meer woorden en 
uitdrukkingen waren te horen in 
het Bowlingcentrum Veenpoort in 

Veendam. Wat was het geval: Duikteam Marlijn had diverse bowlingbanen afgehuurd in dit 
etablissement.  
 
Dit jaar was om een aantal redenen de keuze gevallen op Bowlingcentrum Veenpoort. De 
twee belangrijkste waren die van voldoende bowlingbanen en de mogelijkheid om na afloop 
te gaan steengrillen o.i.d. 
 
Met 22 personen nam ons duikteam 4 van de 6 bowlingbanen in beslag waarop met harte 
werd geworpen en soms, al dan niet vrijwillig, gegooid. Voor de rekenaars onder ons werd 
het ook een luie avond aangezien alles elektronisch werd bijgehouden, althans zo leek het. 
Na twee uur bowlen werd de balans opgemaakt maar helaas werden de worpen en daarbij 
behorende punten netjes op het elektronisch scorebord getoond maar konden niet worden 
geprint. Een aantal van ons die wellicht op de hoogte waren van dit ongemak hadden digitale 
foto’s gemaakt van hun eindstand. Aangezien niet iedereen de beschikking had over een 
dergelijk digitaal medium werden alle uitslagen geschrapt. Een “grote  tegenvaller” voor de 
meest fanatieke bowlers onder ons. Als compromis werden aan de “nieuwelingen” een 
Marlijn polo uitgereikt. “Figuurlijk dan” voor het ophalen moesten ze zich bij ons kleding 
depot bij Dennis Bolt vervoegen.  
 
Na het bowlen konden we aanschuiven aan een heerlijke 
maaltijd welke bestond uit steengrillen met diverse soorten 
vlees en salades, diverse sausen, frituur, gebakken 
aardappelen, groenten en ga zo maar door.  
Om en nabij 23.30 uur werd de avond afgesloten met een 
kop koffie of een aperitiefje. 
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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) 
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Zondagmiddag 28 april jl. melden zich een groep 
Marlijners bij sportschool Dijkman in Delfzijl om 
deel te nemen aan de 24-uurs Spinning-
Marathon die daar werd gehouden. Deze 
sportieve activiteit was georganiseerd door en 
voor het Team Dylana en Esmée en de 
opbrengst komt ten goede van de actie Alpe 
d’HuZes en het KWF.  
Ons duiklid in opleiding Truus Bos is zeer nauw 
betrokken bij dit team en één van de motoren om 
deze actie te doen slagen.  
Tijdens de Spinning-Marathon kon voor  € 10,-- 

per half uur een spin-fiets worden gehuurd. Als één team, herkenbaar in onze blauwe Marlijn 
T-shirts stapten we op de fiets. Truus ging dit half uur als trainster voor de groep met de 
boodschap “ik zal jullie flink laten zweten”. Dat is haar gelukt, maar …………. De heren 
instructors die haar tijdens de opleiding begeleiden zeiden daarop: “pas jij maar op, 
binnenkort het buitenwater in en dan zullen we………..” 
 
We hebben flink ons best gedaan met z’n allen. Door alle 
deelnemers tezamen is een bedrag van ……………………  
bijeengefietst.   
De echte uitdaging ligt nu bij het team dat op 5 &  6 Juni 
daadwerkelijk de Alpe d’HuZes gaat beklimmen.  
Uiteraard wensen wij jullie veel SUC6! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OPGEVEN IS GEEN OPTIE! 
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Zondag 19 Mei, 1e pinksterdag kwam een groep van +/- 20 Marlijners bijeen in Ruinerwold bij 
de plas Engelgaarde. Onder hen waren 4 leden die een speciale uitnodiging hadden 
ontvangen om te verschijnen voor Neptunus. Zij zouden als nieuw lid gedoopt worden en 
een daarbij behorende doopnaam krijgen. In totaal had Neptunus 9 leden uitgenodigd, maar 
op het moment suprême bleek niet iedereen over het lef te beschikken om deze uitdaging 
aan te gaan. Maar beste duikers, weet dit…… Neptunus heeft een goed geheugen en is 
zoals hij zelf altijd zegt “Heerser over alle zeeën, meren, rivieren, kanalen, beekjes en 
………….. andere vochtige plekjes” – dus waar ter wereld u zich ook onder water begeeft, er 
is altijd een kans deze ZeeGod alsnog tegen te komen.  

 
De vier leden die dit jaar het doopritueel 
aangingen waren zoals op deze foto te 
zien (van links naar rechts): 
Wia Faber, Freddy Koning, Johan Klip 
en René de Vries.  
Vol spanning stapten zij het water in, 
aangemoedigd door de overige 
Marlijners aan de kant en in afwachting 
van hetgeen zou gaan komen.  
De spanning liep alleen maar verder op, 
omdat het vooralsnog stil bleef in het 
meer. “Die oude ZeeGod heeft 
Ruinerwold toch wel kunnen vinden” 
dacht Freddy Koning hardop. Ik had zelf 

wel moeite met de navigatie vanmorgen, waardoor mijn aanrijdtijd behoorlijk boven het 
landelijk gemiddelde uitkwam. Maar Neptunus met al zijn ervaring zal dat toch niet 
overkomen?  
Nou dat was niet het geval. Nadat iedereen met luide stem Neptunes begon aan te roepen, 
werd het water van plas Engelgaarde onrustig. Van achter het struikgewas klonk enig gebrul, 
en daar stak Neptunus zijn hoofd boven water. Even later gevolgd door hulp-geroep. 
Ondanks al zijn ervaring was de oude man vast komen te zitten in het struikgewas. Met 
behulp van Klaas Bouwkamp, kon hij uiteindelijk zijn weg vervolgen. Dat het viertal dat 
gedoopt zou gaan worden dit schouwspel met veel gelach had aanschouwd, zou hen duur 
komen te staan, brulde Neptunus terwijl hij dichter bijkwam.  

 

 
Vervolgens moest men één voor één op de knieën voor Neptunus neerdalen en sprak hij zijn 
legendarische woorden uit:  
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“Ik Neptunus, heerser over alle zeeën, meren, rivieren, kanalen, beekjes en andere vochtige 
plekjes, doop de hier op zijn/haar knieën gelegen ………..  en door hem/haar met zijn/haar 
waardig te dragen naam: 
 
Freddy Koning - Indische Zeilvindoktervis (in zijn staart zit een scherpe, giftige 

 stekel die je kunt vergelijken met een scalpel van een chirurg) 
 
Wia Faber  - Witte Koraalvlinder (leeft in lagunen en zeewaartse riffen,  
    gewoonlijk overdag actief maar ……… er zijn uitzonderingen) 
 
Rene de Vries  - Bandeng (gestroomlijnde vis, leeft voornamelijk solitair en komt 

 over de gehele wereldbol voor. Wordt vaak met een wijd  
 opengesperde bek waargenomen, als hij het algenschuim aan  
de oppervlakte filtreert). 

 
Johan Klip  - Blauwe Trekkervis (bezit sterke krachtige kaken en gaat een  
    confrontatie niet uit de weg. Om voedsel te zoeken gebruikt hij  
    een krachtige waterstraal(?) waarmee de zandbodem wordt  
    omgewoeld). 
 
Neptunus hield zich aan zijn woord, dat hij de dopelingen stevig zou aanpakken. Freddy 
werd bevolen zich deels te ontkleden. De “kegel” die rondom hem hing, moest volgens 
Neptunus weggespoeld worden en hij ging dan ook flink onder water.  
Vervolgens was Wia aan de beurt. Deze mooie Witte Koraalvlinder was door het wachten al 
flink afgekoeld. Alleen op de knieën gaan betekende al ondergedompeld worden. Als een 
echte heer behandelde Neptunus haar met zorg.  
Rene de Vries liet het gehele gebeuren rustig over zich heen komen, zoals wij hem kennen. 
Toch was zijn blik na zijn laatste onderdompeling die van “wat overkomt mij nu”. 
Als laatste was Johan Klip aan de beurt. Johan is een zgn. “herintreder”. Na een jarenlange 
duikstop – heeft hij het duiken weer opgepakt. Mede doordat zijn zoon Douwe ook met de 
OW-opleiding is gestart. Johan was dan ook ooit al eens eerder gedoopt. Hij had zijn 
droogpak aan – maar wanneer Neptunus je dan stevig bij je nek-seal pakt – is de garantie 
van een droogpak weg – en als een tuimelaartje ging hij heen en weer.  
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Aan de kant werd dit alles gevolgd en al die capriolen van de dopelingen leverde natuurlijk 
de nodige hilariteit op van de toeschouwers. Het werkte bij iedereen op de lachspieren en 
uiteraard dacht men ook nog wel even terug aan de eigen doop die men ooit ondergaan had.  
Als laatste kregen de dopelingen nog een opdracht uit te voeren. In een kring werd men met 
de handen aaneen gebonden met de gezichten naar elkaar toe. De opdracht was om zonder 
elkaar los te laten de kring zo om te draaien dat men allen met het gezicht naar buiten stond. 
Dit vergde wat lenigheid en enige instructie vanaf de kant, maar ook deze klus werd 
geklaard.  
Vervolgens was het tijd om met een elkaar nog een duikje te gaan maken.  
Inmiddels zorgden Richard en Regiena ervoor dat er een lekker salade-buffet klaar stond, 
met diverse salades, eitje, augurkje en stokbroodjes – waarvan een ieder die aanwezig was 
lekker gesmuld heeft.  
Neptunus kan terug zien op een geslaagd evenement en we zien hem volgend jaar graag 
weer terug.  
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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.            

 
16 jun  Ruinerwold Klaas Bouwkamp 
19 jun  Tynaarlo, avondduik 19.30 uur  
21 jun  Tynaarlo, avond- nachtduik 20.00 uur  
23 jun  Tynaarlo Walther Eek 
26 jun  Tynaarlo, avondduik 19.30 uur  
28 jun  Tynaarlo, avond- nachtduik 20.00 uur  
30 jun  Lingen – Speicherbecken Méjid Hamrit 
03 jul  Tynaarlo, avondduik 19.30 uur  
05 jul  Tynaarlo, avond- nachtduik 20.00 uur  
07 jul  Tynaarlo Aly Hijbels 
10 jul  Tynaarlo, avondduik 19.30 uur  
12 jul  Tynaarlo, avond- nachtduik 20.00 uur  
14 jul  Tynaarlo Jeroen Hoving 
17 jul  Tynaarlo, avondduik 19.30 uur  
19 jul  Tynaarlo, avond- nachtduik 20.00 uur  
21 jul  Vinkeveense Plassen  Rudie Luursema 
24 jul  Tynaarlo, avondduik 19.30 uur  
26 jul  Tynaarlo, avond- nachtduik 20.00 uur  
28 jul  Tynaarlo Jack Mulder 
31 jul  Tynaarlo, avondduik 19.30 uur  
02 aug  Tynaarlo, avond- nachtduik 20.00 uur  
04 aug  Ruinerwold Bernard Schuitema 
07 aug  Tynaarlo, avondduik 19.30 uur  
09 aug  Tynaarlo, avond- nachtduik 20.00 uur  
11 aug  Tynaarlo Fred Slootweg 
14 aug  Tynaarlo, avondduik 19.30 uur  
16 aug  Tynaarlo, avond- nachtduik 20.00 uur  
18 aug  Hemmoor – Duitsland  
21 aug  Tynaarlo, avondduik 19.30 uur  
23 aug  Tynaarlo, avond- nachtduik 20.00 uur  
25 aug  Tynaarlo Jannie Slump 
28 aug  Tynaarlo, avondduik 19.30 uur  
30 aug  Tynaarlo, avond- nachtduik 20.00 uur  
01 sep  Tynaarlo John Stavast 

 
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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Hoi,  
 
Ik zal me eerst even voorstellen…….. ik ben Linda Jellema,  
35 jaar en woon in Delfzijl. 
Nooit gedacht dat ik ooit zou gaan duiken. Maar ik ben er  
mee in aanraking gekomen dankzij Jack Mulder. Hij vertelde  
mij hoe mooi het onder water was. Ik vertelde hem dat ik 
wedstrijden had gezwommen en dat ik nog steeds van water houd. Mijn eerste proefduik was 
eind oktober en ik was gelijk verkocht. 
 
Toen ik hoorde dat er een duikweekend was in Zeeland heb ik mij gelijk opgegeven, al had ik  
mijn brevet nog niet. Dus ondertussen maar hopend dat ik het op tijd zou gaan halen.  
Ik ben samen met Wia Faber naar Zeeland gereden. Bij Bodegraven was de ontmoetings-
plek en vervolgens zijn wij samen naar de eerste duikstek gereden. Tenminste ………. 
 

Daar Wia voor deze trip een Tom- Tom  had geleend, dachten wij dat we de 
weg wel wisten. Toch is het ons gelukt om te “verdwalen” in het kleine dorpje 
Scharendijke. Naar wat heen en weer gebeld te hebben, kwam Jack ons 
tegemoet rijden. Eind goed, al goed ? Nee dus, zelfs de 1e duik werd uitgesteld. 
Dat kwam door het weer, het regende nl. nogal – en dus reden we in een lange 
stoet richting Renesse. Dankzij de smartphones  en de buienradar app keerden 
wij om 15:00 uur terug naar een droge duikstek, alwaar ik mijn laatste examen -  
oftewel fun-dive ging maken. 

Tijdens deze fun-dive  dook ik met  4 sters-instructeur Rinus als buddy. Helaas duurde mijn 
duik met Rinus slechts 5 minuten, omdat mijn buddy na het maken van de commandosprong 
niet meer in evenwicht was. Hij verloor zijn loodpocket. Toevallig doken er bij de steiger nog 
2 ervaren divemasters  op, die mij als nog hebben begeleid voor mijn fun-dive. Helaas werd 
ik tijdens deze duik door de heren “gesandwiched”,  doordat Jack naar bakboord wilde en 
Jan naar stuurboord. Het maakte mij ook verder niks uit, mijn laatste examen onderdeel had 
ik nu wel gehad en was verder een succes. Truus Bos, die ook haar laatste opleidingsduik 
maakte kwam ook met haar buddy Bernard zeer blij boven. Ook zij was geslaagd. 
Eenmaal in het huisje kwam Rinus mij persoonlijk het certificaat overhandigen en ik was er 
heel erg blij mee.  
Voor diegene die een nachtduik wilden maken, stond op de vrijdagavond een duik gepland. 
Wia, die met haar 2-sters opleiding bezig is had dat nodig, dus zij ging uiteraard mee. 
 
Dag 2 - zaterdagochtend 10:00 uur duikstek: Dreischor. Ik zou met Jack mijn 1e 
gebrevetteerde duik maken, maar het liep anders want Rinus wilde een herkansing. Op de 
steiger dacht ik dat we met een commandosprong te water zouden gaan, maar mijn buddy 
koos voor het trappetje. Waardoor mijn gedachten gelijk uitgingen naar de vorige dag dat hij 
zijn lood verloor, hahahaha…… Mijn eerste gebrevetteerde duik ging heel lekker, terwijl mijn 
buddy aan het fotograferen was,  keek ik in het rond en zag vele kwallen en andere onder 
water leven. Toen mijn buddy en ik weer uit het water kwamen vroeg Janny welke auto 
sleutel ik moest hebben. Ik goed kijken, maar nee……. die ene die ik zocht zat er niet 
tussen. Dat hield dus in dat Jack niet de sleutels had afgegeven. Het “gele eitje” dat hij trots 
liet zien waar de sleutels in konden tijdens het duiken, daar had hij ze nu dus ook in gedaan.  
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Dat was dus niet zo handig want ik kon me dus niet afdrogen en 
aankleden. Janny gaf me dan ook gelijk een handdoek en een muts. 
Even later kreeg ik handschoenen en daarna kreeg ik nog warme 
kleding en een jas te leen van Jolanda en Bé. Zo werd ik goed warm 
gehouden totdat “de dader” weer uit het water kwam. Nog niet  
helemaal op temperatuur zijn we maar gauw naar het huisje 
gereden. Toen ik weer wat  warmer was hebben we er ook dan 
smakelijk om gelachen. Maar het was een fijn gevoel dat iedereen 
met me mee leefde en me geholpen heeft, bedankt allemaal! 
 
Zaterdagmiddag in Den Osse maakte ik nog een duik met buddy Jan.   
Op het moment van de afdaling bleek dat ik niet goed naar beneden kon komen, wat 
bleek……. i.p.v lucht uit mijn jacked  te laten gaan, pompte ik er lucht bij. Mijn buddy greep 
gelijk in en ontluchte me, zodat we aan de afdaling konden beginnen.  Mijn buddy liet mij de 
grote kreeften zien die verscholen zaten in hun holletje, we kwamen ook grote krabben tegen 
en een mooie grote paarse zeester. We kwamen ook een fuik tegen en daar zaten 4 kreeften 
in en andere vissen. Het zicht was niet erg best, maar wat ik gezien heb daar heb ik zeer 
zeker van genoten. Al moest je voor elke duikstek een beste eind lopen om in het water te 
komen. Na deze laatste duik van de dag zijn we weer naar het huisje gegaan om ons op te 
frissen. 
‘s Avonds gingen we met z’n allen naar de “beroemde” wok-chinees in Renesse. Alles was 
goed verzorgd en er waren verschillende gerechten waar je uit kon kiezen, laten wokken of 
grillen op de bakplaat. En iedereen heeft daar dan ook wel van genoten.  
Als laatste gaf Jaap een kleine toespraak en voor daarna nog een afzakkertje. Vervolgens 
weer rustig naar het huisje, waar nog even werd nagepraat over de gezellige dagen die we 
hebben gehad in Zeeland.  
Voor mij is dit duikweekend echt fantastisch geweest en om niet snel weer te vergeten. 
Bedankt allemaal voor de goede verzorging en het leuke weekend. En nog heel veel 
duikplezier. 
 
Groetjes, 
 
 Linda Jellema 
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 Aly Hijbels & Jolanda Vos 
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� Duikteam Marlijn overweegt de aanschaf van een 

mobiel clubhuis. Tijdens de Neptunus duik in 
Ruinerwold kwam Fred Slootweg langs met het        
1e prototype. Enige aanpassingen zoals kleedruimte 
met warme douches, keuken met frituurpan moeten 
nog worden uitgevoerd.  

 
 

 
 

 
� Jolanda Vos tijdens haar duik in Ruinerwold zelf voor een vis werd 

aangezien en aan de haak is “geslaan”  door een fanatieke visser. 
“Beet, ik heb beet” dacht hij, maar op een “Donkervin Barracuda” had  

         hij niet gerekend.  
 

 
 
� Ondanks dat Klaas Bouwkamp dit jaar het Zeeland-weekend moest overslaan, zijn 

collega Marlijners zijn rol met glans overnamen, nl. ………….. 
 
 
Bernard Schuitema de laatste modetrends wilde laten  
zien door te duiken met 2 verschillenden duikschoentjes 

 
 
Rinus Slump bij zijn eerst duik zijn loodpockets verloor bij Scharendijke 
en dat John Stavast na afloop van zijn duik met dubbel lood weer 
boven kwam.  

 
 
Jaap Borg na een “natte duik” in zijn droogpak, de 
volgende dag bij Dreischor tot ontdekking kwam dat 
zijn “natte” duikschoentjes nog in het huisje waren achtergebleven. Dat 
werd dus op blote voetjes wachten tot Bé Vos met maatje 43 weer uit de 
Grevelingen bovenkwam en Jaap & Aly alsnog hun duik konden gaan 
maken. 

 
 
� Aljan Woudstra tijdens het 

Zeeland-weekend 2013 met zijn 
afsluitende duik in de 
Oostvoornse plassen bij Slag 
Stormvogel zijn 2200ste duik heeft 
gelogd.  



 15

 
 
 

GGeessllaaaaggddeenn  
 

1* Open Water Diver 
 

 
 
Truus Bos   24-05-2013 

 
 
 
 

 
 

Linda Jellema  24-05-2013 

 
 
 
 

 

 

Wat is het toch heerlijk duiken in een droogpak ………… 
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GONDELVAART 

 

Op vrijdag 6 september 2013 neemt ons duikteam 
weer deel aan de jaarlijkse Gondelvaart in 
Appingedam.  
Op die wijze presenteert ons duikteam zich aan de 
bevolking van Appingedam en omstreken. Ieder jaar 
wordt de boot of vlonder die we daarvoor gebruiken 
door een groep enthousiaste leden versierd en 
voorzien van de benodigde verlichting. Hoewel wij zelf 
wel een idee hebben hoe we de boot of vlonder gaan  
 

versieren is een ingeving van de leden van harte welkom.  
 
Heb je een idee of een ingeving welke kan worden gebouwd 
op een vlonder van 5 meter lang en 2.50 meter kan je dat 
doorgeven aan de Evenementencommissie van Marlijn. 
Wellicht kunnen we jouw idee met die van ons samenvoegen 
tot een prachtig geheel. Je dient er rekening mee te houden 
dat op het vlonder plaats moet zijn voor Neptunus met zijn 
gevolg (zeemeerminnen).  
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VERJAARDAGSKALENDER 
DUIKTEAM MARLIJN 

 
In Juni - Juli – Augustus 2013 feliciteren 
wij .…….. 
 

 
JUNI  Doopnaam 
  3 Irving Windt 
  4 Paul Wernekinck Blauwe Vinvis 
  5 Harm van Witzenburg Masker Kogelvis 
  8 Ineke Beenke Reuzenkogelvis 
13 Fred Slootweg Gestreepte Eekhoornvis 
14 Debbie Westerhof Oester 
19 Jack Wildeboer 
19 Marco Ozinga  
28 Peter van de Maat Bruine Vliegende Poon 
 
JULI  Doopnaam 
  4 Johan Oosterwold 
 10 Walther Eek Zilveren Eekhoornvis 
 13 Dennis Bolt Grootvin Pijlinktvis 
 23 Ton Koers Sidderrog 
 28 Méjid Hamrit Kleine Kraak 
 
 
AUGUSTUS  Doopnaam 
  2 Gerda Luursema Rijenkarper 
  2 John Stavast Rode Koraalduivel 
  8 Annemarie v. Tienhoven Indische Glasbaars 
15 Wilco Slump Keine Beerkreeft 
22 Trijn Wieringa Poetsgrondel 
23 Marjan Soepboer Soepschildpad 

 
 

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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                                                                IIAADDSS  dduuiikkoopplleeiiddiinnggeenn  

 

 

 

 

 

 

 
Door het volgen van een (vervolg) opleiding kan je als duiker je eigen de kennis en ervaring 
in de duiksport uitbreiden.  
 
Onderstaande duikopleidingen kunnen bij Aquarius Dive Training onder deskundige 
begeleiding worden gevolgd. 
 

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

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

               Defibrillator 
► Diverse specialty’s 

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

 
Buiten de 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 te kunnen bieden. Denk eraan: IEDERE SECONDE TELT. Je kunt met 
de achtergrond van een medische cursus wellicht het leven van een collega, partner of 
familielid 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 Provider:   
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. 

 
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%  

 

Aquarius
Dive

Training
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BLS: 
De cursus Basic Life Support is een beginnersopleiding in de basistechnieken 
van eerste hulp en reanimatie voor volwassen slachtoffers met levens-
bedreigende 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. 
 
 

 
 

 

 

 

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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Haai-humor ……… 
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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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                                                                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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