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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 20.00 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
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Het info-bulletin is een blad
voor de leden van Duikteam
Marlijn en verschijnt
vijf keer per jaar.
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Tel: 0598-352152
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Tel: 0595-423908
Tel: 0596-591435
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Hoofdstraat W est 65, 9981 AB Uithuizen
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Hallo Marlijners ……….
Daar is ie weer. Een nieuw infobulletin boordevol nieuwsfeitjes, verslagen van evenementen,
agenda etc.
Normaal gesproken met in de Oktober editie een verslag van de jaarlijkse duikvakantie.
Dat liep dit jaar dus even anders. En niet alleen door de politieke situatie in Egypte. Dat
maakte het voor menigeen wel onaantrekkelijk om die kant op te gaan. De 1e aanleiding was
echter dat de organisatie waarbij wij geboekt hadden onze reis bij Nile Travel had
ondergebracht en deze failliet is gegaan. Het geboden alternatief kon niet vervangen wat wij
hadden geboekt + daarbij kwam ook nog eens de onrust in Egypte …… toen kon er maar
één verstandig besluit genomen worden, namelijk alles annuleren.
Er is nog druk gezocht naar alternatieven maar voor een grote groep op zo’n korte termijn
was dat lastig + alternatieven als Turkije of Malta qua zowel prijsstelling als duikomgeving
heel anders dan de Rode Zee. De knop moest dan wel echt om!
Uiteindelijk is dan ook besloten om voor dit jaar namens Marlijn geen duikvakantie te
houden. Iedereen had zeer snel zijn/haar geld weer terug op de rekening en kon zijn eigen
weg gaan. Voor een aantal hield dat in …….. nu even geen vakantie. Anderen waaiden uit
naar verschillende uithoeken op onze aardbol, Lefkas – Griekenland, Gran Canaria, Cuba,
Bonaire ……..
Uiteraard hopen we dat we in 2014 wel weer met elkaar op duikvakantie kunnen gaan!
Een bedankje aan Rinus Slump is hierbij wel even op zijn plaats. Altijd druk met het
organiseren van de duikvakantie en nu met alle extra “rompslomp” omtrent de annulering,
alternatieven zoeken etc. Top geregeld.
Het buitenseizoen voor de woensdag- / vrijdagavonden is inmiddels weer afgesloten. We
hebben een mooie zomer gehad en er is door de clubleden veel gedoken. Uiteraard blijven
we op de zondagmorgen een buitenduik maken.
De woensdag- / vrijdagavonden brengen we vanaf nu weer door in de zwembaden. Op
woensdag in de Watertoren, Winschoten en op vrijdag in Dubbelslag, Delfzijl. Ook hier ben
je weer van harte welkom. Tijd om je skills te oefenen / onderhouden of een vervolgopleiding
te doen of werken aan de conditie. Genoeg redenen om gewoon te komen.
We wensen je weer veel leesplezier met dit infobulletin.
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bij de club ……
Kennismaking met een nieuw duiklid.

Goidag, das nou ook wat.
Ik wer vroagt om een soort C.V. deur te geven, mor het hail wat vouten in de aorde om een
schier verhoaltje te schrieven.
Elk nuimt mie Johan Oosterwold. Ik ben traauwd met Christine. Soamen hebben wie ain
dochter, Sanne, dei is zeuvenentwinteg.
Ik zulf ben opgreud in ’N Daam.
Nou eeven over doekn.
Tis begonnen met een raize noar Bali. Op het ailand Bali het Sanne heur 1* open water
brevet hoalt en ze zee: dat is ook wel wat veur joe pap.
Noa een poar joar borreln ist der toch van kommen. Dat begriep je nou al wel.
De eerste keer dat ik met Sanne noar Dubbelslag ging veur een prebairdoek, was ik
verkocht. Toun haar ik de smoak te pakken.
’t Was wel wat, dei theorie! Man, man, man …… Ain ding ging der stoer in, dei doekplanner.
Ik snapte der niks van. Mor Rinus en Aljan mor zeggen, dat komt wel Johan. Nou ik hebt
onder de knei kregen. Rinus en Aljan zeiden: Aal dei andern hebben et der ook stoer met
had. Ik denk dat wie ook een hail bult lol had hebben.
Om een laank verhoal kort te moakn, de dag veur mien verjoardag, 4 juli – haar ik alle
oefeningen + theorie met goud gevolg oafsloten en kreeg ik mien 1* open water brevet, met
een (preek) van Rinus en nait te vergeten de bubbeltjes van Sanne.
En vanoaf dei tied ben ik 3 keer in de week in Tynaarlo + de vaste kern van 8 man en
natuurlek de wichter en krieg ik der aal meer plezaier in.
Johan
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DUIKKEURING EN MEDISCHE VERKLARING
Als je gaat duiken, wordt door de duikschool of de vereniging vaak gevraagd naar een
medische verklaring of keuringsbewijs.
Een medische verklaring of een keuring?
De regels over de medische verklaring of de duikkeuring zijn lang niet altijd duidelijk.
Iedereen kent wel de medische -verklaring. De beroemde
verklaring schrijft een keuring voor als je één van de vragen
met ja moet beantwoorden, maar sommige organisaties
zeggen dat je altijd gekeurd moet worden of als je boven een
bepaalde leeftijd bent. De z.g. NEN normen spreken van een
geschikte vragenlijst of een keuring. Daaruit kunnen we dus
niet opmaken wanneer een vragenlijst voldoende is of dat een
keuring moet plaatsvinden. Kennelijk rekent de NEN norm
erop dat een en ander blijkt uit de standaards van de
duikorganisaties.
Professionele duikers worden elk jaar gekeurd, maar voor
recreatieve duikers, instructeurs of technische duikers zijn de
regels veel minder duidelijk. Afhankelijk van de
duikorganisatie of de opleiding verlangt men het invullen van een vragenlijst c.q. een echte
medische keuring. Dat hangt waarschijnlijk samen met de mate van zekerheid die een
keuring je kan bieden.
Er is natuurlijke geen arts die garanties kan geven dat je geen hartinfarct krijgt of geen
overdrukverwonding. Het stempel “goedgekeurd” geeft aan dat de keurende arts geen zaken
heeft gevonden die onverenigbaar zijn met het duiken. Niets meer en niets minder.
Welke afspraken/protocollen zijn er in de duikgeneeskunde?
De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (N.V.D.) heeft richtlijnen opgesteld waar
een duikmedische keuring aan moet voldoen - hierbij wordt niet alleen gekeken naar
lichamelijke geschiktheid maar ook of er psychische bezwaren zijn. De keuring is overigens
de laatste jaren veel meer een advies geworden.
Vroeger werd er alleen gedoken door gezonde jonge mensen. Maar vandaag de dag wil men
vaak met welke lichamelijke beperking dan ook kunnen duiken (of parachutespringen of
bungee jumpen). Dit vergt specifieke medische kennis op duikgebied. Met name de Scott
Haldane Foundation geeft in Nederland en enkele aangrenzende landen opleidingen voor
artsen die zich willen specialiseren in de duikgeneeskunde.
In principe mag iedere arts een duikkeuring verrichten. Ook als hij of zij daarvoor geen
speciale opleiding heeft gevolgd. Iedere arts is dus wel bevoegd maar niet altijd bekwaam
om dit onderzoek uit te voeren. Bij jonge gezonde mensen die willen gaan duiken, gaat het
nog wel goed maar zodra er gezondheidsproblemen om de hoek komen kijken is specifieke
kennis nodig van de lichamelijke veranderingen die optreden tijdens het duiken.
Een medische keuring als je gaat leren duiken is in elk geval aan te raden.
Het eerdergenoemde advieskarakter is hierbij van groot belang.
Het is fijn voor beginnende duikers om bijvoorbeeld adviezen te krijgen over wat voor hen de
beste manier van klaren is. Of hoe zij hun medicatie het beste kunnen gebruiken in
combinatie met het duiken.

5

Bij instructeurs, divemasters of elk ander niveau van begeleiding speelt natuurlijk ook de
verantwoordelijkheid voor cursisten. Een regelmatige check van de eigen gezondheid is niet
altijd dwingend voorgeschreven, maar een keuring is op basis van gezond verstand bijna
vanzelfsprekend. Dat kan jaarlijks, maar ook bij ernstige ziekten of na operaties is het van
belang om tussentijds te laten checken of je gezondheid nog in orde is voor het duiken.
De zelfstandige duiker
Als je zelfstandig gaat duiken met een bevriende buddy, is er geen enkele regel die zegt dat
je eerst gekeurd moet worden of dat je een medische verklaring moet invullen. Wat je doet.
moet je zelf weten. Je hoeft niet gekeurd te worden om een drukke straat over te steken, ook
al kan je slecht zien of slecht lopen. Dat klinkt heel logisch maar in sectoren als de luchtvaart
moet iedereen gekeurd zijn, ook al vliegt hij/zij helemaal alleen. Misschien komt dat in de
duikwereld ook nog eens, maar tot vandaag zijn er geen overheidsvoorschriften of wettelijke
regelingen.
1*/Open Water leerlingen en de medische verklaring
Als je een duikcursus gaat volgen, verwacht je natuurlijk van de instructeur dat hij je weer
veilig boven brengt. Nu wil die instructeur van tevoren graag weten of hij met de leerling
geen onverantwoorde risico's loopt. Stel dat er wat gebeurt, dan heb je de kans dat de
ongelukkige leerling achteraf zegt: "Je had me wel eens mogen waarschuwen, want ik heb
m'n hele leven al last van mijn oren gehad, of ik heb pas een hartinfarct gehad en nu heb ik
er door het duiken weer eentje". Omdat de instructeur of de duikschool dan misschien
onvoldoende voorlichting heeft gegeven, zijn zij mogelijk aansprakelijk.
Dat is de reden waarom IADS, PADI, NAUI, NOB, SSI en al die andere duikorganisaties een
medische verklaring vragen bij beginnende duikers of een keuring als hun standaards dat
stellen.
Diezelfde regel vinden we terug in de NEN norm 14153-1-2:2003 (de opleiding tot Open
Water Diver/1* duiker) De NEN norm spreekt van een keuring of een medische verklaring
door middel van een geschikte vragenlijst. De NEN norm stelt dus geen harde eis voor
keuring. Een wettelijke regeling is er niet.
Een medische verklaring van advanced of rescue
leerlingen?
In de NEN norm 14467:2004, geldig voor elke aanbieder (van
duikschool tot zelfstandig instructeur), staat dat bij opleidingen
in het dossier van de leerling een "medical certification"
aanwezig moet zijn. Of deze regel nu geldt voor alle
opleidingen, of alleen maar verwijst naar de Open Water
cursussen is niet duidelijk. Ook hier dus geen duidelijke
aanwijzing voor keuring of verklaring. Specifieke NEN normen
voor specialty's, advanced of rescue-cursussen zijn er niet.
Moeten divemasters en instructeurs gekeurd zijn?
Veel duikorganisaties vragen bij de opleiding tot instructeur of
divemaster een medische keuring. Later vaak niet meer. Ook de NEN-norm schrijft alleen
een keuring voor bij de opleiding tot instructeur of divemaster. Misschien klinkt dat een beetje
gek, maar kennelijk wordt elke instructeur of divemaster geacht zelf de verantwoordelijkheid
te dragen voor zijn/haar lichamelijke conditie in latere jaren. Aansprakelijkheidsverzekeringen
als DAN en Aquamed schrijven ook geen duikkeuring voor.
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In de Arbowet staat dat alle duikers van professionele duikbedrijven jaarlijks gekeurd
moeten worden. Dat schijnt niet te gelden voor scuba instructeurs, want die regel is voor
recreatieve instructie uitgezonderd. Toch zit daar een adder onder het gras. De Arbowet
schrijft wel voor dat elke werkgever van instructeurs (en de instructeur die zelfstandig werkt)
moet zorgen dat de betreffende professional medisch geschikt is voor het werk onder water.
En hoe kan je dat nou weten? Juist, door een keuring!
Juridisch advies aan duikscholen en zelfstandige instructeurs/divemasters is dus: laat elk
jaar even keuren.
De medische verklaring voor iedereen die komt duiken?
Veel duikscholen vragen van elke duiker die bij hen komt duiken een medische verklaring.
Vooral in het buitenland wordt je zo'n verklaring nogal eens onder de
neus gedrukt. Soms zelfs moet je ter keuring naar een door de
duikschool geregelde dokter. Volgens de Nederlandse regels bestaat
zo' n verplichting niet.
Stel er komt een ervaren duikster met vele brevetten en meer dan
2000 gelogde duiken, met haar laatste duik twee weken geleden. Zij
wil mee duiken. Moet zij dan zo' n verklaring ondertekenen of zich
laten keuren? Dat lijkt me wat overdreven.
In dezelfde situatie zou ik als duikschool wat voorzichtiger zijn als er een duiker komt met
Open Water brevet en 15 gelogde duiken waarvan de laatste langer dan een jaar geleden is.
Regels zijn hier helaas niet voor. In principe mag je aannemen dat een gebrevetteerde
duiker voldoet aan de opleidingseisen van zijn of haar organisatie. Maar of dat na jaren nog
steeds zo is?
Het is maar zeer de vraag of een medische verklaring of keuring helpt om aansprakelijkheid
uit te sluiten. Wil een duikschool daarover meer zekerheid, dan zullen bijzondere
contractvoorwaarden uitkomst moeten bieden.

DUIKHUMOR - ADEMNOOD ………..
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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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Dit seizoen stond er een nieuw uitstapje op onze duikkalender, nl. 2 duiken in de
Vinkeveense Plassen. Wie komt er nu met dat idee …....
Clublid Dennis Leeuwerke vindt het vanuit zijn huidige woonplaats Utrecht op de
zondagochtend naar ’t Veenmeer Tynaarlo wel erg ver rijden en is dus op zoek gegaan naar
een alternatief. Een club mensen zoals bij Marlijn is natuurlijk uniek – maar na enig zoekwerk
heeft hij toch bij de Scuba Academie in Vinkeveen ook een leuke club mensen ontmoet
waarmee het fijn duiken is. Alle redenen dus om ons uit het hoge noorden uit te nodigen om
een dagje langs te komen. Zondag 21 juli jl. was het zover.
De wekker ging vroeg af die dag want we moesten ons om 09.00 uur melden bij de Scuba
Academie. Na een vriendelijke ontvangst met koffie, het
uitpakken van onze spullen en een parkeerplaats voor de
auto kregen we uitleg wat we precies zouden gaan doen.
De Vinkeveense Plassen zijn verbonden met de rivier de
Amstel. Ze zijn vanaf de Gouden Eeuw ontstaan door de
winning van turf ten behoeve van Amsterdam. De huidige
langwerpige eilanden zijn legakkers, ze waren vroeger in
gebruik als droogvelden voor de nog natte turf. Nadat het
veen was weggebaggerd bleven er veenplassen achter,
gevormd door de trekgaten die door afslag van de oevers
steeds groter werden.
Het was een super-zomerse dag met hoge
temperaturen, dus er werd enige drukte op de
plassen verwacht.
Omdat ze vanuit de Scuba Academie met
een platbodem boot het meer op gaan, heb je
de mogelijkheid om wat rustiger plekken op te
zoeken. De planning was om 2 bootduiken te
gaan maken. De eerste plek was bij
zandeiland 12.
Daar aangekomen gooit de schipper
vervolgens 2 boeien uit en plaatst een
duikvlag op de boot, om op die manier andere
boten op afstand te houden.
Tussen de beide duiken in werd teruggevaren
naar de duikschool. Tijd voor een lunch,
rustpauze en i.v.m. het warme weer lekker
afkoelen in het water.
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Voor de 2e duik vaarden we uit naar
zandeiland 9.
Het water was helder en dus goed zicht.
Het zonlicht gaf een mooi effect op de
begroeiing onder water.
Het visleven was naar onze beleving iets
minder aanwezig dan in onze thuisplas ’t
Veenmeer in Tynaarlo, al werd er hier ook
grote snoekbaars, snoek en kleine kreeftjes
gespot.
Ook zijn er mooie met kleine mosselschelpjes
begroeide wrakjes te vinden. Genoeg te zien
dus en te genieten onderwater. En uiteraard
hebben wij deze keer maar 2 duikplekken
bezocht.
Het is een zeer geslaagde dag / evenement
geweest en nog voordat we gingen afsluiten
en afscheid nemen van de Scuba Academie,
gingen er al geluiden op om dit een
terugkerend evenement te laten worden. We
zullen volgend jaar op de agenda zien wat de
evenementencommissie hiermee doet!
Na de 2e duik bleek dat de telefoons van
Rinus & Jannie heel wat berichtjes te
verwerken hadden gehad. Goed nieuws: 3e
kleinkind geboren. Weliswaar te vroeg, maar
het leek allemaal o.k. Door de Scuba
Academie werd spontaan een fles
champagne geopend. Na de felicitaties en
een toost op de kleine, werd het langzaam
aan tijd om de reis naar het Noorden aan te
vangen. Onderweg is in Lemmer nog een
stop gemaakt om de inwendige mens ook
nog even te verwennen. De Marlijners zijn
bekend op deze route en de Shoarma zaak
was dan ook weer snel gevonden.
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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. De duik op de zondag is zoals gewoonlijk om 10.00 uur.
06 okt
13 okt
20 okt
27 okt
03 nov
10 nov
17 nov
24 nov
01 dec
08 dec
15 dec
22 dec
04 jan
05 jan
12 jan
19 jan
26 jan
02 feb

Tynaarlo
Lingen–Speicherbecken (Schatkist
duiken)
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo - Snertduik
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Appingedam - snorkeltocht
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo

Paul Wernekinck
Jannie Slump
Bé Vos
Jolanda Vos
Klaas Bouwkamp
Walther Eek
Wia Faber
Méjid Hamrit
Aly Hijbels
Jeroen Hoving
Luit Huisman
Johan Klip
Rinus Slump
Rudi Luursema
Bernard Schuitema
Fred Slootweg
John Stavast
Richard Visscher

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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Meestal zo’n 2 x per zomerseizoen reizen Marlijn-duikers af naar Kreidesee Hemmoor. Een
oude steengroeve in de kop van Noord Duitsland nabij Cuxhaven.
Het is toch een behoorlijke afstand naar Hemmoor, vandaar dat we hier altijd een dagtrip van
maken. Verzamelen bij de grensovergang Nieuweschans rond 07.30 uur. Vandaar in konvooi
richting Hemmoor waar we dan zo tegen 10.00 uur arriveren. Inschrijven bij de duikbasis en
dan mooi de tijd hebben om hier 2 duiken te maken.
De deelname is vaak beperkt tot een vaste kern
Marlijners en dat is toch jammer. Het is zo de moeite
waard om hier te gaan duiken. Het aqua-blauwe water,
manoeuvreren door het onderwaterbos, spotten van
forel en baars, en voor wie dat wil eerst even een
diep-duik maken bij instap 3. Zwemmen langs de
attributen die zijn blijven staan uit de tijd dat de
cementindustrie hier nog hoogtij vierde. De stortkoker,
vrachtwagen, transportbanden maar ook andere
duikobjecten zoals zeilbootje of vliegtuig.
Tussen de beide duiken door gezellig bijkletsen en tijd
voor koffie, broodjes en er komen altijd andere lekkere
verrassingen uit de auto’s te voorschijn. Cilinders
vullen (kan ter plaatste) voor de 2e duik.
Op de terugreis naar Nederland een pit-stop waar we
nog even een “warme hap” naar binnen werken en dan
in 1 trip door naar huis. Een lange dag, maar wel altijd
met een voldaan gevoel.
Er gaan geluiden op om volgend jaar wellicht een keer
een weekend-trip richting Hemmoor te maken.
Misschien dat dit meer Marlijners op de been brengt,
want zoals gezegd – duiken in Hemmoor is zeer de
moeite waard.
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 Bernard Schuitema naast Instructeur voor Duikteam
Marlijn – ook een carrière heeft als acteur. Zie het
flimpje “Bernard de funny bear goes Scuba Diving”.
En spannende avonturen die hij daar beleefd……..
Om het filmpje te zien, ga naar onderstaande link:
http://duikenchannel.nl/2013/08/09/duiken-voor-kidsbernard-goes-scuba-diving/

 Ons duiklid Truus Bos-Poort onlangs 50 jaar is geworden
………… en dat heeft ze geweten.
De “verjaardags-opbrengsten” zijn inmiddels goed
besteed – een onderwatercamera. Dus kom maar
op met die foto’s ………

 Dat iedereen zich bij Duikteam Marlijn nog steeds
afvraagt waarom Jannie Slump hier op de knieën
uit de bosjes kwam gekropen?

 Rinus Slump op Bonaire heeft ontdekt
dat er een duikstek naar zijn eigen
duikschool Aquarius is genoemd en dat
hij daar zijn 2200ste duik heeft gemaakt!
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VAART
Angstig keken de bouwers van het ”Marlijns” vlot naar de lucht.
Bliksemschichten en gerommel waren duidelijk waarneembaar
en het regende pijpenstelen. Ondanks deze slechte
vooruitzichten gingen de bouwers onder de bescherming van
paraplu’s door met het ophangen en bevestigen van verlichting
en andere attributen. Het zou toch niet zo zijn dat een uur
voorafgaande de Gondelvaart alle voorbereidingen voor niets
waren geweest. Twee avonden opbouwen van het vlot en
meerdere avonden achter de naaimachine voor het maken van
de zeemeermin staarten en nog een aantal zaken wat gedaan
moest worden; het zou zo spijtig zijn. Hopelijk krijgt de
organisatie alsnog groen licht om de Gondelvaart te starten.
Hoewel er nog steeds geen toestemming was begonnen de
figuranten zich om te kleden. Jannie en Jolanda als
zeemeermin, Bé als de druïde uit Asterix en Obelix en Bernard
als de pompeuze visboer. Een half uur na de oorspronkelijke
starttijd mocht de Gondelvaart alsnog beginnen. Het vlot van
ons duikteam was het vierde vlot in de rij en werd langzaam
door de sleepboot het parcours opgetrokken. Ondanks het
slechte weer en de verwachtingen eerder die avond was het vrij
druk langs de kanalen. Gedurende de 2 uur durende tocht heeft
Duikteam Marlijn zich op deze wijze gepresenteerd aan het
talrijk aanwezige publiek. Dat het vlot en de figuranten bij het
publiek en de pers in de smaak viel bleek de zaterdag daarna.
Een grote kleurrijke foto op de hoofdpagina van de plaatselijk
krant. Dit was voor de bouwers en figuranten de beloning voor
al het gedane werk en nogmaals een presentatie aan
Appingedam en omgeving.
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Geslaagden
1* Open Water Diver
Johan Oosterwold

01-07-2013

Susanne van Aalderen

01-09-2013

Gea Koning

20-10-2013

Nitrox Diver
Johan Klip

01-07-2013

Jeroen Hoving

01-08-2013
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PITCH & PUTT
In een kleurrijke stoet reden de leden van Duikteam Marlijn van duikstek
Engelgaarde in Ruinerwold richting Koekange. Op de rotonde bij De Wijk werd de
weg, niet zoals normaal, recht doorgaand naar Ruinen gevolgd maar sloeg de
stoet rechtsaf richting Koekange en reed men vervolgens de eerste oprit in. De
oprit leidde naar een karakteristiek Drentse boerderij en een daarachter gelegen
parkeerplaats. Wat opviel dat het weiland achter de boerderij heuvelachtig was,
zeer strak gemaaid en dat er vlaggen waren geplaatst. Voor de niet ingewijden:
dit was het terrein van de Pitch & Putt banen van Koekange. Wat was het geval:
met de eerder op de dag gemaakt duik in Ruinerwold werd het zomer duikseizoen
afgesloten en werd die periode bekroond met een middagje Pitch & Put’ten en
een heerlijke barbecue.
De groep werd door het personeel van het complex ontvangen en
voordat het speluitleg begon werden we getrakteerd op een kop
koffie en een extreem grote Muffin. Dit was al een maaltijd op zich.
Nadat de groepen middels een kaartspel werden ingedeeld
(koppelvorming was dus niet mogelijk) kon de onderlinge wedstrijd
beginnen. Duidelijk was te zien dat het slaan met de clubs het ene
Marlijnlid sneller en beter onder de knie had, dan de ander.
Menigeen moest op de baan dekking zoeken voor overvliegende
golfballen en het zoeken naar ballen deed denken aan het
Paasduiken. Menig bosschage werd van boven tot onder uitgekampt om een verloren bal terug te
vinden. Er werden verschillende golfballen gevonden maar die bleken vaak van andere, ons
onbekende, spelers te zijn.
Na een verhitte strijd konden de punten c.q. slagen worden geteld. Hoewel de onderlinge
verschillen tussen de teams klein waren bleek de groep van Jaap Borg – Bernard
Schuitema – Jeroen Hoving het minst aantal slagen nodig te hebben gehad. De drie
winnaars werden beloond met een prijs bestaande uit een golfbal aan een lint.
Na nog wat te hebben nagepraat konden we aanschuiven aan een overheerlijke
barbecue bestaande uit diverse soorten vlees, salades, sausen en stokbrood. Nadat we
na 2 uur waren uitgegeten en de dag afsloten met een kop “Drentse” koffie werd de dag
door de voorzitter afgesloten en nodigde hij iedereen gedurende het winterseizoen uit
voor de zwembad sessies in Delfzijl en Winschoten.
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Onze eigen website van Marlijn ………

www.duikteammarlijn.nl
Bij veel Marlijners natuurlijk bekend, maar er is door onze
website beheerder hard gewerkt aan een update.
Vanaf 1 November a.s. zal de geheel geactualiseerde website
online zijn.
In één oogopslag is het eerstvolgende evenement of duikstek zichtbaar, is er een verbinding
met onze Facebook pagina, maar uiteraard ook met de bekende items als infobulletin en
volledige duikkalender.
Daarnaast de nodige info over Duikteam Marlijn voor nieuwe en of toekomstige duikers.
Achter het inlog gedeelte wordt het zgn. “smoelenboek” geplaatst met alle leden van
duikteam Marlijn. Dus alleen toegankelijk voor leden. Hiervoor heb je een inlogcode nodig.
Je oude inlogcode komt te vervallen. Half november 2013 ontvangen alle leden automatisch
via de email een nieuwe inlogcode.
We hopen veel Marlijners met regelmaat op onze nieuwe website te mogen begroeten.

Duik Abonnement Tynaarlo 2014.
Binnenkort zal je duikpas voor Tynaarlo verlopen. Tijd voor het aanvragen
van een nieuwe. Leden van Duikteam Marlijn kunnen ook in 2014 weer
gebruik maken van een speciale kortingsregeling voor hun
duikabonnement. Het duikabonnement geeft je het hele jaar door vrije
toegang tot de duikplas ’t Veenmeer Tynaarlo.
Zonder abonnement betaal je € 2,50 per keer.
Het normale abonnement kost € 27,50.
Wil je in aanmerking komen voor korting op je abonnement, dan gelden de volgende
spelregels.
1.

Je staat ingeschreven als lid van de Stichting Duikteam ‘Marlijn’ en je bijdrage over
2013 is volledig betaald.

2.

Lever 1 recente pasfoto en € 14,-- in bij de penningmeester of bij Aljan Woudstra

3.

Voor jeugdleden t/m 12 jaar is het bedrag € 7,50

De uiterste inlever datum is vastgesteld op 24 December 2013.
Na deze datum dien je zelf voor een abonnement te zorgen en is de korting niet meer
van toepassing.
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Aquarius
IADS duikopleidingen

Dive
Training

De zomerperiode is voorbij, de winter is in aantocht en de zwembadtrainingen zijn weer
begonnen. 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
► 3* Rescue Diver opleidingen
► 1*, 2* en 3* Instructeur opleidingen
► Jeugdopleidingen
● Dolphin Rangers Tuimelaar
● Dolphin Rangers Orca
● Dolphin Rangers Beluga

► 2* Advanced Open Water opleidingen
► Clubinstructeur opleidingen
► Junior Open Water Diver
► Duikmedische opleidingen
● Oxygen Provider
● Medical Trained
● Automatische Externe
Defibrillator

►Gehandicapten duikopleidingen
● Basis Duikopleidingen
● Partner Opleidingen
► Diverse specialty’s
● Nitrox Diver
● Wrakduiken
● Diepduiken
● Navigatie
● Stroomduiken

●
●
●
●
●

Medical Trained
Bootduiken
Multi-Level duiken
Opsporen & Bergen
Droogpakduiken

Alle opleidingen zullen door één van de bevoegde IADS instructeurs worden verzorgd op de
vertrouwde woensdag- en/of vrijdagavond. 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:
tel: (050) 5710810 of 0652528542
Rinus Slump
Aljan Woudstra
tel: (0596) 572451 of 0642932017
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VERJAARDAGSKALENDER
DUIKTEAM MARLIJN

In September – Oktober – November – December 2013 feliciteren
wij .……..
SEPTEMBER
1 sept.
2 sept.
5 sept.
13 sept.
23 sept.
24 sept.

Jack van Dijk
Hendrik Dokter
Janjaap Kootstra
Truus Bos-Poort
Linda Jellema
Jolanda Vos-Kors

OKTOBER
1 okt.
10 okt.
14 okt.
27 okt.
27 okt.

Bé Vos
Doron Ros
Douwe Klip
Luit Huisman
Taco Stammes

NOVEMBER
6 nov.
12 nov.
13 nov.
29 nov.
26 nov.

Roland Riemersma
Rinus Slump
Jannie Slump
Martijn Slagter
Johannes Zwerver

DECEMBER
1 dec.
Wia Faber
4 dec.
Freddy Koning

Doopnaam
Tabaksbaars
Gele Pincetvis

Donkervin Barracuda
Doopnaam
Geelstaart Barracuda
Napoleonvis
Buisaal
Doopnaam
Medicinale bloedzuiger
Grote Beerkreeft
Zwarte schaarkrab

Doopnaam
Witte Koraalvlinder
Indische Zeilvindoktervis
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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.

HAAI HUMOR……….
Don’t Worry at your
nightdive ……..

Voldoende drinken is altijd belangrijk, maar zeker ook
voor duikers. Te weinig vocht kan leiden tot
problemen als bijv. hoofdpijn.
In warme landen verlies je al snel ongemerkt meer
vocht.
Ook is er een relatie met te weinig vocht en
decompressieziekte.
De kleur van je urine geeft aan of je voldoende
gedronken hebt (geen alcohol natuurlijk!)
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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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