DUM SPIRO SPERO

APPINGEDAM

2014 - Nr. 4
September – Oktober
- November –
December 2014
25e jaargang

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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Van oud
naar nieuw

Nu de zomerperiode voorbij is en een groot deel van ons in “winterslaap” gaat, leek het mij
wel leuk om de geschiedenis van onze duiksport in het kort met jullie door te nemen en
alvast over de toekomst van onze duiksport te mijmeren.
De geschiedenis van onze Duikclub Marlijn gaat al bijna 25 jaar terug, maar dat is niets
vergeleken bij de geschiedenis van het duiken. In wezen begon het al 500 jaar voor Christus.
500 VC Tijdens een zeeoorlog werd de Griek Scyllias op een schip gevangen gezet door de
Perzische koning Xerxes 1. Toen Scyllias vernam dat Xerxes een Grieks flottielje (een
formatie van kleine oorlogsschepen) ging aanvallen, zag hij kans een mes buit te maken en
overboord te springen. De Perzen konden hem niet vinden in het water en dachten dat hij
verdronken was. ‘s Nachts kwam Scyllias boven water en sneed alle ankertrossen van de
Perzische oorlogsschepen door. Hij gebruikte een rietstengel als snorkel om onopgemerkt te
blijven. Daarna zwom hij nog 9 kilometer om zich terug bij de Grieken te voegen.
In 1530 werd de eerste duikklok uitgevonden. Pas 160 jaar later in 1690
legt Edmund Halley een patent neer op een klok die verbonden is met
een vat gevuld met lucht. Met deze klok werden duiken mogelijk gemaakt
tot 20 meter de duiktijd was 90 minuten.

De Engelsman John Letbridge bouwt in 1750 een
“duikmachine” die vanaf de oppervlakte wordt
bevoorraad met lucht. De duiker kon zijn handen in
het water steken door leren mouwen die
ingesmeerd werden met vet.

De Amerikaan John Smeaton verfijnt in 1788 de duikklok door er een handpomp aan boord
te monteren om op deze manier verse lucht toe te voeren, ook werd een terugslagklep
gemonteerd zodat de lucht niet terug kan stromen als er even gestopt werd met het pompen.
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1837 Augustus Siebe, een Duitse, in Engeland wonende
uitvinder gebruikte de helm van Dean om een waterdicht
rubberen duikpak te maken. Het gesloten pak aangesloten op
een pomp aan de oppervlakte werd het eerste effectieve
standaard duikpak. Het pak was het prototype van de nu nog
steeds in gebruik zijnde helmen en pakken. Diverse leden van
ons duikteam hebben hier in gedoken.
De eerste onderwatercamera is ontwikkeld in 1892. Deze was
erg zwaar en werd onderwater drijvend gehouden door een
drijvende ton. Door een katrol kon het toestel in de hoogte
bijgesteld worden. Afhankelijk van de diepte had hij een belichtingstijd van 10 tot 30 minuten.
De Fransman Paul Bert toont in 1887 aan dat de decompressieziekte voortkomt uit de
vorming van stikstofbellen. Hij stelt langzaam opstijgen voor om het probleem te vermijden
en hij toont ook aan dat de pijn verzacht kon worden door opnieuw de duiker onder druk te
brengen.
In 1906 vroeg de Britse regering aan de Schotse
onderzoeker John Scott Haldane een
natuurkundige, om onderzoek te doen naar het
voorkomen van de decompressieziekte. Deze
proeven werden gedaan met geiten op
verschillende diepten. Deze tabellen werden vrij
snel aangenomen door de Britse Royel Navy en
later ook door de US Navy. Hierdoor voorkwam
men veel decompressieziekte.

Decotank
1915 Eerste verfilming van Jules Verne’s boek 20.0000 mijlen onderzee geschreven door
Jack Williamson. De onderwater opnamen gebeurden vanuit een “photosphere”. De camera
en de cameraman stonden droog, de opnamen werden gemaakt door een patrijspoort. De
observatiebol hing in zijn geheel onder de kiel van een schip.
1924 Eerste experimentele duiken met helium en
zuurstof. Tot aan het begin van de Tweede
Wereldoorlog hadden de Amerikanen het alleenrecht op
het gebruik van helium.

Dit is een voorloper van onze moderne duikuitrusting.

Pas in 1930 werden proeven gedaan met rubberen
duikmaskers en met glazen lenzen.
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Pas in het midden van de jaren ‘30 van de vorige eeuw werden vinnen en snorkels door de
Fransman Louis de Corlieu gepatenteerd en in 1933 werd de voorloper van onze
ademautomaat in gebruik genomen. Onder anderen door Jacques – Yves Cousteau. Hij was
een Franse marineofficier, ontdekkingsreiziger en onderzoeker.

Cousteau en zijn schip de Calypso

In de jaren ’70 kwamen belangrijke veranderingen aan het duikmateriaal. De mechanische
reserve op de fles maakt plaats voor de visuele methode met de manometer. De twee
trapsautomaat doet zijn intrede en het trimvest werd algemeen.
In 1983 was de introductie van de commerciële duikcomputer.
In de jaren ’90 werden de tabellen voor de duikcomputers regelmatig verbeterd. Ook de
opkomst van technisch duiken (duiken met gasmengsels) door amateurs nam een steeds
grotere omvang aan. Andere zaken zoals volgelaatsmaskers, onderwatercommunicatie met
de stem en aandrijfsystemen komen steeds meer in het bereik van amateurs.
Hieronder enkele voorbeelden van aandrijfsystemen:
Gezellig samen met je buddy.
Een manier om je hobby lang te kunnen beoefenen.

Dit vreet energie

Dit is wel zo duurzaam

Hopelijk ontmoeten we elkaar spoedig en in goede
gezondheid op de duikstek!
Klaas Bouwkamp
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Gondelvaart 2014
Een jaarlijks terugkerend evenement in Appingedam is
“Venetia del Nord”. Een weekend lang is het stadje
Appingedam in Italiaanse sferen gehuld. De aftrap is op de
vrijdagavond met de Gondelvaart. Met verlichte boten of een
vlot varen door de “canals” van Appingedam. Duikteam
Marlijn is al meerdere jaren één van de vaste deelnemers,
aangezien Appingedam voor onze vereniging de thuisbasis
is.
Het thema van dit jaar was “Op Reis”. Een onderwerp waar
wij Marlijners wel wat mee konden. We gaan als duikclub
immers ook ieder jaar met elkaar op reis. Automatisch kwamen we daarom
eerst uit op Egypte…… een vlot met bijv. een Piramide en buikdanseressen. Daar kwamen
de decorbouwers toch niet helemaal uit, vandaar dat we dit gewijzigd hebben in Caribean.
Ons vlot is voorzien van palmbomen met kokosnoten en posters met springende dolfijnen en
flamingo’s. En ook in de Caribean zijn er kleurrijk geklede danseressen.

De voorbereidingen starten al op de donderdagvond. De
basisopbouw wordt op het vlot gezet en de verlichting
aangebracht. De danseressen namen het dit jaar wel heel
serieus. Hun voorbereiding begon al 2 week eerder. Er werd
een heuse dans-workshop gevolgd bij Jacky en zij zorgde er
ook voor dat Jannie & Jolanda naast allerlei ingestudeerde
pasjes ook prachtige jurken aankregen. Na deze dans workshop is er nog vele dagen in de badkamer, voor spiegels en
op de duikstek geoefend en geteld……1 -2-3-4-5-6-7-8…….
De voorbereiding verloopt volgens planning

Over het eindresultaat waren we zeer tevreden. Ons vlot was een kleurrijk geheel geworden.
Alleen de muziek werd door de live-bands op andere boten overstemd. Maar ook op die
muziek kon heerlijk gedanst worden. Het was prachtig weer waardoor er ontzettend veel
publiek langs de kant stond. Omdat wij als 2e vlot in de optocht waren ingedeeld, kwamen we
goed in beeld en kregen we leuke reacties toegeroepen. Een mooie promotie voor ons
duikteam!

Nog even oefenen voor vertrek

Dansend onder de palmbomen
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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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BARBECUE
Op zondag 7 september verzamelden een groep Marlijners zich
na de zondagochtenduik bij het restaurant aan het Veenmeer in
Tynaarlo. De groep had zich enkele weken eerder aangemeld
voor de jaarlijkse barbecue en zochten een plekje onder het
overdekt terras van het restaurant. Dat het overdekt terras geen
overbodige luxe was bleek wel aan de druilige en natte zondagochtend. Een oud gezegde
“regen als pijpenstelen” was die dag op zijn plaats.
Nadat de uitbater van de horeca gelegenheid het te verorberen vlees en aanverwanten had
uitgestald en de drankjes had geserveerd kon het vlees op de barbecue en de enorm grootte
braadpan door ons zelf worden bereid. Hoewel het vlees niet altijd bij de rechtmatige
eigenaar terecht kwam, er zijn altijd mensen die niets op een barbecue leggen maar wel met
een geroosterd stukje vlees rondlopen, mocht het de pret niet drukken. Vlees, sausjes en
brood met kruidenboter in
overvloed alleen jammer dat de
keuken van het restaurant al
gesloten was waardoor friet niet
geserveerd kon worden. Als
schrale troost kregen we na afloop
ijs voor nop aangeboden.
Deze middag was met recht een
leuke afsluiting van het
zomerduikseizoen.

Rest ons nu tot mei 2015 de door de weekse duiktrainingen in de beide zwembaden in
Delfzijl en Winschoten en de zondagochtend in het buitenwater.

HAAI – HUMOR
....... vooruit, nu gewoon
gaan eten

8

MARLIJN – DUIKVAKANTIE
2014
Donderdag 25 september 2014 was het zover, met 15 Marlijners gingen we op duikvakantie
naar Egypte, Port Ghalib. Doordat we in 2013 door zowel een faillissement van de
touroperator + de onrusten in Egypte de jaarlijkse duikvakantie hadden geannuleerd, hadden
we er met z’n allen extra veel zin in om weer in de Rode Zee onder te duiken.
Om de hele club in Egypte te krijgen, waren er 2 vliegtuigmaatschappijen
nodig. Johan Klip wilde zo lang mogelijk van zijn vakantie genieten
en vertrok daarom in z’n ééntje eerder dan rest met Transavia, en
kwam ook als laatste midden in de nacht weer terug in
Amsterdam. Maar ook bij de overige 14 ontstond in het vliegtuig al
verschil. Zat de helft van de groep voorin in de luxere Comfort Class,
bleef voor de rest de economy class over. Ook daar moest men nog
tot 2 x toe van stoel veranderen, maar dit had wel tot resultaat dat je
of 3 stoelen voor je alleen had (liggen!) of met een duo 3 stoelen tot
je beschikking had. Dat is ook comfortabel reizen.
Aangekomen op het vliegveld van Marsa Alam is het nog een klein
stukje rijden (15-20 minuten) met de bus naar Port Ghalib. Een kleine
havenplaats, nog deels in aanbouw, gericht op toerisme en duikers.
Wij verbleven in het Crown Plaze Resort hotel. Mooi gelegen aan de kust en op loopafstand van het kleine centrum van Port Ghalib, de duikschool en de haven.
Het hotel bestond uit één centraal gedeelte met receptie,
restaurant, bar, winkeltjes en op het terrein waren er
verschillende woonblokken met hotelkamers, rond zwembaden,
bar, strand etc.
We konden nog snel een hapje eten pakken, voordat we
richting de kamers gingen. Nadat we koffers hadden uitgepakt
en nog een drankje aan de bar, was het tijd om naar bed te
gaan. Ondanks dat de afstand Egypte in verhouding niet zo
heel ver is, is zo’n reisdag toch wel vermoeiend.
De volgende dag na het ontbijt gaan we met z’n allen richting
de duikschool. Vanaf het hotel worden de duikkoffers met een
golfkarretje al vast gebracht. Zo’n eerste dag is het altijd even wat geregel. Papieren invullen,
ieder z’n kist gereed maken, hoeveel lood moet ik
mee???? etc. De boot waar wij deze week mee op
pad gaan is de El Maestro. Een mooie grote, ruime
boot. Waar we wel even van opkijken is dat alle
duiksets wanneer ze opgebouwd zijn, naast elkaar
op het middendek op de grond komen te liggen en
niet op bankjes in een rek staan. De eerste dag
zijn er ook meerdere andere duikers en
snorkelaars aanwezig en worden wij nieuwkomers
even goed bestudeerd. Na een week hadden we
de regie op de boot als Marlijners aardig
overgenomen, maar bleef er uiteraard ruimte voor
anderen om “met ons” mee te gaan.
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De eerste dagen van ons verblijf was er behoorlijk veel wind. Dat
vernam je zeker bij het uitvaren van de haven aan de golven.
Ook had een enkeling de eerste dagen wat last van de deining.
Een enkele lunch belande weer buitenboord, een aantal mensen
zag er wat bleek en stilletjes uit. Dus na 1 dag stonden we ’s
avonds bij een plaatselijk apotheekje anti zee-ziek tabletjes te
kopen. Men was er op voorbereid, want ze worden verkocht per
strip, vanonder de toonbanktafel. Geen doosje, geen
beschrijving…….. hmmm echt Egyptisch. Maar ze deden wel
waar ze voor bedoeld waren!
De eerste duikdagen voer de kapitein de boot richting een baai,
waar het beschutting had van de baai tegen de deining en
golven. Vandaar uit was het prima duiken. We verbleven dan ook
voor beide dagduiken op één vaste plek en gingen vandaaruit 2
duiken maken. Soms werden we met de zodiac weggebracht tot
een bepaald punt op het rif, waarna we met de stroming mee al
duikend teruggingen richting de baai. In de loop van de week
werd het weer iets rustiger en konden we ook wat verder varen.
De laatste duikdag zijn we zelfs nog naar het bekende rif Elphinstone geweest.
De duikstekken waarop we gedoken hebben zijn:
1. Abu Saille
2. Abu Saille
3. Marsa Mubarak
4. Marsa Mubarak
5. Gota Abu Dabab 2&3
6. Gota Abu Dabab 1
7. Marsa Shouna
8. Marsa Shouna
9. Marsa Trombi
10. Ras Trombi
11. Elphinstone
12. Elphinstone
Het was weer genieten van de mooie onderwaterwereld van de Rode Zee. Mooie riffen,
soms grillige vormen, mooi begroeid. Ook kleine wrakjes waarop we gedoken hebben waren
mooi begroeid met koralen. Over het algemeen was het onze indruk dat het visleven t.o.v.
andere duikstekken in de Rode Zee iets achterbleef. Al hebben we uiteraard voldoende
gezien en genoten van Murene’s, Lionfish, Schildpadden, Anemoonvisjes, Blue Spotted
Stingray, Scorpionfish……. en nog zoveel meer. Misschien dat we ook wel een beetje
“verwend” raken. Wat in ieder geval 2 toppers waren tijdens de 12 trips die we gemaakt
hebben, was de ontmoeting met Dugong, de Zeekoe. Geweldig! Volgens mij had niemand
van ons eerder het geluk gehad om dit prachtige dier
over de zeebodem te zien grazen. Een andere topper
was de grote school dolfijnen die we gespot hebben.
Zeker 60…. 70 stuks aan alle kanten, langs de boot,
springend uit het water. Blijft ook zo prachtig om te
zien. Suzanne die voor de eerste keer mee was naar
Egypte om te duiken en gelijk al deze “specials” kon
meebeleven, hebben we dus gelijk een “spoiled”
duiker van gemaakt. We hebben nog maar een paar
keer goed tegen haar gezegd dat dit echt een “lucky
shot” was en niet standaard.
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De laatste duikdag zijn we naar het rif Elphinstone geweest. Een bekend rif bij Marsa Alam.
Veel live-aboards doen dit rif altijd aan. Het ligt wat verder op zee, er is een behoorlijke
diepte en veelal behoorlijk stroming. Dat brengt dan wel weer met zich mee dat het
voedselrijk is en dat er met regelmaat grote vissoorten, waaronder haaien gespot worden.
Nu we de mogelijkheid hadden, wilden we hier graag gebruik van maken. Je advanced
brevet + nodige ervaring is noodzakelijk. We hadden er zin en na een lange vaartocht en een
uitgebreide briefing waarin plan A, plan B en plan C besproken zijn, bleek bij aankomst dat
de stroming zo afwijkend was dat we voor plan D zijn gegaan. Wat dat dan ook was??? Het
was behoorlijk druk met andere boten en na duik 1, waarbij we verder niets speciaals
hebben gezien, zijn we voor duik 2 met de boot richting de achterzijde van het rif gebracht.
We werden echter behoorlijk ver van het rif af gedropt, de storming was krachtig. Als je zo “in
the blue” zwemt richting het rif zit je voor je er erg in hebt op behoorlijk diepte, en dat in
combi met stevig peddelen had tot gevolg dat het luchtverbruik behoorlijk hoog lag. Nadat we
enige tijd boven een plateau hadden “gehangen” wat ook deze 2e duik niets spannends
opleverde, hebben we ons langs de zijwand laten glijden en driften richting de plek waar de
boot ons weer zou oppikken. Er is nog vaak en lang over nagepraat…….. En nu zie je op FB
de filmpjes van Elphinstone en haaien etc. weer voorbij komen. Nou wie weet komt er ooit
een “next time”.
Onze groep bestond uit 13 duikers en 2 niet duikers. Maar
ook voor de niet duikers was het heerlijk vertoeven op de
boot en als de duikers onder water waren, gingen zij
snorkelen langs de riffen waar de boot lag. En ook met
snorkelen is er zoveel moois te zien. En vooral de kleuren
komen boven in met de schittering van het zonlicht het
mooist tot hun recht.
Meestal kwamen we rond een uur of 4 terug in de haven
van Port Ghalib. Al snel hadden een aantal van ons een
heerlijke ijssalon ontdekt, en was dat de dagelijkse route geworden. Boot af, ijsje halen, terug
naar het hotel, snel naar de zwembadbar waar men tot 5 uur dagelijks een wisselende snack
had……… en vocht aanvullen natuurlijk.
Na een korte “break” gingen we tussen 19.30 – 20.00 dineren in het buffetrestaurant. De
ervaringen waren wat wisselend en smaak verschilt natuurlijk, maar op zich was er
voldoende aanbod en variatie en was het vooral bij het toetjesbuffet weer moeilijk kiezen. Er
was een groot buitenterras bij het restaurant, waar het heerlijk zitten was.
Aansluitend gingen we of nog ergens in een hotelbar borrelen en zijn een aantal een paar
keer ’s avonds naar het dorpje gewandeld. 2 straatjes vol met winkeltjes die al jarenlang
allen hetzelfde verkopen en waar het afdingen even weer getest kon worden.
Al met al is het weer een zeer geslaagde week geweest.
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SCHATDUIKEN LINGEN
Via de digitale snelweg kregen wij van tauchclub Hydra uit
Lingen een uitnodiging om op zondag 5 oktober mee te doen aan
het Schatduiken. Tijdens dit jaarlijks terugkerend evenement is
het de bedoeling om in het Speicherbecken een afgezonken
schatkist te zoeken waarin zich een prachtige prijs, bestaande uit een waardebon van €
100,- , is verstopt. Verder zijn er meerdere flessen met snaps her en der in het water
gedropt.
Met een groep enthousiaste schatduikers heeft ons duikteam aan het schatduiken
meegedaan. Om goed voorbereid op het slagveld te komen werden weken voorafgaande het
evenement een aantal strategieën doorgenomen en werd de onderwaterkaart nauwkeurig
uitgeplozen.
Klokslag 11.00 uur werd door het luiden van een scheepsbel het startsein gegeven en
gingen 160 duikers, of wel 80 buddyparen, te water. Met een beetje geluk behoorde je tot de
kleine percentage duikers die met meer boven water kwamen dan toen ze vertrokken.

Na en klein uurtje zoeken werd het zoeken door de organisatie beëindigd en toen bleek dat
de schatkist na 28 minuten door een Duits buddypaar was gevonden.
Ondanks alle goede voorbereidingen lukte het ons niet de schatkist of één van de flessen
snaps te vinden. Volgend jaar doen we een nieuwe poging.
Na afloop was het nog gezellig napraten in het clubhuis van tauchclub Hydra en werden we
getrakteerd op een goed gevulde kop erwtensoep met brood.
Het schatduiken is een leuk evenement en wij hopen dat de huidige groep Marlijners in 2015
enige versterking krijgen van andere clubleden.

12

Duikagenda 2014

Onder voorbehoud zijn onderstaande data vastgesteld als duikstek. Indien door
omstandigheden een andere duikstek moet worden bepaald dient dit in overleg te gaan met
de Evenementencommissie.
23 nov
30 nov
07 dec
14 dec
21 dec
28 dec
03 jan
04 jan
11 jan
18 jan
25 jan
01 feb
08 feb
15 feb
22 feb
01 mrt

Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Appingedam – Snorkeltocht
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo

24-27 april

Duikweekend Zeeland

Jannie Slump
John Stavast
Richard Visscher
Bé Vos
Jolanda Vos
Debbie Westerhof
Jaap Borg
Jan Bos
Truus Bos
Klaas Bouwkamp
Walther Eek
Méjid Hamrit
Aly Hijbels
Rudie Luursema
Johan Klip

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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Zeelandweekend
oktober 2014
Ons onvolprezen evenementen commissie had
wederom een najaars Zeeland weekend
georganiseerd. We zijn, net als vorig jaar, met een
enthousiaste club afgereisd naar het mooie Zeeland.
Walther en Anita, Jaap en Aly vonden het weekend
vorig jaar zo geslaagd, dat ze direct “ja” zeiden tegen
de evenementen commissie.
Jaap had een mooi Roompot huisje kunnen regelen.
Vrijdag 29 oktober vertrokken we naar het
zuidwesten. Jaap en ik waren er al op tijd en konden
dus nog een extra duikje maken bij Dreischor, ’t
Gemaal. Altijd een mooie duikstek, maar als er
verder geen auto’s staan, beloofd het een hele
mooie duik te worden. Toen we een eerste blik onder
water wierpen, bleek dat het super helder was.
Nauwelijks stof in het water en wel 10 meter zich.
Dus, op naar ’t Gemaal onder water. Het was er
prachtig, alles mooi begroeid en veel krabben en
kreeften. Ook zagen we veel garnalen. Jaap zag er
zelfs een stekelbaarsje. Deze leven over het
algemeen in zoet water. Hij zal wel dorst hebben
gekregen van dat zoute water.
Na de duik boodschappen gedaan en het huisje een
beetje ingericht.
’s Avonds naar de pizzeria om te eten. Al gauw
kwamen Walther en Anita ook.
Nog gezellig wat gepraat en wat gedronken.
Zaterdagochtend hebben we met z’n drieën bij ’t
Gemaal gedoken. Het was er weer kraakhelder en 13
graden. Toch 60 minuten gedoken.
’s Middags wilden we duiken bij de Zeelandbrug,
maar daar was het redelijk druk, dus zijn we naar ’t
Koepeltje gereden. Dit is toch ook wel één van mijn
favoriete duikstekken.
Na een zware klim over de hoge trap en daarna nog
over het strandje belandden we in het water. Ook hier
was het zicht heel goed. Hier zie je vaak
Hooiwagenkrabben, ze camoufleren zich met kleine
stukjes wier en roodwier. Maar natuurlijk zagen we
ook Noordzeekrabben, kreeften en heel veel
garnalen. Het viel ons op dat we niet 1 zeester
hebben gezien.
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Toen we boven kwamen, bleek Anita aangevallen te zijn door een grote hond. Het
baasje kon de hond niet de baas. Anita had een flinke kras op haar bovenbeen en
haar broek was stuk. Dat was geen leuke ervaring en we hadden het erg met haar te
doen. Heel vervelend. Ondanks deze vervelende ervaring had Anita wel een
zeehondje gezien. Wij dus niet. Wat had ik dat toch graag mee willen maken.
’s Avonds zijn we traditiegetrouw naar onze wok chinees in Renesse geweest te
eten. Het was zoals altijd heerlijk. Aan het eind van de avond natuurlijk nog een
kopje koffie met een likeurtje erbij. De baas kwam ook nog even bij ons zitten praten,
hij trakteerde ons nog een rondje koffie met een likeurtje.
Zondagochtend nog een duik (62 minuten) gemaakt bij Kerkepad. Wat ziet het er
toch allemaal mooi uit als je goed zicht hebt. Meestal heb je maar een meter zicht en
daarna is het allemaal stof. Deze duik was wederom prachtig helder en je zag er
mooie kleuren. Natuurlijk weer krabben en kreeften, garnalen, grondels, een
zeedonderpad, zeeanemonen, zakpijpen, een klein platvisje, zeenaalden en een
enkel kwalletje.
Voor Anita en Walther was het nu tijd om te pakken en naar huis te rijden. Ze werden
maandagochtend weer geacht op het werk te verschijnen.
Jaap en ik hebben nog een tweede duik bij Kerkepad gemaakt en wederom genoten.
Zowaar 1 zeester gezien en een schooltje kleine visjes. Het was er prachtig.
’s Avonds nog lekker uit eten geweest en maandagochtend was het weer tijd om ons
onze spullen te pakken en weer naar huis te rijden.
Ons weekend was weer helemaal TOP. Bedankt lieve mensen.
Aly

DUIKWEEKEND ZEELAND 2015
Ook voor 2015 is het gelukt om een
duikweekend in Zeeland te boeken en wel
van 24 t/m 27 april.
We hebben voor 28 personen slaapplaatsen
gereserveerd en net zoals voorgaande keren
betekent dat “op = op”.
De kosten voor dit all=in weekend bedraagt
€ 70,-- per persoon.
In het all-in concept is begrepen
 huur huisje
 vullingen duikcilinders
 culinaire avond “Wok restaurant”
Om misverstanden te voorkomen, opgave voor dit weekend betekent vooraf betaling
van het bedrag op rekening Stichting Duikteam Marlijn 41.71.64.866 ABN AMRO
bank te Delfzijl.
Opgave bij Rinus Slump.
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Aquarius
Dive
Training
10 JAAR DUIKOPLEIDING

Anna Blamanstraat 30
9746 AB Groningen
Tel: 050- 5710810
E-mail; info@aquarius-dive.nl
www. aquarius-dive.nl
Kamer.v.Koophandel 02086986
IBAN, NL58 INGB 0004264260
BIC, INGBNL2A

10 JAAR, Aquarius Dive Training, 10 JAAR
Aquarius Dive Training viert in januari 2015 haar 10 jarig bestaan. In de afgelopen jaren zijn
door ons vele duikers opgeleid voor een duikbrevet of hebben een specialty gevolgd. Tevens
hebben we bij diverse watersportevenementen assistentie verleend.
Zou je ook eens van de wereld onderwater willen genieten, dan is het nu de tijd om de eerste
stap te zetten. Weet je nog niet zeker of dit wel iets voor jou is, maak dan gebruik van de
gratis proefduik in het zwembad. Je kan hier kennismaken met de duiksport en al je vragen
op duikgebied aan ons stellen.
We starten vanaf heden met een speciale actie.
Na de proefduik in het zwembad maak je de keuze of je gaat starten met de duikopleiding.
Speciaal ter gelegenheid van ons 10 Jarig bestaan bieden we de opleiding Open Water
Diver aan voor een Jubileumprijs van 395,- euro
Dit is een korting van 30,- euro op de normale cursusprijs van 425,- euro. Voor dit bedrag
ontvang je een welkomstpakket bestaande uit: opbergmap, logboek, brevetcard en
certificaat, full colour boek Open Water Diver inclusief duikplanner en inschrijving bij de
IADS. Het gebruik van de benodigde duikmaterialen tijdens de opleiding is ook hierbij
inbegrepen. (o.a. cilinder, lucht, ademautomaat met octopus, jacket, lood, masker, snorkel
en zwemvinnen.)
Waar wordt de opleiding gegeven?
Op woensdag in Winschoten, zwembad de Watertoren, aanvang 20.00 uur theorie en
aansluitend om 21.30 de zwembadtraining.
Op vrijdag in Appingedam, zwembad Dubbelslag, aanvang 20.00 uur theorie en aansluitend
om 21.30 de zwembadtraining.
Hoe kan ik mij aanmelden?
Per mail via: mail@aquarius-dive.nl
Per telefoon: bij Aljan Woudstra op 0596572451 of mobiel 0642932017
Wij hopen je gauw te mogen begroeten.
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VERJAARDAGSKALENDER DUIKTEAM MARLIJN
In November – December 2014 en in
Januari 2015 feliciteren wij
NOVEMBER
6 nov.
12 nov.
13 nov.
26 nov.
29 nov.

Doopnaam
Roland Riemersma
Rinus Slump
Jannie Slump
Johannes Zwerver
Martijn Slagter

DECEMBER
4 dec.

Medicinale bloedzuiger
Grote Beerkreeft
Zwarte schaarkrab

Doopnaam
Freddy Koning

Indische Zeilvindoktervis

JANUARI
2
4
9
22
23
24
30

Bernard Schuitema
Klaas Bouwkamp
Laura Schuitema
Michel Baas
Jaap Borg
Dennis Leeuwerke
Marcel Uijen

Doopnaam
Noorse Rotsboorder
Gevlekte Vijlvis

Pitvis
Schriftbaars
Grote Zeenaald

Betaling contributiebijdrage
De bijdrage voor het deelnemerschap aan de Stichting Duikteam Marlijn bedraagt
€ 11, - per maand. Voor deelnemers tot 18 jaar € 6,50 per maand.
De bijdrage dient aan het begin van de maand te worden voldaan.
Je kan je bijdrage overmaken op onderstaande rekening of contant overhandigen aan
Bernard Schuitema

Stichting Duikteam Marlijn
Rek.nr. NL38ABNA0417164866 ABN AMRO bank te Delfzijl
Geef je bank opdracht tot automatische overboeking of doe je betalingen via
telebankieren, zo voorkom je achterstanden.
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Prachtige duikbestemming…….
Op de site van www.duikeninbeeld.tv kwamen we een artikel,
c.q. verwijzing tegen naar een film over duiken in Palau.
Palau is een land in Micronesië, gelegen in de Stille Oceaan ten
westen van de Filipijnen. Palau bestaat uit meer dan 340
eilanden, waarvan het merendeel onbewoond is. Het is een
bestemmingen waar we niet zo snel zullen komen, al heb ik een
enkele Marlijner wel eens over deze bestemming horen praten
(…..of dromen!).
In het gebied is duiken met haaien en het zien van grote
manta’s vrij normaal. Daar hoort ook bij dat er ook behoorlijk
wat stroming kan zijn. Verder uiteraard schildpadden, grote
scholen vis en mooie koralen.
Verder heb je misschien wel eens van Jellifish-lake
gehoord. Een zoutwatermeer, gelegen midden op
het eiland Eil Malk en waar je duikt tussen
duizenden goudkleurige kwallen. Een bijzondere
kwallensoort die geen giftige tentakels heeft en dus
niet gevaarlijk is.
Nieuwsgierig geworden, kopieer dan onderstaande
link in de menubalk van je internetbrowser en bekijk
deze film.

https://www.youtube.com/watch?v=t_9KWRXmO40&index=46&list=PL9o8JxwPZuxgjR0uLvz
9KoPNjk98UUjAG

Grote watersport beurs in Dusseldorf van 17 tot 25 Januari 2015.
Zeilboten, motorboten, luxe jachten, kano’s, waterscooters……. bedenk
het en het is er.
Maar ook één grote hal die volledig ingericht is voor de duiksport. Zowel
duikuitrusting, duikkleding en kleine materialen. Eveneens zijn er vele
touroperaters gericht op duikvakanties en landen / bestemmingen van “all
over the world” die zich hier presenteren.
Zoek je het liever wat dichterbij huis. Dan kan je op
31 Januari en 1 Februari 2015 terecht in de Export
Hallen in Houten (Utrecht). Hier is ook altijd een
stand van onze duikbond IADS. Deze stand wordt
op zondag bemenst door Rinus Slump. Kom gerust
eens langs.
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 Een weekje duikvakantie in Egypte voor sommigen
wel een zeer vermoeiende activiteit blijkt te
zijn……………….

 Is dit nou wat men bedoelt met STIKSTOFNARCOSE…………… Aljan Woudstra
doet een “voor-briefing” van wat we allemaal gaan zien op duikdag 6:
4 soorten haaien, schildpadden zo
groot, dat Dennis & Fred er op
kunnen staan. Tijdens het varen
komen langs de boot 200.000
dolfijnen en bij duik 2 zoveel roggen,
dat we het water niet in kunnen.
Jolanda zou er over heen kunnen
lopen, maar dat kan niet want op het
laatste moment springt er een dolfijn
tussen de roggen door. ????????
Zal dit ooit weer goed komen?

 Om van bovenstaande hallucinaties te herstellen
is Aljan Woudstra direct na de Egypte vakantie
doorgereisd naar het Griekse Kos.
De laatste aanwijzingen zijn dat hij toch nog in
een narcose-roes leeft, want hij denkt hier zijn
duikbuddy voor die dag te hebben gevonden.
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Op vrijdag 5 december is er i.v.m. Sinterklaas-avond, geen
zwembadtraining in zwembad Dubbelslag Delfzijl.
We wensen iedereen een fijne pakjesavond!
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REANIMATIE
Op vrijdag 16 januari 2015 (Delfzijl) en woensdag 21 januari 2015 (Winschoten)
worden de jaarlijks terugkerende herhalingslessen voor reanimatie en het werken
met de defibrillator in respectievelijk zwembad Dubbelslag in Delfzijl en de
Watertoren in Winschoten gehouden.
We starten om 19.30 uur en zullen omstreeks 21.30 uur de les beëindigen. Opgave
voor de herhalingslessen voor 10 januari 2015 bij Rinus en daarbij aangeven voor
welke avond je de cursus wilt volgen. Op verzoek van de cursusleider John wel
aanmelden en niet zoals in 2014 zonder opgave op de cursus komen. Dit in verband
met het inschatten van de tijd en de benodigde materialen.
De reanimatiecursus kost € 10,-- per persoon. Leden van Duikteam Marlijn betalen
de helft van de kosten, de andere helft wordt, gezien het belang van deze cursus,
door Marlijn betaald.
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IADS duikopleidingen

De winter is in aantocht en de zwembadtrainingen zijn in oktober weer begonnen.
Dit is voor veel duikers ook de tijd om door het volgen van een opleiding haar of zijn kennis
en ervaring in de duiksport uit te breiden.
De volgende duikopleidingen kunnen bij Aquarius Dive Training onder deskundige
begeleiding worden gevolgd
► 1* Open Water opleidingen
► 2* Advanced Open Water opleidingen
► 3* Rescue Diver opleidingen
► Clubinstructeur opleidingen
► 1*, 2* en 3* Instructeur opleidingen
► Junior Open Water Diver
► Jeugdopleidingen
► Duikmedische opleidingen
● Dolphin Rangers Tuimelaar
● Oxygen Provider
● Dolphin Rangers Orca
● Medical Trained
● Dolphin Rangers Beluga
● Automatische Externe
Defibrillator
 Gehandicapten duikopleidingen
● Basis Duikopleidingen
● Partenr Opleidingen
► Diverse specialty’s
● Nitrox Diver
● 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;
Rinus Slump
Aljan Woudstra

tel: (050) 5710810 of 0652528542
tel: (0596) 572451 of 0642932017
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een mooie decembermaand &
fijne feestdagen
en een
goed en gezond 2015
met vele mooie duiken
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Promotieshop Duikteam Marlijn
Winterjassen met uitritsbare binnenvoering,
met geborduurde logo op mouw.
Verkrijgbaar in alle maten (op bestelling)

€ 75,-

Sweater: kleur Marlijn-blauw, met
Geborduurde logo. Maten: M, L, XL, XXL.

€ 27,-

Badhanddoek

€ 22,-

Badhanddoek met opdruk is

€ 27,50

Polo met klein logo

€ 19,50

T-shirt blauw met logo, maat S, M, L, XL

€ 7,75

Muts: kleur donkerblauw,
met geborduurde logo. 1 maat

€ 7,50

Ambulife key

€ 5,90

Badge Duikteam Marlijn

€ 4,50

Mok met logo “Marlijn”

€ 4,50

Vaantjes met logo

€ 3,40

Badge Rescue Diver

€ 2,25

Verkrijgbaar via Bernard Scuitema
Natuurlijk ook op bestelling leverbaar.
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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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