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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 hetzelfde
overdekte zwembad.
Elke vrijdagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur worden er theorielessen gegeven in het
overdekte zwembad Dubbelslag in Appingedam / Delfzijl.
Vanaf 21.00 uur tot 22.00 uur worden er opleidingen en trainingen gegeven in hetzelfde
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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Hallo Marlijners,
Van het duikjaar 2015 zitten de eerste 2 maanden er al weer op. Van een duikseizoen
spreken we niet bij Duikteam Marlijn, want het hele jaar door wordt er wekelijks een clubduik
gemaakt op de zondagochtend. Weer of geen weer! De wekelijkse clubduik gaat alleen niet
door als het water van het Veenmeer “net teveel ijs” is
geworden om nog verantwoord onder te gaan……. en
“net te dun ijs” is om een echte “ijsduik” te organiseren.
Deze winter is het er niet van gekomen met een ijsduik,
al leek het er af en toe bijna op.
Als je dan toch van een duikseizoen wilt spreken, dan
zijn dat de maanden dat we het zwembad niet meer
bezoeken op de woensdag- en vrijdagavond. Omdat
van het zwembad ook door een selecte groep leden
gebruik gemaakt wordt, heeft het bestuur van Duikteam
Marlijn besloten om het buiten duikseizoen 1 maand
eerder te starten. Dit jaar starten de woensdag- en
vrijdagavond buitenduiken dus vanaf de maand Mei. Mocht het om opleidingsredenen nodig
zijn dan kan ook nog in juni van het zwembad gebruik gemaakt worden. Net als voorgaande
jaren eindigt het buitenseizoen weer na de Egypte vakantie en gaan we vanaf Oktober weer
het zwembad in.
2015 is Jubileum-jaar. Wat zeg ik………… er valt zelfs een dubbel jubileum te vieren.
Duikteam Marlijn viert nl. haar 25-jarig jubileum. Daarnaast is het 10 jaar geleden dat Rinus
Slump en Aljan Woudstra de duikschool Aquarius Dive Training zijn gestart. De duikschool
die voor onze vereniging de opleidingen verzorgd.
Uiteraard laten we dit jubileum niet zomaar voorbij gaan. De evenementencommissie is
inmiddels bezig met het organiseren van een passende jubileum-activiteit.
Daarnaast is het zo dat het clubblad van Duikteam Marlijn ook al 25 jaar wordt uitgegeven.
Bovenaan op pagina 1 van het eerste exemplaar van Januari 1990 staat vermeld:
“onregelmatig verschijnend info-bulletin”. Want als er onvoldoende copy is, kan het blad niet
verschijnen. Toch is het gelukt om in het eerste jaar maar liefst 9 x een infobulletin uit te
geven.
Ons info-bulletin is er nog steeds, al hebben we de papieren versie sinds een aantal jaren
ingeruild voor een digitale krant, zijn we tegenwoordig in kleur en met foto’s en verschijnen
we nog 4 x per jaar.
We zullen dit jubileumjaar in elke krant een “duik in het verleden doen” en uit 25 jaar
infobulletins herinneringen, leuke anekdotes of verhalen laten terugkomen.
De redactie wenst iedereen weer veel leesplezier!
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Zaterdag 3 Januari 2015 is het duikseizoen van
Marlijn geopend met de traditionele snorkeltocht
door het Damsterdiep (Nieuwe Diep) in
Appingedam.
Van de aanwezige clubleden die zich verzamelden
bij de Groene Weide, waren er 10 Marlijners die
daadwerkelijk dit avontuur weer aandurfden. In de
grote schuur opzij van het pand, welke naast
opslagplaats, voor de gelegenheid ook heel goed
als kleedkamer kan worden benut, trok men zich
terug om even later in duik- / snorkeluitrusting weer
tevoorschijn te komen.

Vervolgens met goede zin in optocht richting de
steiger bij de Westerdraaibrug.
Voor de wethouder sportzaken, Yang Soo
Kloosterhof was het de eerste keer dat hij het
startschot mocht geven. Met een “virtueel”
pistoolschot liet hij ons te water gaan.
Na de motorproblemen
met het volgbootje van
vorig jaar, hadden we
dit jaar helemaal geen
bootje. Maar Marlijners
zijn een goed getraind stel! Met de snorkelaars werd afgesproken
dat men niet midden in het diep zou gaan snorkelen, maar
enigszins de kant zou aanhouden. Gewapend met “reddingstouw”
werd de groep gevolgd. Mocht het nodig zijn, dan werd je zo
binnengehaald door de reddingstroepen. Uiteraard werden deze
reddingstroepen ondersteund door leden van het Rode Kruis, die
ieder jaar weer bereid zijn om onze snorkeltocht te begeleiden.
In alle opzichten was het dit jaar een relatief gemakkelijke snorkeltocht. De temperatuur viel
mee en wat helemaal positief was, de waterstand was redelijk hoog, waardoor er werd
gespuid in Delfzijl. Ofwel, we hadden stroming mee, waardoor het wel een driftduikje leek.
De 800 m. snorkelen door het Nieuwe Diep, nou ja……..
eigenlijk meer op de rug liggen peddelen, werd
zodoende door iedereen in een vlot tempo afgelegd. Bij
de Oosterdraaibrug stond men gereed op de steiger met
een trap in het water, zodat iedereen weer op het droge
kon klimmen.
Het snorkelen op zich trekt altijd al de aandacht van het
winkelend publiek, maar de terugtocht te voet in je natte
duikpak door het centrum van Appingedam, over de
markt naar de Groene Weide, zorgt ook altijd weer voor
veel verbaasde blikken.
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Aansluitend volgde de nieuwjaarsreceptie. Met koffie en warme chocolademelk warmt
iedereen zich weer op, en anders helpt een borrel ook goed. Naast de snorkelaars en
aanhang, hadden zich ondertussen nog meer clubleden gemeld.
Bij afwezigheid van voorzitter Jaap, wenste Bernard Schuitema namens het bestuur
iedereen een Goed & Gezond 2015 en natuurlijk een mooi duikjaar toe. Hij bedankte de
evenementencommissie voor haar inzet en organisatie van de diverse activiteiten, de
redactie van de krant voor het maken van het clubblad met vervolgens een terugblik op het
duikjaar 2014 (waarvan verderop in deze krant een overzicht). Uiteraard had Bernard weer
lijstjes paraat (waar altijd naar uitgekeken wordt………), met overzichten van: - meeste
duiken; langste duiken; diepste duiken; luchtverbruik en ook gemiddelden over de afgelopen
jaren.
Vervolgens was het tijd om te proosten, gezellig bijeen te zijn en werd het Snert-Buffet
geopend en heeft ieder zich te goed gedaan aan één of meerdere koppen warme snert en
roggebrood met spek.
En hiermee was het DUIKJAAR 2015 officieel geopend.
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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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Jaarlijks stelt Duikteam Marlijn haar leden in de
gelegenheid om een reanimatiecursus te
volgen, incl. gebruik AED.
Onze vereniging is zelf in het bezit van een
AED, welke altijd op de duikstek aanwezig is.
Dan is het ook goed als leden getraind zijn om
te reanimeren en weten hoe een AED te
gebruiken. Maar deze kennis is natuurlijk niet
alleen voor de veiligheid bij de duikstek, ook in
ons dagelijks leven kunnen we op een
onverwacht moment met een reanimatie te maken krijgen.
De training wordt gegeven door John Stavast. Deze keer
liet John ons vooral de handelingen uitvoeren van begin
tot eind, wanneer je een slachtoffer aantreft. Niet vooraf
vertellen hoe het moet. De aanwezigen zijn allen
meerdere jaren op cursus en herhaling geweest, dus laat
maar eens zien wat je nog weet en wat je zou doen. Een
goede les. Zo konden we ook van elkaar leren.
Er waren 2 avonden georganiseerd waarop je kon
inschrijven. Op vrijdag 16 januari in zwembad Dubbelslag
in Delfzijl en woensdag 21 januari in zwembad De
Watertoren in Winschoten.
De volgende leden hebben deze 2 avonden bezocht en
de training met goed gevolg afgerond:
 Johan Oosterwold
 Jolanda Vos
 Bé Vos
 Debbie Westerhof
 Richard Visscher
 Regina Weg
 Truus Bos
 Jan Bos
 René Bos
 Klaas Bouwkamp
 Annalies Ozinga
 Fred Slootweg
 Jannie Slump
Als je kunt reanimeren, kan je je ook aanmelden als burgerhulpverlener bij de website:
www.hartslagnu.nl. Als er dan een reanimatie bij jou in de buurt is, krijg je een sms alert en
kan je naar de plek toegaan. Eveneens geeft men dan aan waar de dichtstbijzijnde AED
beschikbaar is.
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BOWLING EN GOURMETTEN
Op vrijdag 03 april 2015 organiseert Duikteam Marlijn voor
duikteam leden en haar/zijn partner de jaarlijkse bowlingavond.
Vanaf 20.00 uur kunnen we onze balvaardigheid tonen op
de bowlingbanen van partycentrum Passe Partout in
Appingedam.
Na 1 uur te hebben gebowld verlengen we de avond en schuiven we aan tafel
voor het gourmetten.
Iedereen krijgt vervolgens zijn of haar eigen pannetje om zelf lekker te
kokkerellen.
Het gourmetten bestaat uit:









Soep vooraf
7 soorten vlees
3 sauzen
Frites
Diverse salade
Champignons, ui en paprika
stokbrood met kruidenboter
Nagerechtkeuze

De kosten voor deze avond bedraagt € 15,00 per persoon. Dit is exclusief de
genuttigde drankjes.
Opgave voor 1 april bij Rinus middels een mail, telefonisch of op de duikstek.

PAASDUIK
Op maandag 6 april (Paasmaandag) bezoekt de
“onderwater”paashaas onze duikstek in
Ruinerwold. Net als voor kinderen op het land
heeft hij tijdens zijn bezoek een aantal eieren voor
de duikers op de bodem van het meer
Engelgaarde verstopt. De Paashaas nodigt jullie
hierbij dan ook uit om deze eieren gedurende de
duik op te zoeken en tegen een versnapering in te
leveren bij de duikleider. Zoals gebruikelijk start de zoektocht om 10:00 uur.
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 Dat Jannie Slump dacht bij binnenkomst in De Groene Weide
voor de snorkeltocht, “wie is toch die jongeman, nooit eerder
gezien”…… en vervolgens zei toen ze hoorde dat het de nieuwe
wethouder Yang Soo Kloosterhof was……. “ohhhhhhh, ik had
al zo’n donkerbruin vermoeden………..”

 Bé Vos op slinkse wijze de snorkeltocht heeft overgeslagen??? Was
vorig jaar zijn duikpak te groot zodat het vol water liep en Bé bijna
zonk……… dit jaar is hij maar niet gestart, want nu was het pak TE
KLEIN!

 De fractie van de VVD in Hoogezand-Sappemeer wil
weten hoeveel dames binnen de gemeente, uitgesplitst
naar wijk of dorp, zwanger zijn……….. en wij met z’n
allen nu wel heel nieuwsgierig zijn JAAP BORG,
WAAROM???

 Het aantal “droogpak-duikers” binnen Duikteam Marlijn
groeiende is. Je moet er wel wat “verhitte pas sessies” voor
over hebben en dat ziet er ongeveer zo uit…….. maar
vervolgens heb je wel een heel mooi pak en geen koude
omkleed partijen meer.
 Respect voor Klaas Bouwkamp en Bé Vos die nog steeds in
natpak de wintermaanden doorduiken!
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Duikagenda 2015

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.
01 mrt
08 mrt
15 mrt
22 mrt
29 mrt
06 apr
12 apr
19 apr
24-27
april
03 mei
06 mei

Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Ruinerwold – Paasduik (2de Paasdag)
Tynaarlo
Lingen
Duikweekend Zeeland

Johan Klip
Rudy Luursema
Bernard Schuitema
Fred Slootweg
Jannie Slump
Paashaas
John Stavast
Richard Visscher
Zie duikschema

Tynaarlo
Tynaarlo (woensdagavond 19.30 – 22.00)

Bé Vos

08 mei
10 mei
13 mei

Tynaarlo (vrijdagavond 20.00 – 22.00)
Tynaarlo
Tynaarlo (woensdagavond 19.30 – 22.00)

15 mei
17 mei
20 mei

Tynaarlo (vrijdagavond 20.00 – 22.00)
Hemmoor
Tynaarlo (woensdagavond 19.30 – 22.00)

22 mei
24 mei
27 mei

Tynaarlo (vrijdagavond 20.00 – 22.00)
Ruinerwold – Neptunus
Tynaarlo (woensdagavond 19.30 – 22.00)

29 mei
31 mei

Tynaarlo (vrijdagavond 20.00 – 22.00)
Tynaarlo

Jolanda Vos

Triton

Jaap Borg

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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Secret Services
Sinds Johan Oosterwold zich bij ons duikteam aansloot rees al snel de vraag: “wat
doet hij voor de kost”? Als we hem daar naar vroegen was steevast het antwoord: “ik
ben hovenier en onderhoud hier en daar een tuintje en een perkje”.
Voor velen een geloofwaardig antwoord maar met name de duikinstructeurs
geloofden dat niet. Volgens beide heren konden ze zich niet voorstellen dat zo’n
groot en sterk uitziende persoonlijkheid, zich dagelijks kon vermaken tussen plantjes
en perkjes.
Met behulp van de juiste connecties werd een private
investigator en een paparazzi fotograaf benaderd voor een
diepgaand onderzoek.
Er werd een dossier aangemaakt en al snel bleek dat onze
Johan zich niet alleen tussen de plantjes
voortbewoog. Buiten zijn “tuinman”
activiteiten bleek dat hij er een geheim
beroep op nahield en werkte onder het
synoniem van:
Oosterwold, Johan Oosterwold 007.
Bijgeplaatste foto’s leveren het bewijs.

HAAI – HUMOR
…… ik versta je niet…..
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DUIKWEEKEND
VINKEVEENSE PLASSEN
In het weekend van 18 en 19 juli
hebben we een duikweekend gepland in
de heldere wateren van de Vinkeveense
Plassen. We hebben net zoals in 2014 gekozen voor een weekend arrangement met
overnachting in een eenvoudig hotel nabij de duikbasis.
De Vinkeveense plassen zijn een ideale locatie voor de veeleisende duiker. Helder
water, een rijk onderwaterleven, een prachtig onderwater landschap en
scheepswrakken. Duiklocaties zijn er voor de beginnende duiker en de
vergevorderde duiker met een variërende diepte en moeilijkheidsgraad. Kortom, voor
iedere duiker is er een geschikte duiklocatie.
Het duiken vanaf speciaal ingerichte zeer stabiele boten biedt veel voordelen. We
duiken nooit in het stof van andere duikers en kunnen volop genieten van de natuur,
ruimte en rust.
De prijs voor dit weekend arrangement met
1x overnachting, 5x bootduiken (excl
duikcilinder vullingen), ontbijt, 2x lunch, 2x
BBQ of Wokken € 135,00 per persoon.
In verband met het reserveren van het hotel
graag zo spoedig mogelijk bij Rinus
aangeven of je aan dit weekend
arrangement mee wilt doen.
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10 JAAR, Aquarius Dive Training,
10 JAAR
Aquarius Dive Training viert in januari 2015 haar
10 jarig bestaan.
We starten dan ook vanaf heden met een aantal speciale acties.
Heb je familie, vrienden, kennissen, of collega’s die ook graag van
het onderwaterleven willen gaan genieten. Meld ze aan voor een
gratis proefduik in het zwembad. Gaan ze starten met de
duikopleiding voor Open Water Diver dan krijgen ze 30,- euro
korting op de cursuskosten.
De Open Water Opleiding kost dan geen 425,- euro maar 395,euro.
Voor dit bedrag ontvang ze 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.)
Voor iedere duiker die je aanmeld en die start met de
duikopleiding Open Water Diver ontvang je zelf een korting van
10,- euro op je volgende duikopleiding, dit kan een
vervolgopleiding zijn of een specialty. Ga eens bewust op zoek en
verdien die extra korting op je volgende duikopleiding. Je kan
meerdere personen aanmelden, de kosten voor jouw volgende
duikopleiding worden dan alleen maar aantrekkelijker.
Wij zien je reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groeten
Staff Aquarius Dive Training
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De grijze zeehond ontmaskerd
Happie is terug! De bekende grijze zeehond
Happie speelt een belangrijke hoofdrol in de NTR
documentaire van het programma De Kennis van
Nu, waarin de makers zich afvragen of de grijze
zeehond wel zo'n schattig knuffeldier is.
Al een paar jaar spoelen er zwaar verminkte
bruinvissen aan op de Nederlandse stranden. De
doodsoorzaak was een raadsel. De Kennis van
Nu volgt het spoor dat leidt naar een zeeroofdier
met een zeer hoog knuffelgehalte: de grijze zeehond.
Wie is de dader?
Het was een groot raadsel wie de kleinste walvissen die er zijn, aanvalt. Waren het
vissers die de dieren uit hun netten sneden, scheepsschroeven, orka’s, vossen of
misschien een ander roofdier?
Forensisch onderzoek
De bruinvissen ondergingen een uitvoerig forensisch post-mortem onderzoek. De
wonden bleken perfect te matchen met het gebit van de grijze zeehond. Maar pas
toen de onderzoekers in verschillende bruinviswonden DNA van de grijze zeehond
aantroffen, was the smoking gun gevonden. En het bewijsmateriaal groeit. Voor het
eerst in de geschiedenis is een grijze zeehond gefilmd die een bruinvis opvreet. De
Kennis van Nu heeft de primeur om dit unieke materiaal te vertonen.
Een nieuw dieet
Het menu van de grijze zeehond beperkt zich al lang niet meer tot vis. Inmiddels is
ook de gewone zeehond niet meer veilig voor de brutale grijze zeehond. Wat
betekent het voor mensen dat de grijze zeehond blijkbaar ook zoogdieren lust? Is het
nog wel veilig om te zwemmen in de Noordzee? Biologen raden aan om op veilige
afstand te blijven om ongelukken te voorkomen.
Van knuffeldier tot roofdier
Het imago van de grijze zeehond als een schattig knuffeldier is voorgoed aan duigen.
Het is het grootste roofdier van Nederland en het wordt tijd dat we dat accepteren en
ermee leren omgaan.
Bron: Duikinbeeld.tv - De Kennis van Nu
Foto: Jeroen Zetz
De documentaire is inmiddels uitgezonden op woensdag 11 maart om 19:20
uur op NPO2 in De Kennis van Nu.
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VERJAARDAGSKALENDER DUIKTEAM MARLIJN
In Februari – Maart – April 2015
feliciteren wij
FEBRUARI
7
11
18
28

Doopnaam
Jannus van Bergen
Robin Boerema
Richard Visscher
Aljan Woudstra

MAART
7
17
20

Doopnaam
Leen Waegeman
Aly Hijbels
Dick Dijk

APRIL
4
4
9
27
28

Vuurkooltje
Bonito

Zeeuwse Mossel
Sepia
Geelvin Tonijn

Doopnaam
Johan Klip
Alex Reus
Jeroen Hoving
Annelies Ozinga
René de Vries

Blauwe Trekkervis
Schrijf Vijlvis
Blauwstralige Schaalhoorn
Banding

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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JAARVERSLAG VAN EVENEMENTEN
DUIKTEAM MARLIJN 2014
In 2014 zijn door Duikteam Marlijn diverse evenementen georganiseerd. In samenvatting een
kleine opsomming van de in dit jaar gemaakte verslagen, staan hieronder vermeld.

Snorkeltocht – zaterdag 4 januari 2014

 DUIKTEAM MARLIJN op zaterdag 4 januari weer
haar Traditionele Nieuwjaarssnorkeltocht heeft
gehouden en dat er 16 snorkelaars het parcours van
800 meter snorkelend (….of spartelend) heeft
afgelegd.
 Dat Klaas Bouwkamp op zaterdag 4 januari 2014 jarig was, 70 jaar is geworden en dit
heugelijke feit al snorkelend heeft gevierd

 Dat Duikteam Marlijn voor de jarige Klaas een muzikaal onthaal had geregeld door de
Bierspiekers uit te nodigen en hij werd toegezongen door Marlijners en publiek
 Dat in Appingedam nog steeds nagepraat wordt over die groep
duikers die in optocht achter de
muziek aan door het centrum van Appingedam marcheerden!
 Marlijners in 2013 met elkaar 785 clubduiken hebben
gemaakt, waarbij topscorer Bernard Schuitema goed was
voor 87 duiken, de familie Slump voor 2013 het diepterecord
op haar naam heeft gezet (45,5m), buddypaar
Vos/Schuitema met 140 minuten de langste duik heeft
gemaakt en dat al die duikers met elkaar 766.646 L. lucht
verbruikt hebben?
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Snertduik dat geen snertduik
was….
Voor Zondag 16 Februari stond de Snertduik op de
agenda. En wat bij Duikteam Marlijn bijna niet
voorkomt, werd deze activiteit geannuleerd / aangepast.
Ondanks dat we niet echt van een strenge
winter kunnen spreken, was er die dag door
de harde wind een gevoelstemperatuur een
graad of 2 voorspeld. Over de wintermaanden
haken toch de meeste duikers af, wat op zich
niet vreemd is natuurlijk. En of voor die paar die-hards die bij alle
omstandigheden toch niet op het droge kunnen blijven de “keuken”
inrichten en dan iemand in de koude wind snert laten warm maken, vonden
we geen strak plan. Als alternatief waren er wel broodjes warme worst, die er na een frisse
duik en koud omkleden, goed ingingen.

Reanimatie en Basic Live Support – Winschoten
Niets vermoedend liep de bij de redactie bekende Marlijner, het cursuslokaal in zwembad De
Watertoren in Winschoten binnen. Met de schrik op zijn hart keek hij een persoon op de rug
die voorover gebogen over een op de grond liggend persoon zat. Het leek wel een scene uit
de befaamde TV serie CSI.
De voorover gebogen persoon draaide zich om en keek de Marlijner lachend aan. “Schrik
maar niet, we hebben vanavond herhalingscursus reanimatie en het werken met de AED.
Hoewel je niet op de lijst staat mag je altijd aanschuiven en meedoen“.
Druppelsgewijs kwamen de Marlijners die zich wel voor
de cursus hadden aangemeld het leslokaal binnen.
Na een korte briefing over de indeling van de avond
werd met de cursus gestart. De meest vreemde
commando’s over het waarschuwen van personen en
hulpverleners werden ten gehore gebracht en
menigeen moest toch weer even wennen om iemand
anders te beademen. Gelukkig was die iemand anders
een reanimatie oefenpop en hoefde niemand zich achteraf thuis te
verantwoorden.

BOWLING – 11 april 2014
Schoorvoetend en voorzichtig om de deur kijkend kwamen een
aantal oud Marlijners partycentrum Passe Partout binnen
geslopen. Voor de oud Marlijners was Passe Partout na de
zwembardtraining op de vrijdagavond het honk van Duikteam
Marlijn. Het zwembad lag direkt naast het partycentrum en daar
werd na afloop nog wat gedronken en gegeten.
Vandaag was het iets anders; Duikteam Marlijn ging bowlen en
na afloop, net als vroeger na de zwembadtraining, nog wat
drinken en eten.
Het bowlen bleek niet meer zo statig te zijn als menigeen van het
duikteam gewend was. Geen strakke verlichting maar disco
lampen en ballen met fel gekleurde ringen om de vloer. Dat was
voor veel Marlijners een gewenningsproces wat een aantal malen
gooien duurde waarna menige strike en spare werden gebowld

18

Na een uur bowlen hadden de sportievelingen het wel gezien en
spoedden ze zich naar de klaarstaande tafel met borden om een
oude glorie in ere te herstellen; eten en drinken. Nadat iedereen aan
tafel was aangeschoven werd het menu van die avond gereserveerd.
Soep met stokbrood en salades en meerdere stukken vlees om te
gourmetten. Het duurde dan ook niet lang en het gespetter was
duidelijk hoorbaar. Zoals gewoonlijk bij zo’n uitje kwamen de “oude”
verhalen weer te voorschijn en moest Truus voor de tweede maal
ervaren wat slagroom was; vet en vooral kleverig. Na afloop werden
de winnaars van de avond gehuldigd en werd de avond om en nabij
middernacht afgesloten.
Heren
Bé
Jack Wildeboer
Fred
Rinus
Bernard
John
Walther
Dolf
Jaap
Henk
Aljan
Jack Mulder
Johan
Jan

punten
159
154
136
136
130
125
112
110
110
99
82
73
70
67

Dames
Annemiek
Jannie
Anita
Debbie
Jolanda
Aly
Linda
Catharina

punten
123
123
97
89
87
82
48
47

GEMAAL CREMER – 10 MEI 2014

Termunterzijl (Gronings: Ziel) is een dorp aan de Eemsmonding in de gemeente Delfzijl.
Het dorp telt ongeveer 250 inwoners. Het dorp is ontstaan nadat in 1601 in het
Termunterzijldiep een sluis werd gelegd.
Aan het einde van de Franse tijd was Termunterzijl van militair belang omdat er een batterij
gelegerd was voor het beleg van Delfzijl (1813-1814). Rond het midden van de 19e eeuw
was het een vissers- en handelsplaats. De groei van Termunterzijl als handelsplaats was
voor een belangrijk deel te danken aan de bloei van de veenkoloniale scheepvaart. In de
laatste decennia van de twintigste eeuw werd de recreatieve
scheepvaart belangrijk voor de haven. Bij de verhoging van de
dijken op deltahoogte in 1972 werden een nieuwe sluis en een
buitendijkse stormvloedkering aangelegd. In
2000 kwam het Gemaal Rozema klaar.
Vanwege de beeldbepalende ligging, de
cultuurhistorische waarde, de gaafheid en de bijzondere vormgeving is het
oude gemaal Cremer uit 1930-1931 erkend als rijksmonument. Het
gemaal Cremer wordt technisch onderhouden door een groep vrijwilligers
en is tevens ingericht als museumgemaal. Een museumgemaal, maar wel
volledig functionerend en inzetbaar in geval van calamiteiten. Jaarlijks
wordt het museumgemaal door ongeveer 4500 bezoekers bezocht.
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Eén van die vrijwilligers is ons duikteamlid Klaas Bouwkamp en na enig overleg werd een
rondleiding in het gemaal door Klaas geregeld. Zaterdag 10 mei was het zover. De
rondleiding begon met het vertonen van een film waarin met beeld en geluid duidelijk werd
uitgelegd waarom Gemaal Cremer werd gebouwd. Na de film werd door Klaas op duidelijke
manier de werking van het gemaal in woord en daad uitgelegd en werden
de pompen één voor één gestart. Dat het gemaal zijn tweede ding was, de
eerste is natuurlijk ons duikteam, bleek wel uit zijn enthousiaste verhaal
welke in kleuren en geuren werd verteld.
Het hart van het gemaal zijn de pompen die elk
door een dieselmotor worden aangedreven: een
Werkspoor uit 1956 en een Brons uit 1970. Verder
staan er diverse hulpmachines voor het maken van
perslucht, het vacuüm pompen van de
waaierpompen en een noodaggregaat.
Na de ruim 2 uur durende rondleiding werd door de
groep onder het genot van gebakken vis,
mosselen, kibbeling en friet nog nagepraat bij een
visrestaurant in het dorp.

DUIKWEEKEND ZEELAND
16, 17 en 18 Mei waren de huisjes op vakantiepark “De Horizon” in Renesse
weer gereserveerd voor de leden van Duikteam Marlijn. Een weekend duiken
in de Zeeuwse Wateren. Menig Marlijner kijkt altijd weer uit naar dit weekend.
Is het niet voor het duiken…….. dan is het wel voor de gezelligheid met elkaar
en in de huisjes. Eind December / begin Januari krijgt Rinus al de eerste vragen “wanneer is
Zeeland-weekend?” Dan kan er op het werk tijdig verlof geregeld worden, weekenddiensten
geruild en andere verplichtingen van thuis in andere weekenden worden gepland.
Na een koffiestop in Reewijk reisden we met de groep verder
richting onze eerste duikstek bij Scharendijke, waar gedoken kan
worden op het wrak Le Serpent. Ook 2 andere kleinere wrakjes
“De Rat” en “De Zeehond” liggen hier. Maar naast wrakken zijn er
ook mooi begroeide reefbals te vinden, voor elk wat wils zeg
maar. Dat dachten ook de zeemeeuwen, die er met de lekkere
krentenbollen van Fred vandoor gingen. Hij had ze even op het
dak van de auto geparkeerd, maar daar waren ze snel gevonden.
In tegenstelling tot vorig jaar hadden we nu prachtig zonnig weer.
Ook voor Debbie was dit fijn, want die had ook dit jaar weer de
taak van duikleider op zich genomen. Voor ons duikers werd door
haar alles weer perfect geregeld, duikparen in gedeeld, lucht, duiktijd, diepte genoteerd etc.
Een bedankje hiervoor is dan ook zeker op z’n plaats
De nachtduik bij Kerkeweg verliep goed. Ja……. er waren wel buddyparen waarvan de één
een loodpocket verloor, een loodpocket terugvond die niet van hem was en vervolgens ook
nog zijn eigen lood terug kreeg. En dat na afloop van de duik bleek dat de eerder gevonden
“vreemde loodpocket” van z’n eigen buddy was, maar die had niets gemist. Hoe mooi wil je
het hebben. Vervolgens was er nog een “klein” autoprobleempje. Wat Bé ook probeerde, de
auto wilde niet meer starten. Steeds opnieuw geprobeerd, sleutel
opgewarmd, boekje met technische gegevens erbij……… Niets!
Dus auto eerst maar laten staan (met tegenzin) en met Rinus en
Jannie mee terugrijden. Peugeot gebeld……. Reservesleutel????
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De duiken voor zaterdag stonden gepland bij Dreischor, ’t Gemaal en
’s middags Den Osse Haven. Bij aankomst in Dreischor waren we blij
te zien dat het nog rustig was op de duikstek. Weinig auto’s dat was
gunstig! En prachtig helder zicht dat het was. Genieten rondom de
pilaren van ’t Gemaal, vol begroeid met mosseltjes, anjelieren,
anemoontjes en allerlei krabbetjes die daar rondkropen…prachtig!
’s Avonds was het tijd voor een traditie, nl. met elkaar wandelen naar het centrum van Renesse
voor een bezoek aan het Wok restaurant. Heel even was er verwarring, want de chinees had de
wok en de grillplaat omgewisseld. Dus stonden sommigen als echte “gewoonte dieren” eerst even
in de verkeerde rij, maar ieder had z’n weg snel weer gevonden. Iedereen heeft heerlijk gegeten
en er is die avond heel wat afgelachen. Bij het toetjes buffet had de chinees weer een nieuw
noviteit, nl. een “pancake-machine”. Ter plekke werd een kleine warme pancake gebakken, heerlijk
met ijs, karamelsaus en nootjes.
Uiteraard heeft Jaap nog even het woord genomen en als voorzitter van onze mooie club ons
toegesproken.
De zondagmorgen duik stond gepland bij Kerkeweg. Na de nachtduik zouden we daar nu overdag
gaan duiken. Maar net als eerdere jaren, op zondagmorgen – ondanks dat de parkeerplaats al zo
uitgebreid is – helemaal vol. Dus auto’s gekeerd en richting ’t Koepeltje.
Ja……. Heerlijk die duin over klimmen in met volle duikuitrusting. Het zicht bij ’t Koepeltje was niet
zo best. Dus de laatste duik was niet de beste. Van hieruit gingen de eerste Marlijners rijden, terug
richting het Noorden. Een aantal ging nog even terug naar de huisjes voor een douche en een
lunch om dan aan de terugreis te beginnen. En nog een derde groep bleef in de huisjes achter
omdat men pas op maandag zou terugreizen. Die hebben ’s middags nog een duik gemaakt bij
wederom ’t Gemaal Dreischor.

NEPTUNUS – 8 JUNI RUINERWOLD
Op zondag 8 Juni – was niet alleen Marlijn in Ruinerwold, ook onze oude trouwe Zeegod Neptunes
dook ineens op. Had in zijn agenda staan dat er bij Marlijn nog een aantal duikers rondliepen die al
geruime tijd “naamloos” door het duik-leven gingen. Ook wil Neptunes, als heersers van “alle
zeeën, rivieren, meren, kanalen, beekjes en andere vochtige plekjes……………… uiteraard zelf
zien of zij het duik-leven aankunnen en vandaar dat hij persoonlijk langs komt voor een prachtig
doop-ritueel, incl. een pittige land-opdrachten. Dit jaar maakten Truus Bos-Poort en Johan
Oosterwold hun opwachting voor Neptunus. De oude Zeegod had er zin in dit jaar. Onder het
toeziend oog van een groepje Marlijners en enkele familieleden van Truus, dompelde hij beiden
zodanig onder, dat zij spartelend en proestend weer boven water kwamen, waarna Neptunus hen
van hun “waardig te dragen doopnaam” voorzag.

Johan Oosterwold
alias
Grote Pieterman

Truus Bos-Poort
alias
Pauw Girelle
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Vinkeveen 19 en 20 juli 2014
Bij Scuba-Academie aangekomen stond Dennis
Leeuwerke ons al op te wachten. Een warm
welkom door de eigenaren met een lekker bakje
koffie of thee.
De eerste duik
was bij eiland 8
Daar was veel
vis snoek,
snoekbaars, baars, kreeft, paling en wolken kleine visjes,
maar er waren ook duikparen die niets hebben gezien!!!!!
Terug op de thuisbasis van Scuba- Academie stond er
een lunch met een kop soep voor
ons klaar, alles was prima geregeld.
De tweede duik was bij eiland 2
Ook mooi helder, weinig vis maar wel weer de
moeite waard. En als er geen vis was, dan
waren er wel weer mooi begroeide objecten te
zien.De derde duik was bij eiland 9.
Aangekomen bij de thuishaven alles van boord,
gespoeld en opgehangen voor de volgende
dag, omkleden want de BBQ stond voor ons
klaar. Het was allemaal goed voor elkaar,
heerlijk vlees, salades en stokbrood. Het was een gezellig avond waar we veel hebben
gelachen! Tijd om naar ons hotel te gaan.
Hotel t 'Meertje, een paar honderd meter lopen vanaf Scuba Academie. Nadat iedereen zich
had gedoucht, beneden nog een kop koffie of thee gedronken en toen allemaal ons bedje op
gezocht.
‘s Morgens om half acht aan het ontbijt, om dan weer naar de duikstek te gaan. Daar kregen
wij een briefing en gingen we een “driftduik” maken naar eiland 9. Dat was leuk, nog niet
eerder gedaan weer een ervaring erbij! ‘s Middags de laatste duik gemaakt naar eiland 12,
ook weer mooi maar wel vermoeiend
Weer stond er een BBQ voor ons klaar en wederom lekker. Iedereen zijn buik weer vol, om
aan de terugreis te beginnen!
Het was een TOP WEEKEND.

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.
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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 troost kregen we na afloop ijs voor nop aangeboden. Deze
middag was met recht een leuke afsluiting van het
zomerduikseizoen.

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.
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!

Duikvakantie Port Ghalib – Egypte
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.
Aangekomen op het vliegveld van Marsa Alam is het
nog een kleinstukje 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.
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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.
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.
De laatste duikdag zijn we naar het rif Elphinstone
geweest. Een bekend rif bij Marsa Alam.
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 stroming 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.
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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”.

SCHATDUIKEN LINGEN – 5 oktober
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.
Klokslag 11.00 uur werd door het luiden van
een scheepsbel het startsein gegeven en
gingen 160 duikers, of wel 80 buddy
paren, 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.
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In het jaar 2014 zijn ook nog diverse dagtrips gemaakt naar mooi
duikstekken in de nabije omgeving zoals naar Hemmoor en Lingen en
werden duikbeurzen en duiksymposiums bezocht.
Ook in 2015 tracht de Evenementencommissie en samenwerking het
bestuur van Duikteam Marlijn jullie duikers een gevarieerd duikagenda aan te bieden met
duiktrips in Nederland en het buitenland.






Duikteam Marlijn dit jaar 25 jaar bestaat en duikschool
Aquarius Dive Training 10 jaar
We hiervoor een bijzonder evenement in het verschiet
hebben
Wat dan…………..?
Iedereen daarvoor nog even geduld moet hebben

In krantje nr. 8 – van November 1990 (1e jaargang infobulletin) een verslag
van Hans Folkers (wie kent hem nog???) over de Scheepvaartdag van
6 oktober 1990 bij de zeevaartschool Abel Tasman in Delfzijl. Duikteam Marlijn
was hierbij uitgenodigd, samen met het duikbedrijf Eemsdiving uit Delfzijl, om demonstraties
te geven voor het publiek. Hiervoor werd speciaal vanuit Rotterdam een demonstratietank
van Holland Diving aangevoerd. Voor de Marlijn duikers een nieuwe ervaring. Want het
publiek kon in de tank kijken om de duikers hun kunsten te zien doen, maar de duikers
konden ook het publiek zien. Met gebarentaal werd getracht te communiceren met het
publiek, wat vooral grappige situaties opleverde, volgens het verslag.
Maar ook verbazing, want Duikteam Marlijn had een primeur……….. een lucifer laten
branden onder water. D.m.v. een doorzichtige glazen bak (met dank aan het
Aquariumhuis) die onder water op z’n kop werd gehouden. Vervolgens werd d.m.v.
lucht het water uit de ruimte verdrongen. In deze ruimte liet men de droog
meegenomen lucifer branden, wat tot verbaasde reacties leidde bij het toekijkend
publiek.
Naast de demonstraties in de duiktank, had Duikteam Marlijn in de zeevaartschool ook een
stand ingericht om publiek van informatie te voorzien en te interesseren voor de duiksport.
Zoals het verslag ons verteld………. Is het een erg leuke dag geweest!
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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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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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