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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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Het is inmiddels zomer. We hebben het zwembadseizoen al weer enige tijd afgesloten. Op
de woensdag- en vrijdagavond worden er buiten duiken gemaakt in ’t Veenmeer. Ook de OW
cursisten Yaprak en Wesly zijn hun buitenduiken aan het maken en skills aan het uitvoeren,
alles om binnenkort hun OW-brevet te gaan halen.
Uiteraard is er ook op de zondagochtend een clubduik, alleen dan wordt van locatie wel eens
gewisseld.
Ook wordt er van materiaal gewisseld. De meeste droogpak duikers zijn inmiddels weer
overgestapt naar een nat pak, al is dat voor een enkeling wel een moeilijke keuze.

Het is prachtig om te zien hoe ook onder water weer de natuur ontwaakt. De waterlelie die
zich weer een weg naar boven zoekt, een mooi bladerdak vormt en inmiddels met mooie
knoppen in bloei staat. Naarmate de watertemperatuur steeds een paar graden hoger komt,
laat het visleven zich weer meer zien. Strengen eitjes van baarsjes en voorn,
kikkerdikkopjes. Inmiddels zien we hiervan het resultaat. Bij elke duik duizenden
glinsterende kleine mini visjes aan de oppervlakte. Dat is vervolgens weer voer voor de
snoeken en zo is de cirkel weer rond. Zo nu en dan wordt de schildpad weer gespot.
De verschillende fotograven van de club leven zich helemaal uit.

Nog niet wezen duiken dit
seizoen???? Helemaal de
moeite waard, dus kom en
geniet mee!

Op onze website
www.duikteammarlijn.nl kan
je de agenda vinden met de
wekelijkse zondag clubduik duikstek.

Ook kan je ons volgen op
Facebook.
Like onze pagina en blijf
altijd
van het laatste nieuws op de
hoogte.

Een overzichtje………
Foto’s Aly Hijbels & Jolanda Vos
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BOWLINGAVOND
Strike, Spare, Oh, Ah, Stom en nog veel meer woorden en uitdrukkingen waren te horen in
het Bowlingcentrum Passe Partout in Appingedam.
Wat was het geval: Duikteam Marlijn had diverse bowlingbanen afgehuurd in dit
etablissement.
Mede door de goede service van het vorige jaar was ook in
2016 de keuze gevallen op Bowlingcentrum Passe Partout.
De twee belangrijkste waren die van voldoende
bowlingbanen en de mogelijkheid om na afloop te gaan
gourmetten o.i.d.
Met 20 personen nam ons duikteam een aantal
bowlingbanen in beslag waarop met harte werd geworpen
en soms, al dan niet vrijwillig, met “boog” ballen gegooid.
Voor de rekenaars onder ons werd het ook een luie avond
aangezien alles elektronisch werd bijgehouden.
De grote winnaar of winnares van deze avond was niet zoals
was verwacht één van de vaste favorieten maar Annelies
Ozinga. Zij stak die avond met kop en schouders boven de
gerenommeerde heren en dames uit.
Na het bowlen konden we aanschuiven aan een heerlijke maaltijd welke bestond uit soep en
vervolgens een gourmet met diverse soorten vlees en salades, diverse sausen, frituur,
gebakken aardappelen/ friet, groenten en ga zo maar door. Om en nabij 23.30 uur werd de
avond afgesloten met een kop koffie met een aperitiefje.

Uitslag
Vrouwen
1. Annelies Ozinga – 129 pnt
2. Laura Baas
– 104 pnt
3. Jannie Slump
– 103 pnt

Mannen
1. Jan Bos
– 123 pnt
2. Fred Slootweg
– 120 pnt
3. Bernard Schuitema – 118 pnt.
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Het Zeeland Weekend van Duikteam Marlijn was dit jaar van 22 t/m 25 April. Het is in
meerdere opzichten een “ander” weekend geweest dan we normaal gewend zijn.
Dat begon met het aantal deelnemers. Meerdere vaste Zeeland-gangers moesten of konden
om uiteenlopende redenen niet mee dit jaar. Soms nog een twijfel geval en zo was het op
het eind nog huisje eraf…… huisje er weer bij…….. extra gast aan tafel, omdat het met z’n 2
ook zo leeg in huis was.
Na de tussenstop in Reeuwijk werd koers gezet richting Dreischor. Iedereen verheugde zich
op een duik bij het gemaal. Zo mooi begroeid en altijd veel te zien en voor de fotograven een
mooi object. Helaas……………. Het zicht was zo matig. Bovenin was niets te zien, pas na 9
à 10 meter werd het wat beter. Hmmmmm, dat hadden we ons anders voorgesteld. Dus op
naar de Witte Boulevard om de cilinders te vullen, vervolgens richting de huisjes bij De
Horizon en nadat iedereen zich daar geïnstalleerd had, eerst even bijkomen. Daarna zijn we
met z’n allen naar Het Loze Vissertje gegaan om te eten. Dat is inmiddels ook een vast
adres op de vrijdagavond – zelfs bij de bediening is onze jaarlijkse komst bekend!
Ondertussen was het weer behoorlijk verslechterd. Regen, harde wind……….. en dat met
het idee van het slechte zicht van die middag, maakte het dat de Nachtduik bij Kerkeweg
door slechts 4 duikers gemaakt is. Ja echt………. Je leest het goed. 4 duikers en in dit geval
9 duikleiders aan de kant! Dat is in de historie van Duikteam Marlijn volgens mij nog nooit
voorgekomen. De die-hards die wel onder water gingen waren Aly & Bernard en John &
Aljan. Bij de parkeerplaats Kerkeweg, die vaak overvol is, was het opvallend stil. Eénmaal
over de dijk begrepen we ook wel waarom. Het water was onstuimig, had schuimkopjes en
klotste tegen de dijk aan. De stoere duikers gingen te water en de duikleiders hielden alles
goed in de gaten. Toen na enige tijd de eerste duiklampen weer zichtbaar werden, werd er
door een enkeling aan de kant opgelucht gezucht ……. “veilig weer binnen”. Wat voor duik
het nu precies geweest is blijft onduidelijk. Buddypaar 1 vond het “niks”……. Buddypaar 2 zei
het tegenovergestelde. Ook al moest je wel onder de 10 meter zitten om enig zicht te krijgen
zoals zei melden, en hadden die ondertussen ook wel even gedacht “we moeten met dit
slechte zicht ook nog terug navigeren”….. wat trouwens perfect ging.
Op zaterdagmorgen langs de Boulevard….. zo klaar, want er hoefden slechts 4 cilinders
gevuld te worden. De boodschap daar was echter dat het zicht in De Grevelingen overal
slecht was en ons werd toch vooral geadviseerd elders te gaan duiken. Dat betekende dus:
schema omgooien.
Na enig heen en weer gepraat werd gekozen voor duikstek Zoetersbout
in de Oosterschelde.
Een duikstek die bijna aan het einde ligt van een doodlopende zijtak van
de Oosterschelde. Ondanks de geringe stroming is hier toch een rijk
onderwaterleven. Het eerste wat opvalt als je te water gaat zijn de
enorme bladen van de suikerwieren die hier in het ondiepe gedeelte
groeien. Als je jezelf daar doorheen geworsteld hebt kan je meteen stijl
afdalen. Op de basaltblokken groeien oesters, geweisponzen,
knotszakpijpen en in zomer en najaar zijn grote stukken begroeid met
druipzakpijpen. Kreeften, hooiwagenkrabben en
strandkrabben scharrelen tussen de stenen. We hebben deze zaterdag
zowel de ochtend- als middagduik bij Zoetersbout gemaakt. ’s Ochtends
met laagwater, ’s middags hoog water. Tussen beide duiken was
duidelijk verschil qua zicht en stroming. De ochtendduik is als mooiste
ervaren.
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Wat er niet aan het schema is veranderd, was een bezoek aan de Chinese Wok & Grill
restaurant op zaterdagavond. Wat heeft het ons weer goed gesmaakt en zaten we weer
prettig op onze gereserveerde plekken (….. dit jaar wel dus). Veel gezelligheid aan tafel, een
mooie onderbreking tussen het duiken door.
Voor een aantal was op zondagmorgen al het moment aangebroken om huiswaarts te gaan.
Voor de achterblijvers was het even dubben, tja……. welke duikstek is ook geschikt, in de
buurt en zullen we nu kiezen. Het is geworden duikstek Wolphaartsdijk in ’t Veerse Meer. Het
is niet direct een spectaculaire duikstek te noemen. Toch was het zicht hier behoorlijk
goed……wat??? het beste wat we tot nu toe dit weekend gehad hebben. En de
onderwaterwereld was verrassend kleurrijk vol wieren, sponzen en zeeanjelieren. Ook was
er veel klein leven te bespeuren.
De zondagmiddag werd opnieuw koers gezet richting Zoetersbout, maar was het
duikgezelschap inmiddels teruggebracht tot 4 duikers.
Het weekend werd afgesloten met een 2e bezoek aan het Loze Vissertje. Op
maandagmorgen was het opbreken en ging ieder zijn weg. Eén kwartet richting de winkel
van Onderwaterhuis. Daar was het hele weekend al wachten op……. Anderen direct richting
het hoge Noorden. Sommigen hadden nog duikplannen voor onderweg, maar gezien het
weer en de vele buien is het daar niet van gekomen.
Ondanks het matige zicht heeft Aly Hijbels toch nog een paar mooie foto’s weten te maken.
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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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NEPTUNUS in RUINERWOLD
Zondag 15 Mei, 1e pinksterdag kwam een groepje Marlijners bijeen in Ruinerwold bij de plas
Engelgaarde. Onder hen waren 2 leden die een speciale uitnodiging hadden ontvangen om
te verschijnen voor Neptunus. Jan & Ineke Konert, sinds december 2015 lid van Duikteam
Marlijn. Ondanks al hun duikervaring is het traditie dat alle leden dit “doopritueel” ondergaan
en dus kwamen ook zij er niet onderuit.
Bij Pinksteren denk je automatisch vaak aan voorjaar en lekker
weer, in ieder geval redelijke temperaturen. Niets van dit alles.
Het was koud, grijs, bewolkt, harde wind en regenachtig – het
leek wel herfst.
Toch weerhield het Zeegod Neptunus niet ons Duikteam te
bezoeken. Al keek de beste man best even verbaasd op toen
hij de dopelingen in droogpak op de knietjes voor zich zag
liggen.
Gezien de
weersomstandig- heden
zag hij dat dit jaar maar
door de vingers.
Na een welkom sprak hij
vervolgens de
legendarische woorden:
Ik Neptunus, “Heerser over alle zeeën, meren, rivieren,
kanalen, beekjes en ………….. andere vochtige plekjes”
– en vervolgens werd eerst Jan en daarna Ineke
ondergedompeld van voor naar achteren en kregen zij
de mooie doopnamen Narwal (Jan) en Beluga (Ineke)
toegewezen.

Zoals we gewend zijn krijgen de dopelingen vervolgens nog een opdracht uit te voeren,
waarbij wij dit keer Jan & Ineke als kippen
zagen rond wippen…… dit tot grote hilariteit
van de overige aanwezigen.
Normaliter is het vervolgens tijd om af te
sluiten met lekkere salades en stokbroodjes,
passend bij een mooie Pinksterdag. Dit keer
stonden we met mutsen op en handschoenen aan en was er tot ieders
blijdschap een pan met warme groentesoep
klaar en deden we ons tegoed aan broodjes
warme worst, schuilend tegen de wind
achter een auto.
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Onderwaterpark Naturagart

In het Naturagart onderwaterpark bij Ibbenbüren in Duitsland op ca. 2 uur rijden vanaf
Groningen, ligt een prachtig aangelegd onderwaterpark.

Wat is er allemaal te zien in dit onderwaterpark: een
tempel met indrukwekkende beelden, een
scheepswrak, een bizar kraterlandschap en als klap op
de vuurpijl een grottenstelsel van 300 meter lang.
Ook heel bijzonder zijn de enorme steuren van 2-3
meter die hier rondzwemmen. Het is er niet dieper dan
5-6 meter met een zicht van minstens 15 meter. Een
lamp is een aanrader, zodat je niets hoeft te missen.
Wil je niet duiken? Ook dan is het zeker de moeite
waard om mee te gaan, je kunt hier mooie wandelingen
maken door de prachtig aangelegde tuinen.
Voor meer info kijk op www.naturagart.com
Op kort termijn wordt in Naturgart een
proefduik gemaakt om te beoordelen
of dit iets is voor een dagtrip.
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UITHUIZEN
Ongeduldig zaten de kinderen op de rand van zwembad “De Dinge”
in Uithuizen te wachten om een verrassingsduik in het ondiepe
gedeelte van het zwembad te maken. Vlak daarvoor waren ze
begonnen met hun eerste avond van de avond zwemvierdaagse en
als beloning mochten ze na afloop met ons duikteam een perslucht
duik maken. Eén voor één konden de kinderen ervaren dat
ademhalen onder water toch wel mogelijk was. De één kwam met
nog grotere en glunderende
ogen uit het water dan de
ander. Velen vonden het zo
leuk dat ze nog een tweede
duik wilden maken en zich
weer achter in de rij
aansloten. Van 19:00 tot
20:30 uur genoten op deze
wijze circa 50 á 60 kinderen
van hun eerste persluchtduik.
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Duikagenda 2016

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.
22 jun
24 jun
26 jun
29 jun
01 jul
03 jul
06 jul
08 jul
10 jul
13 jul
15 jul
17 jul
20 jul
22 jul
24 jul
27 jul
29 jul
31 jul
03 aug
05 aug
07 aug
10 aug
12 aug
14 aug
17 aug
19 aug
21 aug
24 aug
26 aug
28 aug
31 aug

Tynaarlo woensdag avondduik 19.300 uur
Tynaarlo vrijdag avondduik 20.00
Tynaarlo
Tynaarlo woensdag avondduik 19.300 uur
Tynaarlo vrijdag avondduik 20.00
Tynaarlo
Tynaarlo woensdag avondduik 19.300 uur
Tynaarlo vrijdag avondduik 20.00
Vinkeveense Plassen
Tynaarlo woensdag avondduik 19.300 uur
Tynaarlo vrijdag avondduik 20.00
Tynaarlo
Tynaarlo woensdag avondduik 19.300 uur
Tynaarlo vrijdag avondduik 20.00
Ruinerwold
Tynaarlo woensdag avondduik 19.300 uur
Tynaarlo vrijdag avondduik 20.00
Tynaarlo
Tynaarlo woensdag avondduik 19.300 uur
Tynaarlo vrijdag avondduik 20.00
Hemmoor
Tynaarlo woensdag avondduik 19.300 uur
Tynaarlo vrijdag avondduik 20.00
Tynaarlo
Tynaarlo woensdag avondduik 19.300 uur
Tynaarlo vrijdag avondduik 20.00
Lingen
Tynaarlo woensdag avondduik 19.300 uur
Tynaarlo vrijdag avondduik 20.00
Tynaarlo
Tynaarlo woensdag avondduik 19.300 uur

John Stavast

Debbie Westerhof

Cees

Jaap Borg

Jan Bos

Klaas Bouwkamp

Walther Eek

Aly Hijbels

Jeroen Hoving

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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Op vrijdag 26 augustus 2016 wordt weer een Gondelvaart in Appingedam georganiseerd.
Het de 21ste maal dat de verlichtte en van voorstellingen voorziene vlotten, bootjes en al wat
drijft door de wateren van Appingedam gaan varen.
Door het Damsterdiep en het Nieuwe Diep
een volledige rondje Appingedam. De
Gondelvaart bestaat uit een stoet van serie
vlotten welke worden getrokken door
historische sleepboten. Op de vlotten staan
de deelnemers die op hun eigen manier het
vlot hebben aangekleed met diverse
rekwisieten en verlichting.
Elk jaar is er een nieuwe thema en het thema
voor 2016 is “Historische Zeevaart”.
Net als voorgaande jaren heeft ons duikteam
zich ook voor dit evenement aangemeld en
zal het vlot moeten worden versierd met allerlei attributen en op een bijzondere wijze worden
verlicht.
Zoals al is aangegeven is het thema van dit jaar “Historische Zeevaart”. Het vlot moet
hiervoor worden ingericht en nu rijst bij ons de vraag wie van onze duikteamleden hiervoor
suggesties heeft. Mocht je een idee of ideeën hebben hoe we het vlot kunnen versieren dan
graag even een berichtje naar Rinus. Alle ideeën zijn welkom.
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Haai – humor……

Ze zien er
blijkbaar niet
alleen grappig
uit……......

DUIKVAKANTIE 2016
Gezien de recentelijk wereldwijde ontwikkelingen is
helaas het besluit genomen om in 2016 geen
georganiseerde duikvakantie vanuit Duikteam Marlijn
te organiseren.
Diverse aanslagen in het Midden-Oosten maar ook die
binnen de Europese grenzen was de grondslag voor
dit negatief besluit.
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Het weekend van 9 en 10 juli stond bij vele Marlijners in de
agenda genoteerd. Het was weer tijd om af te reizen naar
de Vinkeveense Plassen, alwaar bij de Scuba Academie
weer een 5-tal bootduiken was gereserveerd.
We werden als altijd hartelijk ontvangen door de crew van
de Scuba Academie o.l.v. Cees den Toom. Na een kop
koffie werden de setjes opgebouwd en op de boot gezet,
waarna schipper Maurits ons weer door het bekende vaartje richting de open plas voer. Het
is inmiddels het 4e seizoen dat we naar Vinkeveen gaan en doordat je dan al enigszins
bekend wordt in de plas, was het 1e verzoek aan Maurits – zandeiland 8 “snoekentuin”. De
snoekbaarzen verblijven daar graag op een zandheuvel met wat grasbegroeing. Het was
gelijk weer succes, al heeft niet iedereen de zandheuvel gevonden. De middagduik was bij
eiland 12 – met een wrak ter hoogte van de vaargeul.
Het zicht was tot 8 à 9 meter matig. Als je dieper ging werd het kraakhelder, maar ook de
temperatuur ging daar behoorlijk naar beneden. En aangezien de meesten van ons hun
droogpak hebben ingeruild voor het natpak, verbleef je daar niet zo lang.
De onderwaterwereld bestaat uit snoek, snoekbaars, paling, amerikaanse (rode)
rivierkreeftjes, baarsjes en voorn, veenblokken, en
vele wrakjes en mooi begroeide atributen.
Aangezien het een groot en diepe plas is, met de
verschillende eilanden is het zoeken en geluk
hebben als je iets moois spot. Het donkere, heldere
water op diepte en de groen – gele kleur op de
zandbodems maakt iedere duik toch bijzonder.
De Vinkeveense Plassen worden druk bevaren met
allerlei soorten bootjes en sloepjes, waterscooters.
Onderweg kom je bijv. ook de ijs- en patatboot tegen. En in de zomer in het weekend worden
er ook op het water party’s gehouden waarbij alle bootjes samenkomen en er op het water
gefeest wordt.
Het weekendarrangement bestaat uit 3 bootduiken op de zaterdag en 2 op de zondag, incl.
lunches en 2 x BBQ. Er was nog een andere groep op de zaterdag die 2 bootduiken gingen
maken, aan ons dus het verzoek om ook na de 2e duik bij de BBQ aan te schuiven. We
zouden dan op zondag eerder vertrekken en dan 3 duiken doen.
Na een heerlijke BBQ gingen we richting onze slaapplaats bij Hotel ’t Meertje. Na een
relaxmoment en douche nog even gezellig napraten en borrelen aan de bar. Het ging er
gezellig aan toe……… op het laatst hing er nog iemand aan de bel voor het aller… aller….
allerlaatste rondje.
De zondagmorgen vroeg op en ontbijten en terug richting Scuba Academie. Bij het ontbijt
was al besloten om i.p.v. 3 ook deze zondag gewoon 2 duiken te gaan maken. Want daarna
is er nog een BBQ en dan nog 210 km. terug richting Groningen. Het zou dan wel heel laat
worden.
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Fred en Jolanda deden het voorstel om “op de kop van eiland 9” de eerste duik te maken. De
zon schijnt er nl. zo mooi op vanuit het oosten. Waar hadden zij de wijsheid toch
vandaan??? Nu lag er net al een andere duikboot toen we daar aankwamen, maar in het
verlengde van het eiland was het ook prima
duiken. Duik 2 werd nogmaals bij eiland 8
gedoken maar nu vanaf de andere kant, wel met
de mogelijkheid om de snoekentuin nogmaals op
te zoeken.
Het was een succesvol weekend en deze staat
nu standaard in de duikagenda opgenomen. Dus
heb je het gemist…… volgend jaar nieuwe
kansen.
Op maandag was het het via Facebook nog even
nagenieten, toen iedereen zijn foto’s en filmpjes
poste.

 De auto van Bé & Jolanda begin Juni al enige dagen

behoorlijk stonk……… en dat na een zoektocht van enkele
dagen het “gouden ei” welke Aljan en Jolanda in Zeeland
bij Dreischor hadden opgedoken op 22 april de boosdoener
was.

 Dat duiken een vermoeiende sport is,
vooral na een BBQ en een gezellig
avond aan de bar in hotel ’t Meertje in
Vinkeveen
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Hoe ademen vissen
zonder kieuwen?
Zoals jij als duiker
waarschijnlijk weet ademen
vissen onder water met behulp
van kieuwen maar wist je ook
dat dit niet voor alle vissen
geldt? Er zijn uitzonderingen.
Vissen halen zuurstof uit het water doordat zij hun kieuwen gebruiken. Het water komt
binnen door de mond en gaat langs de kieuwbogen. Deze kieuwbogen hebben kieuwplaatjes
en deze bevatten haarvaten. Er zijn veel haarvaten,wat de kieuwplaatjes hun rode kleur
geeft. De haarvaten nemen het zuurstof op uit het water en geven vervolgens koolstofdioxide
af. Via de kieuwsdeksel gaat het water daarna weer naar buiten.
Hoe het water bij de kieuwen komt is afhankelijk van de vissoort. De een moet veel
zwemmen om voldoende water te krijgen, andere vissoorten zuigen het water aan door hun
bek of keel open te doen. Boven het water stikken deze vissen. Je zou denken dat lucht
meer zuurstof afgeeft dan water, maar bij een vis boven water blijven de kieuwplaatjes aan
elkaar plakken waardoor ze niet meer kunnen ademen. De oppervlakte waarlangs de
zuurstof moet, wordt verkleind, en de vis kan hierdoor niet genoeg zuurstof uit de
omgeving halen.
Uitzonderingen
Naast deze ademhaling met kieuwen zijn er ook uitzonderingen. Zo hebben bijvoorbeeld
labyrintvisachtigen (anabantoidei) een longachtig labyrinthorgaan waarmee zij lucht kunnen
inademen. Longvissen leven in tropische gebieden die gevoelig zijn voor droogte. Als
het waterpeil zakt, dan gaan longvissen van kieuwademhaling (die zij dus ook hebben) over
naar het happen van lucht. Het ziet er wat gek uit, maar het werkt wel! De lucht wordt
opgezogen door de uitwendige neusgaten, en gaat via de inwendige neusgaten naar de
twee longen.
Bron: duiken.nl

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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Aquarius
Dive
Training
Diepduiken
Zodra je in het bezit bent van je 2* Advanced Open Water Diver brevet of een equivalent
kan je aan een specialty Deep Diver deelnemen.
Met je Advanced Open Water Diver brevet is het toegestaan om te duiken tot een maximum
diepte van 28 meter. Er zijn echter soms unieke duiklocaties die te diep liggen voor een
Advanced Open Water Diver. Om deze toch op een veilige wijze te kunnen bezoeken en te
genieten van deze diepe en bijzondere omgeving is de Specialty Deep Diver een must.
Het duiken op grotere
diepten heeft natuurlijk ook
zijn regels. Tijdens de cursus
worden dan ook aspecten
aan de orde gebracht zoals
een grondige duikplanning,
stikstofnarcose, vermindert
zicht, temperatuurverschillen, etc. Ook kunnen er, na het opbouwen van meerdere duiken
naar grotere diepten, duiken worden gemaakt tot een diepte van maximaal 40 meter om je te
laten ervaren wat het diepduiken inhoud.
Multi-Level duiken
Stel je voor dat je aan het duiken bent in een fantastisch mooie omgeving waar je wel tijden
zou kunnen doorbrengen maar die beperkt wordt door de maximale duiktijd die geldt voor die
betreffende diepte.
Om toch langer te kunnen duiken en dus meer te kunnen genieten van je duikomgeving en
het onderwaterleven is het mogelijk een zogenaamde "multi-level" duik te maken. Een multilevel duik stelt je in de gelegenheid om je duiktijd te verlengen zonder een decompressieduik
te maken door op maximaal drie niveaus enige tijd door te brengen, van diep naar ondieper.
Een voorbeeld zou kunnen zijn dat je wilt gaan duiken naar een diepte van 31 meter waar
een oude sloep ligt. Normaal
gesproken zou na maximaal 17
minuten deze duik afgelopen zijn,
ondanks dat je nog meer dan genoeg
perslucht in je duikcilinder hebt.
Na de specialty "Multi-Level Diver"
kan je deze duik op een andere wijze
afmaken.
Door de duik naar verschillende niveaus te plannen kan je totale duiktijd zelfs 45
minuten duren in plaats van de 17 minuten zonder er een decompressieduik van
gemaakt te hebben!!
Na het behalen van de Specialty Diepduiken of Multi-Level duiken is de maximale duikdiepte
voor die duiker verlengt tot maximaal 40 meter diepte.

17

Bij een duikongeval op die diepte bent u juridisch gedekt en zal een eventuele claim bij een
verzekeringsmaatschappij of ziektekostenverzekeraar geen problemen opleveren. U dient
echter wel rekening te houden met de voorwaarden, bv max. diepte, geen
decompressieduiken etc.- die door de plaatselijke autoriteiten zijn gesteld.
Alle opleidingen zullen door één van de bevoegde IADS instructeurs worden verzorgd op de
vertrouwde vrijdag- en of woensdagavond. Zijn de vooraf vastgestelde opleidingsavonden
een probleem dan is in overleg een andere dag of opleidingsplaats mogelijk.
De diverse duikopleidingen die mogelijk zijn staan met name 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

Het zal je maar gebeuren……..
Zit je net lekker op een
metertje of 10, wordt je
binnengehaald……
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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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