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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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Beste Duik vrienden,
Het nieuwe jaar is weer begonnen. Tot nu toe hebben we nog niet echt een winter
gehad.
De duiken in Tynaarlo hebben steeds kunnen plaatvinden. De laatste maanden was
het zicht in Tynaarlo erg slecht. Maar steeds waren er wel duikers die dat ook
onderwater wilden ervaren.
Het jaar 2017 starten we met een beetje vorst en ja hoor……… tot grote opluchting
van een aantal leden ging daarom de snorkeltocht niet door.
Natuurlijk was er wel de nieuwjaarsvisite. Daar waren weer de leden goed
vertegenwoordigd. Een korte terugblik op het vorig jaar passeerde nog even de
revue. Met natuurlijk als hoogtepunt het Zeeland weekend. Dit keer was het weer erg
slecht, er stond veel wind en het was koud. Daarom zijn we uitgeweken naar een
aantal nieuwe duikstekken. Dat was zeer de moeite waard. Ook als je niet alle duiken
meemaakt is en blijft het altijd een prachtig evenement. Ook hebben we heel veel
plezier gehad in de Vinkeveense plassen. Erg gezellig weekend met prachtige
duiken.
Voor dit jaar staan al deze evenementen weer op het programma, ik zou zeggen kom
vooral en ga gezellig mee. Dit jaar staat ook voor de mooi weer duikers een dag
Natuurgarten gepland. Daar zijn we in ieder geval niet afhankelijk van de
weersomstandigheden.
Het bestuur wenst u ook dit jaar
weer heel veel mooie duiken en
een goede gezondheid toe
.
Tot ziens op de duikstek.

Vriendelijke groet,
Het bestuur
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Zaterdag 7 Januari waren de leden van Duikteam Marlijn uitgenodigd voor de
nieuwjaarsreceptie. Traditioneel wordt voorafgaand het nieuwe duikseizoen geopend met
een snorkeltocht door het Damsterdiep…….. maar net 2 dagen voor dit evenement ging de
temperatuur ‘s nachts behoorlijk onder nul met enige ijsvorming tot gevolg, waardoor de
snorkeltocht werd afgelast.
De plaats van samenkomst was café restaurant De Groene Weide. Het is altijd een leuk
weerzien, want tijdens het herfst – winterseizoen zijn het aantal duikers die wekelijks naar de
duikstek komen tot een vrij vast groepje teruggebracht. Dus tijd om even gezellig bij te
kletsen.
Ook is er altijd even een terugblik op het afgelopen duikjaar. In woord door onze voorzitter
Jaap Borg en in cijfers door statistiekenmeester Bernard Schuitema.
En dan blijkt dat 2016 best een “bijzonder” duikjaar is geweest. Met een Zeeland-weekend
waar door slechte weersomstandigheden nieuwe duikstekken zijn ontdekt en waarbij de
nachtduik het aantal duikleiders t.o.v. de duikers minstens 2 staat tot 1 was. Dat Marlijn dit
jaar niet 1 x naar het Duitse Hemmoor is afgereisd en dat er eveneens geen buitenlandse
duikvakantie is geweest. Dit alles leidde in cijfers dan ook tot een nieuw laagte record, want
het aantal gemaakte clubduiken kwam dit jaar niet verder dan………
Na deze terugblik was het tijd om met elkaar te toosten op een succesvol seizoen 2017 en
werd vervolgens het Snert-Buffet 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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REANIMATIE
Op woensda 15 februari 2017 wordt de jaarlijks terugkerende herhalingsles voor
reanimatie en het werken met de defibrillator gegeven in zwembad De Watertoren in
Winschoten.
We starten om 19.45 uur en zullen omstreeks 22.00 uur de les beëindigen.
Opgave voor de herhalingslessen via een mail aan Rinus.
Op verzoek van de cursusleider John wel aanmelden en niet zoals in 2016 zonder
opgave op de cursus komen. Dit in verband met het inschatten van de tijd en de
benodigde materialen. Per avond maximaal 12 personen.
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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Duikagenda 2017

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.

07 jan
08 jan
15 jan
22 jan
29 jan
05 feb
12 feb
19 feb
26 feb
05 mrt
12 mrt
19 mrt
26 mrt
02 apr

Appingedam - Snorkeltocht
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo - Snertduik
Tynaarlo
Joure - Woudfennen
Tynaarlo
Tynaarlo
Lingen - Speicherbecken
Tynaarlo

Bernard Schuitema
Fred Slootweg
Jannie Slump
John Stavast
Richard Visscher
Bé Vos
Rinus Slump
Jolanda Vos
Jaap Borg
Jan Bos
Klaas Bouwkamp
Walther Eek
Aly Hijbels

09 apr

Tynaarlo

Jeroen Hoving

17 apr
23 apr
30 apr
03 mei
05 mei
07 mei
10 mei
12 mei
14 mei
17 mei
19 mei
24 mei
26 mei
28 mei
31 mei

Ruinerwold – Paasduik (2 Paasdag
Tynaarlo
Naturagart – Ippenburen (o.v.v.)
Tynaarlo woensdag avondduik 19.30 uur
Tynaarlo vrijdag avondduik 20.00
Tynaarlo
Tynaarlo woensdag avondduik 19.30 uur
Tynaarlo vrijdag avondduik 20.00
Tynaarlo
Tynaarlo woensdag avondduik 19.30 uur
Zeeland weekend – Renesse
Tynaarlo woensdag avondduik 19.30 uur
Tynaarlo vrijdag avondduik 20.00
Tynaarlo
Tynaarlo woensdag avondduik 19.30 uur
de

Paashaas
Johan Klip

Ineke Konert

Jan Konert

Bernard Schuitema
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02 jun
04 jun
07 jun
09 jun
11 juni

Tynaarlo vrijdag avondduik 20.00
Ruinerwold – Neptunus 1ste Pinksterdag
Tynaarlo woensdag avondduik 19.30 uur
Tynaarlo vrijdag avondduik 20.00
Hemmoor - Kreidesee

Neptunus

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.

BOWLING EN GOURMETTEN
Op vrijdag 31 maart 2017 organiseert Duikteam Marlijn
haar jaarlijkse bowlingavond.
Vanaf 20.00 uur kunnen we onze balvaardigheid tonen
op de bowlingbanen van partycentrum Passe Partout in
Appingedam.
Nadat we 1 uur 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 gourmet arrangement bestaat uit:









Soep vooraf
7soorten vlees
3 sauzen
Frites
Diverse salades
Champignons, ui en paprika
Stokbrood met kruidenboter

De kosten voor deze avond bedraagt € 15,00 per persoon. Dit is exclusief de
genuttigde drankjes.
Opgave voor 24 maart bij Rinus middels een mail.
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Jaaroverzicht Evenementen Duikteam Marlijn 2016

Januari
 Snorkeltocht
Op 2 januari werd de snorkeltocht in Appingedam
gehouden. De Wethouder van Sport en Welzijn gaf het
startschot waarna de Marlijners de circa 800 meter
snorkelend door het Oude Diep aflegden. De snorkelaars
werden vergezeld door de rondvaartboot van Appingedam.
Na afloop was bij horecagelegenheid “ De Groene Weide”
de Nieuwjaarsbijeenkomst welke werd afgesloten met een
aantal drankjes en echte erwtensoep met roggenbrood en
spek.



Reanimatie
Door John Stavast werd de herhalingscursus reanimatie en
gebruik van de AED gegeven. 10 Marlijners hebben dit met
een goed resultaat afgesloten.



Bezoek duikbeurzen
Er werden twee duikbeurzen bezocht; Boot in Dusseldorf en Duikvaker in Houten. Op
beide beurzen werd informatie ingewonnen voor een eventuele duikvakantie in
september.

Februari


Valentijns Brunch
Op Valentijnsdag werden de aanwezige
Marlijners getrakteerd op een Valentijns
brunch. Er was volop keuze uit heerlijke luxe
broodjes, donuts, drankjes, fruit en gekookte
(warme) eieren

Maart
 Paasduik - Ruinerwold
Op 1ste Paasdag (27 maart) hebben we tijdens de traditionele Paasduik in Ruinerwold
de bodem van het meer afgestruind naar gedropte eieren. Na afloop was er een
Paasbrunch.
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Ubbo Emmius Dive Experience duikclinic
Dinsdag 22 maart 2016 was het al weer de 10de Ubbo
Emmius Dive Experience duikclinic. We hebben met
60 leerlingen van het Ubbo Emmius College in
zwembad de Watertoren te Winschoten een
persluchtduik gemaakt.
De leerlingen hebben door deze duikclinic kennis
kunnen maken met de duiksport. Voor iedere leerling
was het een hele ervaring om zich met perslucht vrij
onder water te kunnen bewegen. Veel leerlingen
hebben die dag hun grenzen kunnen verleggen.
Genieten in een omgeving die voor velen tot nu toe
onbekend was. Weer een stukje positieve reclame
voor onze vereniging.

April
 Bowling
Met een enthousiaste groep Marlijn (26 Marlijners) gebowld en
gegourmet bij bowlingcentrum Passe Partout in Appingedam.
Annelies Ozinga was overal winnaar van deze avond met 129
punten.



Zeeland

Op vrijdag 22 april met 14 Marlijners richting Zeeland vertrokken voor
een duikweekend. Er werd overnacht op bungalowpark “De Horizon”
in
Renesse. Door het slechte zicht in de Grevelingen moesten we voor
een aantal duiken uitwijken naar de Oosterschelde en het Veerse
Meer.
Traditioneel werd de zaterdagavond afgesloten met een heerlijk
etentje
bij “ons” wokrestaurant.

Mei


Neptunus
Tijdens de duik in Ruinerwold werden de duikers en
duikleider(s) getrakteerd op een kom erwtensoep
met broodje warme worst. 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. Door Neptunus werd eerst Jan en daarna Ineke
ondergedompeld van voor naar achteren en kregen zij de mooie doopnamen Narwal
(Jan) en Beluga (Ineke) toegewezen.

11

In de maanden juni, juli, augustus en september namen veel Marlijners, buiten de vaste
zondagochtendduiken deel aan de duiken op de woensdag- en vrijdagavond.
Juli




Zwemvierdaagse Uithuizen
Op 5 juli waren we aanwezig tijdens de zwemvierdaagse in
Uithuizen. Niet om te zwemmen maar om met kinderen die,
na afloop van hun verplichte afstand baantjes zwemmen, een
persluchtduik in het zwembad mochten maken. Net als
voorgaande jaren werd hier veelvuldig gebruik gemaakt met
als resultaat enthousiaste kinderen en weer veel PR

Vinkeveense Plassen
In het weekend van 10 en 11 juli met 12 Marlijners een
bezoek gebracht aan Scuba Academie in Vinkeveen
voor een weekend bootduiken in de Vinkeveense
Plassen. Daar een aantal mooie duiken gemaakt.
Helder water met een zicht van vele meters en niet te
vergeten tweemaal een bezoek aan de snoekensnoekbaarsentuin.

Tussen de duiken werden we uitstekend
verzorgd met middageten en twee keer een
barbecue. We hebben net zoals het voorgaande
jaar, overnacht in het kleine familiehotel “ Het
Meertje” .

Augustus


Gondelvaart Appingedam
Op vrijdag 26 augustus deelgenomen aan de
Gondelvaart in Appingedam. Het ter beschikking
gesteld vlot werd vakkundig omgebouwd tot de
evenknie van de Kon-Tiki. Kon-Tiki was de naam
van het vlot waarmee Thor Heyerdahl 8000 km over
de Grote Oceaan van Zuid-Amerika naar de
Polynesische eilanden zeilde. Met behulp van een
aantal palen, een heus wasrek welke werd bedekt
met rieten mandjes en verlichtingsnetten werd de
Kon-Tiki in no-time nagebouwd. We werden beloond
met een paginagrote foto van ons verlichte vlot op
het voorblad van de Eemsbode



Triatlon Onderdendam
Tijdens de Triatlon in Onderdendam werd tijdens het onderdeel zwemmen assistentie
verleend vanuit de duikschool en -vereniging
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September
 Normaal gesproken was september de tijd voor een buitenlandse duikvakantie
rondom de Rode Zee. Gezien de wereldwijde ontwikkelingen werd 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.


Naturagart – Ippenburen
Rinus en Jannie hebben een duik in Naturagart bij Ippenburen (Duitsland) gemaakt.
Vanaf Groningen duurt deze reis ongeveer 2 uur. De aankleding rondom de plas is
goed. In een voormalige glazen broeikas is het duikcentrum gevestigd. Er zijn
douches, toiletten, een vulstation, een duikshop en een bistro aanwezig. Het zicht
onder water was goed. Omdat we er op een donderdag waren was het vrij rustig en
zoals iemand van de duikshop ons vertelde liep het ook tegen het eind van het
seizoen.
Het duiken op zich moet je een keer meemaken.
Duiken tussen een 40 à 50-tal steuren waarvan de
grootsten zeker 2.50 meter lang waren. Verder kan er
ontzettend mooi worden gedoken door de
gangenstelsels en grotten die in de plas zijn
nagebouwd. Ook voor de veiligheid is gezorgd; op
diverse plekken kon je het grottenstelsel middels goed
zichtbare gaten verlaten. Ter oriëntatie krijg je een
onderwaterkaart mee en zijn er op de bodem diverse
aanduidingen waarheen je kunt duiken. Zodra het
onderwaterpark in 2017 weer wordt geopend gaan we
een zondag boeken voor ons duikteam.

Oktober
 Schatduiken Lingen
Met een groep Marlijners deelgenomen aan het Schatduiken in de Speicherbecken in
Lingen. Ook dit jaar werd de schat niet door een Marlijns koppel gevonden. Na afloop
was er in het clubgebouw van Taucherverein Hydra een bord
heerlijk “Duitse” erwtensoep.


Spokentocht Appingedam
Op 21 en 22 oktober “duik” assistentie verleend tijdens de
spokentocht in Appingedam. De deelnemers moesten met
een vlot een kanaal oversteken en ter beveiliging waren wij
daar met 2 duikers aanwezig. Neptunus complementeerde
het geheel en zorgde voor een behoudend overvaart.

November


Snertduik – Ruinerwold

Zondag 6 november was de laatste maal in 2016 dat we
uitweken naar een andere duikstek als die van Tynaarlo.
Na afloop van deze duik werden de aanwezigen
getrakteerd op een bord erwtensoep en een warm
broodje rookworst.
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Duikweekend Zeeland
19 tot en met 22 mei 2017
Ook in 2017 hebben we een duikweekend Zeeland besproken en wel van 19 t/m 22
mei 2017.
Onze vorige verhuurder van park De Horizon, heeft al zijn bungalows verkocht.
We hebben een nieuw onderkomen gevonden op bungalowpark Klein Poelland nabij
Renesse.
We hebben een drietal 6-persoons bungalows gehuurd en kunnen derhalve
maximaal 18 personen een slaapgelegenheid bieden.
Zoals gewoonlijk gaan we zaterdagavond met zijn allen heerlijk dineren bij de
plaatselijke Wok restaurant in Renesse.
Enkele mededelingen van huishoudelijke aard:
Verblijf:
Bungalowpark “Klein Poelland, Lagezoom 15,
4325 CP Renesse.
We hebben 3 bungalows ter beschikking:
 Huis nr. 52, Kokkel
 Huis nr. 53, Krab
 Huis nr. 54, Kreeft
Zodra bekend zijn wie zich hebben aangemeld,
worden de huisjes per 6-tal ingedeeld.
Wat is er aanwezig in elke bungalow.
Alle bungalows zijn voorzien van een woonkamer en 3 slaapkamers (zie hiervoor de
indeling)
een keuken met potten, pannen, glazen, kopjes, bekers, bestek etc voor het aantal
personen waarvoor zo’n huisje geschikt is. Verder een douche, toilet, centrale
verwarming en TV.
Er zijn GEEN LAKENS en GEEN HANDDOEKEN, VAATDOEKEN etc. aanwezig.
Deze dient u zelf mee te nemen.

Per bungalow in onderling overleg
s.v.p. zelf regelen wie welke
levensmiddelen (en niet vergeten
afwasmiddel, lucifers en
vuilniszakken, vaatdoek, toiletpapier,
toiletspray etc.) zal meenemen.!!!
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In een later stadium zal het duikschema worden bekend gemaakt. Gezien de data is
het hoogstwaarschijnlijk dat er Sephia’s in de Oosterschelde zullen zijn. We gaan
dan ook kijken of een duik, afhankelijk van het tij, in de Oosterschelde mogelijk is.
Vervoer: Een ieder dient zelf zijn vervoer te
regelen.
Routebeschrijving (globaal en op eigen
verantwoordelijkheid en inzicht)!!:
Vanaf Groningen richting Rotterdam; vervolgens
bord “Dordrecht” aanhouden. Na de Van
Brienenoordbrug bord “Zierikzee” aanhouden.
Na Zierikzee bord “Renesse” volgen. Buiten
Renesse ligt bungalowpark “Klein Poelland”.

 Onze voorzitter, Jaap Borg dolblij is met zijn nieuwe

droogpak. En vooral omdat hij ZO DROOG blijft……..
niet door de superkwalitieit van zijn pak, maar omdat
hij nog niet verder is gekomen dan showen op de
parkeerplaats!
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Voorlopige Agenda
Evenementen 2017
Duikteam Marlijn
FEBRUARI
 15 februari – Reanimatie (Winschoten)
 snertduik
MAART
 Bowling = vrijdag 31 maart
APRIL
 Mogelijk bezoek Naturagart - Ippenburen
 17 april 2de Paasdag – Paaseiren-duik
MEI
 19 – 22 mei – Duikweekend Zeeland
JUNI
 Hemmoor
 4 juni 1ste Pinksterdag – Neptunus
JULI
 Barbecue
AUGUSTUS
 Hemmoor
 Vinkeveense Plassen
SEPTEMBER
 Gondelvaart
 Buitenlandse duikreis
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Oktober
 Schatduiken - Lingen
November
 Snertduik

JANUARI 2018
 6 januari – Snorkeltocht

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.

Haai Humor…….
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Aquarius
Dive
Training

IADS duikopleidingen

Het is winter en de wekelijkse zwembadtrainingen zijn in volle gang.
Dit is voor veel duikers het moment om de kennis en ervaring in de duiksport uit te breiden
door een opleiding te gaan volgen.
De volgende duikopleidingen kunnen bij Aquarius Dive Training onder deskundige
begeleiding worden gevolgd:
► 1* Open Water opleidingen
► 3* Rescue Diver opleidingen
► 1*, 2* en 3* Instructeur opleidingen
► Jeugdopleidingen
● Dolphin Rangers Tuimelaar
● Dolphin Rangers Orca
● Dolphin Rangers Beluga
► Diverse specialty’s
● Nitrox Diver
● Wrakduiken
● Diepduiken
● Navigatie
● Stroomduiken

●
●
●
●
●

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

Medical Trained
Bootduiken
Multi-Level duiken
Opsporen & Bergen
Droogpakduiken

Buiten de regulaire duikopleidingen zoals de 1* Open Water Diver, 2* Advanced Open Water
Diver, 3* Rescue Diver, diverse Instructeur opleidingen en Specialty’s kan Aquarius Dive
Training ook diverse Medische Opleidingen op maat verzorgen.
Laat je niet verassen, maar zorg ervoor dat je in staat bent om in geval van een noodsituatie
een slachtoffer hulp te kunnen bieden. Denk eraan: IEDERE SECONDE TELT. Je kunt met
de achtergrond van een medische cursus wellicht het leven van een collega, partner of
familielid het redden.

Medical Trained:
Deze opleiding is bedoeld om je een zodanige kennis bij te brengen, zodat bij
een (duik)ongeval eerste hulp geboden kan worden totdat professionele hulp
ter plaatse is. Tijdens deze cursus leer je snel en adequaat eerste hulp te
verlenen.

Oxygen Provider:
De Oxygen Provider cursus is bedoeld voor personen die meer willen weten
over toedienen van zuiver zuurstof bij ongevallen of duikongevallen. De
opleiding zal je leren om te gaan om op een effectieve en veilige manier
100% zuurstof toe te dienen, bij één of meerdere personen tegelijk, die al
dan niet zelfstandig ademen.
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AED:
De nieuw ontwikkelde Automatische Externe Defibrillator, ook wel AED
genoemd,
analyseert de werking van het hart volledig zelfstandig en kan door iedereen
veilig worden toegepast. Je mag het AED alleen toepassen indien je een AED
opleiding hebt gevolgd. Door vroegtijdig het hart te defibrilleren vergroot je de
kans op overleven tot 70%. Elke minuut waarin niet wordt gedefibrilleerd daalt
de overlevingskans met 7% tot 10%.
BLS:
De cursus Basic Life Support is een beginnersopleiding in de basistechnieken
van eerste hulp en reanimatie voor volwassen slachtoffers met
levensbedreigende verwondingen terwijl de plaatselijke medische dienst
gealarmeerd wordt.
BLS bestaat uit diverse eerste hulp technieken die levens ondersteunend zijn
(of levensreddend kunnen zijn). Na de cursus kan de eerstehulpverlener
noodsituaties herkennen, medische diensten alarmeren en eerste hulp
verlenen, totdat een AED of uitgebreidere hulpdienst op de plek van het
ongeval aanwezig is. Het vroegtijdig alarmeren van de medische diensten en
het verlenen van eerste hulp zijn 2 van de 4 schakels in de overlevingsketen.

Bovengenoemde medische cursussen kunnen zowel onder de auspiciën van het IADS en/of
Dan (Divers Alert Network) worden gevolgd. Voor de vereiste voorwaarden om één van de
medische cursussen te mogen volgen kunt u informatie krijgen bij één van de Instructeurs.

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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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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