


Colofon Duikteam Eindhoven

Postadres: Loirelaan 21, 5691RD, Son en Breugel

Bestuur  (Bestuur@duikteameindhoven,nl)
Sjaak Kiggen, voorzitter
Wilco de Boer , secretaris
Frans Lammers , penningmeester
Frido Dijkmans , algemeen bestuurslid
Gerwin Bukkems, algemeen bestuurslid

Trainerscommissie  (ht@duikteameindhoven,nl)
Bart Reinders, hoofdtrainer + 2*-Instructeur
Peer Feenstra Kuiper, Instructeur Trainer
Patrick van Stijn, Instructeur Trainer
Henrie van de Zilver, 2*-Instructeur
Martin Ensink , 2*-Instructeur
Mick McDonald, 2*-Instructeur
Pierre Cornelissen, 2*-Instructeur
Roel van Grinsven , 2*-Instructeur
Sjaak Kiggen , 2*-Instructeur
Wilco de Boer, 2*-Instructeur
Willy Peeters, 2*-Instructeur
Wim Kersenboom, 2*-Instructeur
Gerwin Bukkems, 1*-Instructeur
Michel Klein Swormink, 1*-Instructeur
Peter Mutsaerts , 1*-Instructeur

Evenementencommissie (ec@duikteameindhoven,nl)
Gido Alkema
Jacqueline Klaassen
Linda Rengers
Willy Peeters

Medische commissie
Francis Dijkmans
Wendy van Houtum – van Gils
Ylona Ganzeboer (Reanimatie)

Fotocommissie
Peter Seinen
Patrick van Stijn

Adviescommissie voor ARBO en Veiligheid
Patrick van Stijn

Materiaalcommissie
Elly Dirne
*** vacature***

Redactie en Website
Niels Elfrink
Bart Martens
Ingrid Flinsenberg



Inhoud

Voorzitsel

Voorwoord van de Redactie

Duikopleidingen

Opleidingskalender 2010/2011

Terugblik evenementen

Vooruitblik evenementen 2010/2011

Duikzondagen

Gezocht: Assistent Materiaalbeheer

Nieuwe leden stellen zich voor

DUTCH DIVING LIGHTS: Diepe passie of oppervlakkige liefde?

Het 11-stekken weekend

De Tongelreep: Uniek in Nederland

Adressenlijst



Duikteam Eindhoven jaarblad 2010/2011 pagina 1

Voorzitsel

De meeste van jullie zullen inmiddels de vakantie achter de rug hebben en denken hier, hopelijk met
plezier aan terug. Ongetwijfeld zullen er leden die zijn die dit gecombineerd hebben met het maken
van enkele duiken. Maar er zijn er ook nog die hun vakantie nog tegoed hebben en er een duikreis aan
vastknopen zoals ik uit wat mailverkeer begrepen heb. Veel plezier.

Het 11 stekken weekend op 21 augustus, een duiktrip langs de wateren van Zeeland is ook een begrip
geworden binnen onze club. Een idee wat jaren geleden op initiatief van enkele leden georganiseerd is,
is inmiddels een traditie geworden binnen DTE, net als ons “Benelux weekend”, wat vanaf 17
september gepland staat.

15 september is onze intro avond weer geweest. Er waren weer allerlei acties geweest om een zo groot
mogelijk opkomst te krijgen. Nou dat is gelukt, er waren 36 aanmeldingen. Hierdoor zouden we de
proefduik over 2 avonden moeten verdelen. Uiteindelijk was de opkomst toch iets minder, 20
geïnteresseerden, nog niet slecht. Na wat gepuzzel en extra inzet van instructeurs, zelfs een
gastinstructeur, Lex Neilen die aanbood om mee te duiken, is het gelukt om iedereen die wilde een
proefduik te laten maken.

Het doel van de introavond is, nieuwe leden werven
die het leuk vinden om te duiken en daarbij (blijven)
lid willen worden van DTE om zo ook aan de andere
activiteiten deel te nemen. We hebben dit jaar maar
één van onze 0* leden als lid behouden. Mochten jullie
nog potentiële leden weten die graag kennis willen
maken met het duiken, of de kunst van het duiken al
beheersen, maar dit graag in clubverband doen, maak
reclame voor DTE.

Nog wat nieuws vanuit het bestuur en de materiaalcommissie. We zijn nog zoekende naar een
materiaalcommissaris. Elly Dirne heeft zich al aangemeld, welkom Elly, daarnaast zoeken we dus nog
een DTE lid die buiten het duiken wat vrijwilligers werk voor de club wil doen. Buiten heel veel
dankbaarheid van onze leden, krijg je als beloning ons wel bekende, jaarlijkse commissie etentje.
Elders in het blad kun je meer details hierover vinden.

Deze zomer hebben we flink wat geld uitgegeven voor het onderhoud van onze clubsets. Alle
automaten hebben een revisiebeurt gehad en een aantal flessen hebben hun periodieke keuring weer
achter de rug. De trimvesten zijn ook gecontroleerd, helaas zijn deze binnenkort aan vervanging toe,
Mochten er nog leden zijn die, als ze dit lezen, ineens denken verrek ik heb nog een trimvest, of weet
er nog ergens een te liggen wat niet meer gebruikt wordt, DTE houdt zich aanbevolen.

Tot gauw en veel duikplezier,

Sjaak
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Voorwoord van de Redactie

Hier is hij dan, het jaarblad van 2010/2011! Toen Gerwin begin Juli begon over het opvragen
van stukjes, dacht ik “is dat niet wat vroeg?”. Maar het bleek toch weer meer werk te zijn
dan gedacht, en in de vakantie periode bleek het bijtijds opvragen van stukjes toch wel een
goed idee. Nu ligt hij er dan, met een terugblik van de club op het afgelopen jaar, en een
vooruitblik op 2011.

Voor mijzelf was dit jaar het jaar van de 3* opleiding, en van de specialties zoals Nitrox Basis,
Onderwaterfotografie en Redden. Alle drie de specialties heb ik met veel plezier gevolgd, en
zo leer je ieder jaar toch weer veel bij. Voor komend jaar kijk ik vooral uit naar mijn eerste
duikvakantie in Egypte samen met Elly dit najaar. En zoals jullie kunnen lezen was het voor
onze club ook een goed 2009/2010, en zijn er goede plannen om komend jaar weer net zo te
zien slagen als het vorige.

Tot slot wil ik iedereen die heeft bijgedragen aan dit jaarblad hartelijk bedanken, met name
ook Gerwin voor zijn waardevolle hulp.

Ik wens jullie veel leesplezier!

Ingrid
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Duikopleidingen 2009/2010

In 2009-2010 zijn we gestart met de volgende opleidingen binnen DTE:

Reguliere opleidingen
 1* Duiker, met als cursisten Maarten, Daniel, Arthur en Tim

Na een aanvankelijk vlekkeloze binnenwateropleiding in zowel theorie als praktijk,
hadden we in het buitenwater veel problemen. Om verschillende redenen, waaronder
gezondheidsredenen, andere prioriteiten zoals studie en werk, hebben de meeste
cursisten hun opleiding niet kunnen afmaken en is Daniel als enige geslaagd voor zijn
1* brevet.

 2* Duiker, met als cursisten Elly en Gerard.
Ook hier ging het binnenwater probleemloos, zowel theorie als praktijk werden keurig
afgewerkt. In het buitenwater bleek het voor Gerard lastig werk en hobby te
combineren, met als gevolg dat alleen Elly de opleiding helemaal afgerond heeft.

 3* Duiker. Hier was in feite Ingrid de enige cursist. Daarnaast moesten nog een aantal
mensen de opleiding van 2009/2010 nog afronden. Ingrid heeft de cursus keurig
afgerond en heeft haar 3* brevet behaald. Vorig jaar was er geen ongevalssimulatie
geweest, met als gevolg dat Bart en Linda niet in staat waren hun 3* af te ronden.
Maar in 2010 hebben ze meegedaan en zijn nu ook klaar met hun 3* brevet.

Specialisaties
 Nitrox. Na een aantal jaren is het dit jaar weer gelukt om een basis Nitrox cursus te

organiseren. De opleiding, georganiseerd door Patrick Van Stijn, telde 13 deelnemers,
8 van DTE en 5 van Aqua Duik Techniek Weert. De opleiding bestond uit twee
theorieavonden, 1 zwembadavond en een tweetal duiken in buitenwater. Huidige
stand van zaken is dat 8 deelnemers geslaagd zijn, voor zowel theorie als praktijk.

 Redden. Deze specialisatie is een voorwaarde voor het behalen van het 3* brevet,
maar ook open voor andere leden. In 2009 was al een theoriesessie georganiseerd door
Peter Mutsaers en Michel Klein Swormink, in het kader van hun 1*I opleiding. In 2010 is
een tweede theoriesessie opgezet, gevolgd door een praktijk dag, de zogenaamde
ongeval simulatie. Hierin worden een aantal ongevalssituaties nagespeeld. Alle
cursisten hebben dit vol inzet gedaan en uiteindelijk zijn Bart, Linda, Ingrid, Marcel en
Elly met vlag en wimpel geslaagd.

 Onderwaterfotografie. Ook dit jaar is weer een aantal leden actief geweest in de
kunsten van de onderwaterfotografie. Op dit moment zijn Elly en Ingrid geslaagd.

Conditietraining.
Helaas zijn we niet altijd in staat geweest een conditietraining te verzorgen. Vooral door het
vertrek van Mick naar België, is de helft van de vaste kern conditietrainers verdwenen. Wim
heeft dit zoveel mogelijk opgevangen, met af en toe inspringen van ander instructeurs.
Gelukkig blijkt het bubbelbad altijd een goed alternatief.
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Buitenwater trainingen
Ook in het buitenwater heeft het wegvallen van Mick zijn weerslag gehad, toen ook Wim nog
oorproblemen kreeg was de instructeursspoeling erg dun. We zijn dan ook blij dat 3 van onze
leden doorgaan naar het 2*I brevet, zodat we volgend jaar weer wat ruimer in ons jasje zitten
(zie volgend punt). Ik wil ook graag van de gelegenheid gebruik maken om alle leden op te
roepen eens langs te komen op de woensdagavond op AquaBest. Er is altijd een duikleider
tijdens de trainingen aanwezig en met de horeca zijn nieuwe afspraken gemaakt.

Instructeuropleidingen.
In 2010 zijn Peter Mutsaers en Michel Klein Swormink toegetreden tot het instructeurs corps,
met het behalen van hun 1*I brevet. In het najaar zullen zij, samen met Gerwin Bukkems,
starten met de 2* opleiding, zodat zij volgend jaar volledig inzetbaar zijn voor de
opleidingen.

Een ander punt dat zeker impact gaat hebben op de instructeurs is het plan dat bij de NOB
leeft om de kwaliteit van de instructeurs beter te borgen. Het concept dat er ligt voorziet in
een puntensysteem, waarbij de instructeur zijn licentie steeds weer moet verdienen door het
behalen van kwaliteitspunten. De precieze invulling is nog onder discussie.

Evaluatie 2009/2010
Al met al is het geen gemakkelijk jaar geweest voor de opleidingen. Naast het feit dat het
aantal instructeurs dat beschikbaar was voor het buitenwater, zeer beperkt was, zijn er ook
de nodige problemen geweest met de beschikbaarheid van onze vaste trainingsplas AquaBest.
Gelukkig hebben we een drietal nieuwe en enthousiaste instructeurs er bij en hebben we
nieuwe afspraken kunnen maken met de beheerder van AquaBest zodat we weer klaar zijn
voor de toekomst. Wat zorgen blijft baren is het zeer beperkte rendement van de 1*
opleiding. Het doel van de opleiding is ten slotte om nieuwe leden op te leiden, die
vervolgens mee helpen de vereniging levendig te houden. Bij de hogere brevetten loopt dit
wel goed, we zien hier een enthousiaste groep duikers, die hun inbreng in de vereniging al
zeker hebben.
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Opleidingen 2010/2011

Het reguliere opleidingsplan voor 2010/2011 bestaat uit een 1* en een 3* opleiding, en is op
de volgende pagina weergegeven.

Specialisaties
Naast de reguliere sterren opleidingen gaan ook in 2011 weer specialisaties gegeven worden.
Het aanbod wordt zoveel mogelijk afgestemd op de vraag uit de vereniging. Graag wijs ik dan
ook op de website, waar je je wensen qua opleiding kenbaar kunt maken:

http://www.duikteameindhoven.nl/opleidingen-bij-duikteam-eindhoven/

Niet alle specialisaties zijn al beschikbaar voor inschrijving. Maar dat wil niet zeggen dat dit
niet georganiseerd kan worden. Mocht je belangstelling hebben voor een van deze
specialisaties, neem dan even contact op dan bekijken we de mogelijkheden.

Groet,

Bart Reinders
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Terugblik evenementen

In oktober 2009 was er een spetterend Lustrumfeest in verband met het 30 jarig bestaan van DTE!

Daarna in november nog een feestelijk duikweekend in Ellemeet:
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Heerlijk gedoken tijdens het eerste binnenweekend in april 2010 in Bruinisse!

Hemelvaartweekend in mei 2010 in Scherpenisse, met koude nachten op camping De Pluimpot!
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Wat nog meer in 2010?

De nieuwjaarsborrel bij Stranders was ook dit jaar weer gezellig!

In april zijn een aantal leden aangehaakt voor een weekend op duikschip De Panda. Dit is erg goed
bevallen en absoluut voor herhaling vatbaar!

Tijdens het zomerweekend in juni zijn mooie duiken gemaakt en is er erg lekker gegeten! Daarbij
heeft DTE het Nederlands elftal in de kroeg aangemoedigd tijdens de wedstrijd tegen Japan!

Verder is er in augustus nog een geslaagd 11 stekken weekend geweest (Ouwerkerk), een leuk
initiatief van Peter Seinen! Voor september en november staan er nog 2 DTE duikweekenden op
de planning! 17-19 september Benelux weekend en 5-7 november binnenweekend in Ellemeet.
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Vooruitblik evenementen 2010/2011.

Het programma voor 2011 is nog niet af, maar hieronder een indicatie voor wat je kan verwachten:

Begin januari zal er weer een nieuwjaarsborrel zijn. Met z’n allen proosten op een mooi, nieuw
duikjaar!

Er is een optie genomen voor duikschip De Panda in het weekend van 8 – 10 april
(www.duikschip.nl)

Hierover volgt later nog meer informatie.

2 – 5 juni (voorlopige data) zal het traditionele Hemelvaartweekend plaatsvinden, waarschijnlijk
weer op Tholen en bij goed weer genieten van een lekkere luxe bbq!

Begin juli zal er een zomerduikweekend zijn, lekker duiken bij (hopelijk) goed weer en nog voordat
de (basisschool) zomervakantie begint!

Begin  september een nazomerweekend, in het buitenland?!

Eind oktober het laatste (binnen)duikweekend van het jaar!
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Extra korting voor DTE leden!

Duikcentrum Eindhoven aan de Turnhoutlaan 3a te Eindhoven biedt de leden van Duikteam
Eindhoven een korting aan op duikspullen en hoopt hiermee dat meer DTE leden de weg naar
Duikcentrum Eindhoven weten te vinden.

Wat biedt DCE aan DTE:

 DTE Leden krijgen 10% korting op normale aankopen (exclusief aanbiedingen en
acties).

 DTE Instructeurs krijgen een 15% korting op normale aankopen (exclusief aanbiedingen
en acties en natuurlijk alleen voor eigen gebruik).

 DCE heeft reeds de namen van onze club met daarbij de melding of je instructeur bent
of niet.

 Je dient je voor het afrekenen bij DCE te melden dat je van DTE bent.

 DCE heeft voor  Duikteam Eindhoven speciale prijzen voor nieuwe cursisten aan op de
basis uitrusting.

 Zodra je naar buiten gaat hebben we een zeer aangename korting op je duikuitrusting

 DTE leden krijgen 20% korting op het werkloon voor automaten service, aangeboden
automaten worden binnen een week geserviced
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Duikzondagen

Impressie  duikzondagen 2010

Deze zomer hadden we 5 duikzondagen op de planning staan. Een bijzondere duikstek was het
Eindhovense kanaal. Met 7 duikers hebben we een bijzondere duik gemaakt, 1,20 diep en
enkele mooie auto’s onderwater.

Helaas is de sepia duik niet doorgegaan, omdat het niet duidelijk werd waar de sepia’s dit
jaar zaten, aangezien de staalslakken bij de Zeelandbrug waren gestort. Enkele andere, zoals
Rauwbraken en Langspier, zijn helaas niet doorgegaan, doordat er te weinig animo was.

 Duikzondagen 2011

Voor volgend jaar zullen we wederom een vijftal duikzondagen organiseren, hopelijk kunnen
we in 2011 een hogere opkomst tegemoet zien. Via de website en nieuwsflits worden de
duiken in het begin van 2011 bekend gemaakt.

Indien je suggesties hebt voor leuke duikstekken, laat het ons dan weten via
ec@duikteameindhoven.nl.

Gerwin en Willy
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(Advertentie.)

Executivesontheweb.com is the No1 UK executive jobs and career site offering FREE access to pre-screened senior
management jobs across all industry sectors in the UK, Europe and the Middle East. Since our launch in 2001, we have

established a reputation for providing the best senior appointments and executive recruitment service online today.

Vacature: assistent materiaalbeheer duikmaterialen

Onze cliënt. Duikteam Eindhoven (DTE) is een middelgrote organisatie die zich in verenigingsverband al
ruim 30 jaar beweegt op het gebied van de onderwatersport. De vereniging streeft
momenteel naar de volledige integratie en convergentie van haar huidige in- en externe
communicatie-middelen leidend tot een attractieve en informatieve interwebsite.

Wie zoeken wij? DTE is op zoek naar uitbreiding van haar materiaalcommissie met een assistent met kennis
van duik- en opleidingsmaterialen. Je bent gemotiveerd en kan resultaatgericht en
nauwgezet werken. Je hebt een rijbewijs B. Een eventueel rijbewijs C of CE is een
pluspunt. Je bent flexibel en  kan indien nodig ’s avonds of in het weekend werken. Je
werkt graag zowel zelfstandig als in een klein team.

Je belangrijkste taken zijn het in overleg met je collega materiaalcommissie leden:

 Klaarzetten en evt inladen van duikmaterialen tijdens opleidingen en
weekenden.

 In ontvangst nemen van materiaal na uitlening
 Controle en registratie van alle materialen van de vereniging
 Keuring en onderhouden van duikapparatuur van de vereniging uitvoeren, dan wel

uitbesteden.

Wat bieden wij? De club biedt het volgende pakket van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden:

 een contract voor onbepaalde tijd
 een afwisselende baan in een dynamische omgeving
 een plezierige werksfeer in een klein team met informele omgangsvormen met

alle ruimte voor eigen initiatief

Informatie en
sollicitatie.

Voor verdere informatie en voor je sollicitatie kun je terecht bij:

Wilco de Boer: secretaris@DuikTeamEindhoven.nl

(Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.)
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Nieuwe leden stellen zich voor

Hallo mede DTE-ers,

Ik ben Henrie van de Zilver en ik ben DTE lid sinds januari 2009. Ik ben in 1993 begonnen met
het duiken toen ik op de TU in Eindhoven ging studeren en duiken werd aangeboden via het
sportcentrum. Zoals jullie allemaal wel zullen weten gebeurde dat onder de vleugels van
Patrick van Stijn. Het betrof een introductie cursus, dus zonder brevet destijds. Ik wilde dat
brevet toch halen en heb dus met Patrick gezorgd dat ik alsnog mijn 1* brevet heb gehaald.

Ik woonde in Tilburg en Patrick attendeerde me erop dat er in  Tilburg een studenten
duikvereniging was. Ik kreeg een telefoonnummer van de voorzitter en zo kwam ik dus bij
TSOSV Falco terecht. Daar heb ik vervolgens mijn duikopleiding tot 4* duiker en 2* instructeur
voortgezet. Bij deze vereniging heb ik een aantal jaren de theorie en het persluchtdeel van
de 1* opleiding verzorgd.  In de jaren dat ik bij Falco heb gezeten (het zijn er 15) heb ik, zo
vaak als ik kon, meegedaan met de conditietrainingen in het zwembad. Toen onze trainer
ermee stopte zijn we dan ook naarstig op zoek gegaan naar een nieuwe zwembad trainer en
zo kwam ene Peter Feenstra Kuiper aan ons bad te staan. Vanaf dat moment was Peter
degene die de conditie trainingen en de snorkel opleiding van de nieuwe instroom verzorgde.
Zo ontstond een prettige samenwerking met Peter.

Helaas is in 2009 de vereniging in Tilburg ter ziele gegaan. Aangezien ik halverwege 2008 in
Eindhoven ben gaan samenwonen leek het mij dus praktisch dichter bij huis op zoek te gaan
naar een club. Een eis had ik: er moet een conditie training gegeven worden. Lekker elke
week zwemmen! DTE leek mij een goede keus aangezien ik enkele mensen al uit het verleden
ken.

 Patrick van Stijn als mijn eerste duik instructeur en introductie tot het duiken.

 Erik Rotman die mijn eerste duik in Zeeland begeleid heeft. Helaas is hij niet meer
onder ons.

 Geke Deetman die in het zelfde weekend mijn tweede duik begeleid heeft.

 Peter Feenstra Kuiper als mede instructeur bij Falco.

 Er zullen vast meer mensen zijn die ik wel eens tegen het lijf ben gelopen op een 4*
specialisatie cursus of bij een instructeurcursus of iets duik-dergelijks.

Momenteel ben ik wat minder actief in het buitenwater, maar dat wil ik zeer zeker weer gaan
oppakken na de komende winter. Voorlopig kijk ik uit naar de start van de zwembad
trainingen. Overigens wil het niet zeggen dat ik niet meer duik. Begin dit jaar ben ik naar de
Filippijnen geweest en net na de zomer naar Bonaire. Maar in Nederland zijn de duiken dit
jaar letterlijk op een hand te tellen, dat komt volgend jaar wel weer.

Tot in het zwembad of aan de waterkant.

Henrie van de Zilver
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Daniel Stephens stelt zich voor

Hi there, I come from Singapore and moved to the Netherlands a few years ago. I
learnt how to dive here in The Netherlands with a PADI school and have been diving
for just over 2 years. To be honest most of my diving is done while on holiday as I find
the water here a bit too cold! Perhaps I'm in need of more training? Diving holidays
have taken me to Croatia, Egypt, Malta, Thailand and very recently the South of
France. Malta is a favorite when it comes to holiday diving. It's nice because there are
lots of different wrecks, interesting sea life and easy to handle swim thrus. Apart
from the diving I really like the history, people and relaxed atmosphere that makes
Malta. Attached is a photo showing the bow of the Um-El-Faroud, which is my favorite
wreck in Malta. The south of France is by far the most beautiful holiday destination
I've ever been to. Being able to switch between the blue Mediterranean and peaks of
the Pyrenees make the south of France a very beautiful place. I look forward to
meeting you at one of the training sessions!
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DUTCH DIVING LIGHTS

Diepe passie of oppervlakkige liefde?

Één van onze leden is fanatiek en gepassioneerd bezig met het ontwikkelen van de nieuwste duiklampen. Dutch
Diving Lights is een organisatie van Ron van Rijsingen. In onderstaand artikel welk in een duikblad (DuikenInBeeld)
is gepubliceerd worden zijn lampen getest.

We hebben twee lampen van Dutch Diving Lights getest: de DPCL3 21 watt led van 1500 Lumen en het nieuwste
model de DCPL6 led van 2000 Lumen. Nederlands fabricaat!

De naam van de lampen voluit is Deep Passion Canister Light (DPCL). Alleen de naam triggerde al om deze lampen
aan een test te onderwerpen. Wat wordt het? Diepe passie of oppervlakkige liefde?

Testgegevens

Het product: Deep Passion Canister Lampen van Dutch Diving Lights, de modellen DPCL3 21 watt van 1500 Lumen
(hierna de 1500 genoemd) en de DCPL6 led van 2000 lumen (hierna de 2000 genoemd)
De testduiker: Rob van der Kuyl, 500+ duiken sinds 1994, waarvan veel in Nederland, Egypte en Indonesië. Hij is
SSI Divecon instructeur, NOB 2* instructeur, PADI DM
De locatie: Nederland en Indonesië
Testperiode: zomer 2010

Eerste aanblik en gebruik

Het geheel van canister, kabel en lampenkop oogt mooi compleet. De canister, zeg maar de opbergplaats van het
accupack, van de 1500 is iets korter dan die van de 2000, maar dat komt ook omdat de 1500 een kleiner accupack
heeft. De lamp heeft zo’n groot accupack als dat van de 2000 ook niet nodig (maar indien gewenst kan het wel,
dan krijg je een DPCL6 21 Watt Led van 1500 Lumen).

De canister is bij beide lampen netjes afgewerkt en sluit door middel van twee klampen (of latches) en twee o-
ringen. Om de canister te bevestigen zit er tussen twee roestvrijstalen (RVS) spanbanden om de canister heen een
ronde band waar je of een band van je harnas of stabjack doorheen kunt halen of een loodgordel. Ik heb voor de
laatste optie gekozen omdat ik niet met een harnas duik.

De schakelaar om de lamp aan te zetten is enigszins verzonken in het deksel van de canister, en dat is een verschil
met veel andere canisterlampen op de markt. Vaak staat de schakelaar daar op het deksel en zit er een simpel
busje of een U-profiel omheen.

Uit het deksel van de canister komt ook de kabel die de lampenkop 'voedt'. 
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In de 'achterkant' van de lampenkop zit de elektronica voor aansturing van de led. De 'voorkant' is de glazen buis
met de led die door middel van een kap met reflector afgeschermd wordt. De kap kun je door middel van een
stelschroef vastzetten in verschillende posities: dit geeft de mogelijkheid om te focussen of een bredere straal te
maken. Overigens hadden we bij de 1500 ook de beschikking over een kap met videoreflector; deze hebben we ook
getest. Als laatste is aan de kap een verstelbare maar vaste Goodman-handle bevestigd.

Dan de technische details:

1500 2000

Accu NiMh24V 2,8 Ah NiMh 24V 5,6 Ah

Brandduur ca. 3 uur ca. 4 uur

Laadtijd ca. 3 uur ca. 6 uur

Lamp led (21 W) led (32 W)

Lumen 1500 2000

Kleuren ca. 5800K ca. 5800K

Afmeting canister (rond) 70x235mm 70x330mm

Gewicht geheel boven/onder water ca. 1,5 kg/0,7 kg ca. 2,5 kg/1,2 kg

Kabellengte ca. 1,2 m ca. 1,2 m

 

De duik en erna

Ik ben, zoals bekend, geen technische duiker, dus ik heb geen wing of harnas om de canister aan te bevestigen. Ik
opteer dan ook voor een extra loodgordel om de lamp mee te nemen. Dit werkt op zich prima en ik kan zo ook
goed bij de schakelaar. De canister hangt bij mijn heup en de Goodman-handle zit prima om mijn hand, de kabel is
dus duidelijk lang genoeg.

De lichtopbrengst van de 1500 is prima. De opbrengst van de 2000 lijkt in eerste instantie hetzelfde als je in de
vrije ruimte schijnt, maar zodra je van dezelfde afstand op een object richt, zie je wel duidelijk verschil.

Weinig verschil 1500 2000

Eén van de voordelen van deze lampen is dat je onder water de kap kunt wisselen. Omdat mijn buddy aan het
filmen was, konden we met een simpele handeling (zelfs met handschoenen aan) de gewone kap wisselen voor kap
met de videoreflector. Overigens was mijn buddy naderhand erg te spreken over het filmresultaat met de 1500,
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maar vond hij dat hij bij de 2000 later te veel moest corrigeren bij de filmmontage. Wellicht geeft de 2000 te veel
licht af voor een lichtgevoelige camera .

Na de duik de gehele set afspoelen met kraanwater en dan voorzichtig de klampen openen, zodat het accupack
geladen kan worden. Intussen kun je de o-ringen controleren. De onderste moet licht ingevet zijn, de bovenste
alleen maar schoon en niet ingevet.

Dat je voorzichtig moet zijn met het accupack, ondervonden we aan den lijve na de derde duik met de 1500: de
lamp ging aan en ... uit. Er bleek in het accupack een soldeersel van één van de accu’s los te zijn geraakt. Iets wat
altijd kan gebeuren, maar nooit uitkomt, hoewel het nu ons een mooi gelegenheid gaf om de service van de
fabrikant te testen. En dan zie je het voordeel van een Nederlandse fabrikant die service en garantie hoog in het
vaandel heeft staan: binnen een paar dagen hadden we een nieuw accupack in ons bezit.
Later bleek overigens dat het 'defecte' accupack al de hele wereld overgevlogen was en al meerdere keren onder
extreme omstandigheden was getest. Daar hebben wij qua brandduur en lichtopbrengst in ieder geval niets van
gemerkt.

Is er dan niets voor verbetering vatbaar? Jawel, drie punten. Ten eerste kan er door het verzinken van de
schakelaar water rond de schakelaar blijven staan en dat is redelijk eenvoudig te verhelpen door een
afvoerkanaaltje van de zijkant van het deksel naar de schakelaar te boren.
Ten tweede zou het makkelijker zijn als je de lampenkop van de canister los kunt koppelen zonder dat je meteen
het deksel van de canister erbij krijgt. Het optionele e/o cord zou mijns inziens standaard moeten zijn ook omdat
dit het inpakken van de lamp na de duik erg vergemakkelijkt (nog maar niet te spreken over het inpakken van de
handbagage waar je duiklampen in meeneemt) en ook draaiingen in de kabel makkelijker op kan lossen.
En als laatste zou ik de schroeven van de ijzeren banden rond de canister inpakken, er is nu namelijk kans dat
deze aan de uitrusting blijven haken met halen in je pak of wing/stabjack tot gevolg.

Uit gesprekken met de makers van deze lampen weten we dat er naar duikers geluisterd wordt. Men werkt o.a.
aan een magneetschakelaar op de lampenkop (ook op verzoek van enkele duikers), dus wie weet wat er met mijn
opmerkingen gedaan wordt.

Conclusie

Komen we bij de plus- en minpunten.

1500 2000

+ beschermde schakelaar + beschermde schakelaar

+ verwisselbare kappen + verwisselbare kappen

+ lange gebruikstijd + lange gebruikstijd

+ straal en goed licht voor video + groot oppervlak beschijnen

+ (relatief) korte laadtijd - (relatief) lange laadduur

- defecte accu - gewichtsverschil t.o.v. 1500

Prima lampen die doen wat ze horen te doen: veel licht geven gedurende een langere tijd. Mijn voorkeur ligt bij
de 1500, want die is prima geschikt voor mijn type duiken en ook de kortere oplaadtijd is dan prima. Daarentegen
kan ik me ook heel goed voorstellen dat er juist technische duikers zijn die de nog langere brandduur van de 2000
prefereren. Als laatste zou een standaard e/o cord beide lampen nog gebruiks- en transportvriendelijker maken.
Hoe dan ook, er zit passie in het product.

Reactie van Nashim Juma, directrice van Dutch Diving Lights

«Fijn om te lezen dat onze lampen zo positief worden ervaren. Duikpassie-dealers hebben het exclusieve
dealerschap van Deep Passion en hebben deze toepasselijke naam zelf bedacht.
Ondanks dat onze lampen van duikers voor duikers zijn, blijven we luisteren naar andere duikers, verbeteren,
ontwikkelen en testen. Service en garantie zijn zonder meer uniek te noemen. De ontwikkelingen staan niet stil en
inmiddels is ons programma behoorlijk uitgebreid met een scala aan duiklampen,ook voor de recreatieve duiker.
Dan de minpunten: deze vatten we positief op, zeker omdat alle andere merken dit ook niet hebben. Het
afvoerkanaaltje wordt op korte termijn doorgevoerd en als optie een magneetschakelaar op de cannister i.p.v de
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standaard tuimelschakelaar op advies van verschillende testduikers.
E/O cord: ons idee! De meerprijs weegt niet op tegen het gemak wat je ervan hebt.
Bescherming rond de schroeven kan op verzoek van de klant vanaf heden.
Techniek kan helaas altijd falen. Mocht dit gebeuren, dan lossen we het altijd snel en coulant op.»

Let op! Hoe iemand een bepaald product ervaart, is heel persoonlijk. Je ervaring hangt af van heel veel
verschillende factoren: opleiding, niveau, ervaring, materiaalconfiguratie, soorten duiken die je maakt,
persoonlijke voorkeuren, enzovoort! Of de conclusie van de testduiker ook jouw mening is, weet je alleen als je
zelf eens een duik met het materiaal maakt.   

Foto's: Dutch Diving Lights en Rob van der Kuyl

www.dutchdivinglights.nl
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Het 11-stekken weekend

Het 11-stekken weekend werd dit jaar georganiseerd door Peter Seinen, waarvoor mijn dank!
Het was een geweldig weekend. Na een hele week met veel regen, was het weekend droog en
zonnig. Met een klein clubje stonden we op de camping. Dit was voor mij een weekend van
lange duiken, foto’s maken, de jacht op het zeepaardje, en sepias.

De eerste duik in de Grevelingen bij Scharendijkse haven begon niet zo best voor mij. Mijn
automaat lekte behoorlijk. Na de nodige vergeefse pogingen dit probleem opgelost te krijgen,
ben ik naar de duikwinkel gestapt. Naar was het probleem gelukkig snel verholpen. De duik
zelf was heel geslaagd, ook het fotograferen ging steeds beter.

Na de duik hebben we lekker van de zon genoten op het terras. Tussendoor moesten we wel
even naar de parkeerautomaat rennen om de agenten voor te zijn die kwamen controleren.
Gelukkig was iedereen net op tijd. Na nog een drankje op het terras zijn we vertrokken naar
de Zeelandbrug, daar was een zeepaardje gesignaleerd.

Bij de Zeelandbrug bleek een extra trap te zijn aangelegd, waar ik bijzonder blij mee was
aangezien dit het te water gaan bij laag water sterk vereenvoudigde. Eenmaal onder, gingen
we met zijn drieën op jacht naar het zeepaardje. Alhoewel we hem niet gevonden hebben,
was het een hele mooie duik. Niet alleen kwamen we jonge sepias tegen, maar ook waren de
gestorte blokken heel mooi begroeid met talloze zakpijpen, een prachtig gezicht. Ook veel
ander leven is al teruggekeerd. Ook de volgende dag zijn we nogmaals tevergeefs op zoek
gegaan naar het zeepaardje. Ook deze keer troffen we sepias en daarnaast ook een
blauwtipje, en een grote school grote harders bij de pijler.

Al met al was het een erg geslaagd weekend.

Ingrid
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Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep: Uniek in Nederland!

Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep is uniek in Nederland en biedt verschillende mogelijkheden tot
vermaak. Je kunt er terecht voor tal van activiteiten en evenementen naast het duiken. Het innovatieve
zwemcentrum bestaat uit: een golfslagbad, een 50 meter wedstrijdbassin, een 25 meter springbassin en een
4-baans trainingsbassin. Dit maakt de mogelijkheden zeer divers!

Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep is onderdeel van het sport- en recreatiegebied Genneper Parken, gelegen
in Eindhoven-Zuid. Wie Genneper Parken bezoekt, wordt verrast door de grote variatie aan activiteiten en
attracties in een prachtige, groene omgeving! Van wandelen tot zwemmen en schaatsen. En van een
museumbezoek tot een ritje op een pony en een wedstrijdje midgetgolf. Het kan allemaal.

Pieter van den Hoogenband zwemstadion

Voor de echte sportievelingen is in Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep het Pieter van den Hoogenband
zwemstadion. Hier vind je het 50-meter wedstrijdbassin, het 25-meter springbassin en het 4-baanstrainingsbassin.
Deze baden zijn zeer geschikt voor trainingen en wedstrijden. In het trainingsbad kunnen de zwemtijden ook
gemeten worden met het TimePoint Systeem.  Met dit systeem kun je de tijden van gezwommen baantjes
nauwkeurig registreren en direct bekijken op een display naast het zwembad. Een

leuke uitdaging als je conditie op peil wilt houden!

Dagje uit voor het hele gezin

Het golfslagbad van Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep is de perfecte locatie voor een spannend en tegelijk
ontspannen dagje uit voor de hele familie. Suis van de Suisbuis, maak een ronde in de Turbotol, of laat je
meevoeren door de stroomversnelling. Heerlijk relaxen is ook mogelijk. Droom weg in een relaxbad of met een
goed boek op de ligweide bij het buitenbad. Combineer je bezoek aan de Tongelreep met een bezoek aan een van
de andere accommodaties in Genneper Parken en beleef een compleet dagje uit.

Meer informatie over de mogelijkheden die Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep biedt, vind je op
www.tongelreep.nl.

LEEF je UIT in Genneper Parken!
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