
Welkom aan boord!
Beste duikers,

In deze brief vindt je alle informatie die je nodig hebt voor een leuke wrakduikdag
met de ‘Black Marlin’.

Het weer
Duiken op zee is sterk afhankelijk van het weer. Als het te hard waait, of de golven
zijn te hoog, dan zullen we de trip moeten annuleren. Meestal moeten we
annuleren bij windkracht 4-5 of hoger en golfhoogte van >1 meter. Dit gebeurt
best regelmatig. Omdat het weer erg veranderlijk is, nemen we pas de avond voor
vertrek de beslissing of we uitvaren. Houd die avond je email dus goed in de
gaten!
Moeten we in verband met het weer de trip annuleren, dan kan je twee dingen
doen:

- Je kunt een andere datum boeken, dan wordt je reservering kosteloos
doorgeschoven.

- Je krijgt je geld terug. Meteen de volgende dag wordt je geld terug gestort.
Vind je het leuk om zelf de weersverwachting in de gaten te houden? Dat kan via:
https://www.windguru.cz/48316

De opstapplaats
Let op! De opstapplaats is niet hetzelfde als de vaste ligplaats van de ‘Black
Marlin’.
Opstappen doe je aan de steiger direct tegenover het KNRM station in de
buitenhaven van Stellendam. Er is in de onmiddellijke nabijheid van de steiger
voldoende gratis parkeergelegenheid beschikbaar.
Zie het kaartje hieronder.

https://www.windguru.cz/48316
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Navigeer naar: “Parkeerplaats Noordzeestrand Stellendam”, Meester Snijderweg,
Stellendam.

De kentering
Op de Noordzee kan het hard stromen tussen eb en vloed in. Daarom duiken we
op de kentering, de korte periode van stilstaand water rond hoog en laag water.
Dat tijdstip is elke dag anders, en de kentering wacht niet op ons. De tijd die je
hebt opgekregen is de afvaart tijd van de ‘Black Marlin’. Ruim voor die tijd zal de
boot aan de steiger liggen zodat je de uitrusting aan boord kunt laden. Ligt de
boot er nog niet? Geen zorgen, dan liggen we waarschijnlijk nog in de sluis: we
zijn onderweg naar de steiger. Begin dan alvast je spullen op te bouwen. Zorg dat
je ruim op tijd aanwezig bent! We kunnen helaas niet op je wachten als je te laat
bent.

Aan boord
De ‘Black Marlin’ is een open boot en er is weinig ruimte aan boord. Daarom kan
je duikkisten niet meenemen. Zorg dat je uitrusting volledig is opgebouwd en
gecontroleerd voordat je alles aan boord brengt. Omkleden doen we op de kant,
voordat je aan boord gaat. Houd hier rekening mee; kom op tijd. Er is voldoende
plaats om kleine spullen los mee te nemen. Iedereen heeft de beschikking over
een eigen buddyseat, je hoeft niet op de tube te zitten.
Er is geen toilet aan boord, houd daar rekening mee voor vertrek.

Veiligheid
De duikdiepte ligt tussen de 18-35 meter. Neem voldoende luchtvoorraad mee, bij
voorkeur Nitrox 32. We raden een dubbelset aan, maar het minimum is een 15 liter
fles.
Afdrijven is het grootste risico op zee. Iedere duiker is verplicht om een grote SMB
(1.80m of meer) mee te hebben, plus een spoel met voldoende lijn om de SMB
vanaf de bodem te kunnen oplaten. We raden aan om ook andere noodbakens
mee te nemen.
Er zijn veel verloren vislijnen op de wrakken dus minimaal één goed
snijgereedschap per duiker is verplicht.
Wij hebben zuurstof, een EHBO koffer en een marifoon aan boord.

Zeeziekte
Over het algemeen wordt je niet zeeziek tijdens het varen op een RIB, al kan het
tijdens het ankeren en manoeuvreren soms voorkomen. Ben je erg bevattelijk
voor zeeziekte, neem dan voor de zekerheid 2 uur voor vertrek een zeeziekte
tablet in.
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Wat moet je nog meer meenemen?
Denk eventueel aan een warme muts voor tijdens het varen of iets te eten na de
duik. Wij hebben bungees, maar een spanbandje om je uitrusting vast te zetten
kan handig zijn.

Heb je twee duiken geboekt?
Tussen de duiken door komen we weer terug in de haven. Daar kan je lunchen en
naar het toilet. Ook kun je hier je lege duikfles vervangen. Je kunt bij ons niet
vullen tussendoor, dus neem twee volle flessensets mee!

Wie kan er mee?
Ervaren duikers. Minimaal Advanced Open Water diver met ervaring met
stromingsduiken en 50 gelogde duiken.

Helaas…
Kom je zonder je af te melden niet opdagen of kom je te laat? Dan kunnen we je
reservering helaas niet meer kosteloos annuleren.
Ben je ziek of verhinderd? Probeer je plaatsje aan iemand anders door te
verkopen. Lukt dat niet, laat het ons op tijd weten!

We wensen je een mooie duik!


