Nieuwbrief januari 2010

Duikvaker belooft op 6 en 7 februari een feest te worden.
Niet alleen verhuist het jaarlijkse evenement naar de nieuwe locatie Expo Houten met zijn professionele
uitstraling en faciliteiten.
Ook wordt de beurs dit jaar uitgebreid met een Kennis Event.

Ook dit jaar is IDD aanwezig op de Duikvakbeurs te Houten!
Wij willen u dan ook graag uitnodigen voor een hapje en een drankje op onze stand op zaterdag en
zondagmiddag vanaf 13:30 uur.
Wij verheugen ons om u te mogen begroeten bij de IDD – stand op de duikvakbeurs in Houten.

Beursvloer
Verdeeld over vier hallen vind je duikmaterialen, van snorkel tot duikcomputer en van masker tot rebreather.
Een mooi moment oms eens rustig rond te kijken en je te laten informeren over de ins en outs van materialen.
Ook vind je tijdens de beurs alles voor onderwaterfotografie en‐ filmen.
Tijdens Duikvaker worden ook de mooiste duikplaatsen in binnen‐ en buitenland gepresenteerd. Duikcentra uit
eigen land laten zien hoe mooi het is om in Nederland te duiken. De reisorganisaties laten je kennismaken met
vakantiebestemmingen over de hele wereld.

Duikvaker Kennis‐Event
Spraakmakend, dat is het nieuwe Kennis Event op 6 februari.
Grote namen en interessante presentaties van bijvoorbeeld internationaal topfotograaf Peter Verhoog.
Marco Derksen doet verslag van zijn expeditie om een VOC kanon op te duiken, maar vertelt ook meer over het
indoor duikcentrum Seafari dat hij bezig is op te zetten. Haaien komen aan bod bij Mark Sluszny en Joop
Stalenburg van Stichting “De Oosterschelde” laat zien wat je in Zeeland aan flora en fauna tegenkomt.
Ook onderwerpen als de archeologie, film en fotografie, milieu, wrakduiken, expeditie, beroeps‐ en technisch
duiken worden niet vergeten.
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Advanced Nitrox Diver Specialty op Curacao (maart 2010)
De doelstelling van deze opleiding is het duiken met gasmengsels van
EAN 21 tot 100 % (zuurstof) met een maximale diepte van 40 meter.
In deze opleiding gaan we duiken met een Multilevel Duikprofiel waarin we
op verschillende dieptes van ademgas wisselen om zo op een veilige manier
de duiktijd te verlengen.
De opleiding bestaat uit 6 duiken en 8 uur theorie.
In de theorie gaan we dieper in op het gebruik van verhoogde percentages
zuurstof en wordt er een workshop gegeven over de benodigde uitrusting
en de aanpassingen aan je duikapparatuur voor deze duiken.
De IDD technische opleidingen bieden de technieken en procedures die
nodig zijn voor het duiken voorbij de recreatieve duikgrenzen.
Dit zijn enkele van de meest intensieve, maar opwindende, opleidingen die je kunt vinden.
Technisch duiken is niet voor iedereen, maar als dit soort duiken je aanspreekt en
je bent bereid om de risico's, verantwoordelijkheden en verplichtingen te
aanvaarden, dan worden dit de beste duikervaringen die je ooit zult hebben.
De cursusduiken zullen voornamelijk gemaakt worden op het mooiste wrak van
Curaçao de Superior Producer.
De Superior Producer ligt op ongeveer 30 meter diepte iets ten noorden van de
havenmond ter hoogte van Otrobanda aan de zuid kust van Curaçao.

Door dat er op Curacao diverse duikplaatsen een gunstige ligging hebben en daarbij je verschillende dieptes goed
kan bereiken is het erg geschikt voor de cursus Advanced nitrox,
Voorbeeld van een cursusduik:
We maken de duik met 32% nitrox, bij het bereiken van de nultijd op een diepte van 30 meter gaan we via het rif
terug naar de oppervlakte.
Bij een diepte van 21 meter gaan we over op onze stagebotle.
In de stagebotle zit een gasmengsel van 50% zuurstof, met een vooraf berekend multilevelprofiel maken we de
opstijging af.
Duiktijd 1 uur en 15 min terwijl de maximale duiktijd met 32% nitrox 41 minuten is.

Voor meer informatie: IDD Head Office, e‐mail pde@iddworld.com ter attentie van Henk Haandrikman
of bellen .
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