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De Aqua Love nieuwsbrief is een informatieblad over wat er te doen is bij
ons, workshops, duikstekken, duikspullen, verhalen, leuke foto’s,
algemene nieuwtjes over de duiksport en links. Deze brief verschijnt 4 x
per jaar en je kunt deze gratis ontvangen via de mail tot wederopzegging.
mailto: info@aqualove.nl

Met in dit nummer o.a. :

Algemene informatie over:
Het Duikteam.
De Duikschool.

Duiken en overnachten
Duiken overig

En dan nog dit…
Diverse duik nieuwtjes en foto’s uit binnen- en buitenland. Met oa.
➢
➢
➢

Duik op de “Belgica”.
Duikbeurzen / Evenementen
Duikworkshops
De Activiteitenkalender:
Wat gaan wij doen en
wat is er elders te
doen.
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Duikteam info:
Duikteam Aqua Love:
Iedereen met een duikbrevet kan lid worden van ons duikteam.
Gezellig samen de duiksport beoefenen is ons doel. Lidmaatschap is
gratis. Voor info bel gerust even met Peter: 06-53972827.

Website: http://aqualove.nl/duikteam
Duikschool info:

Duik workshops:
Bij ons kun je Duikworkshops volgen.
Wil je graag iets nieuws leren op duikgebied ?
Workshops duren korter en zijn goedkoper dan specialtisaties.
Je kunt meer dan 40 verschillende workshops doen bij ons. We
starten al bij 1 deelnemer?
Wij passen ons aan aan jouw wensen. Duiken doen we wanneer
jij tijd hebt, geen enkel probleem!

Website: https://aqualove.nl/aqua-love-duikschool-tauchschule/
Duiken & overnachten:
Heb je een brevet en je wilt graag met een paar vrienden op een paar leuke locaties hier in
de buurt gaan duiken? Dat kan! We hebben meerdere leuke duiklocaties in de omgeving.
Bij ons kun je ook overnachten, We hebben slaapaccommodatie van 1 tot 10 personen.
Overnachten op basis van Bed & Breakfast kost vanaf 35€ pp pn.
Je bent alleen en je hebt geen buddy, kom gerust ik duik met je mee.
Vraag onze flyer over “Duiken & overnachten”met alle informatie hiervan.

Website: http://aqualove.nl/duiken-en-overnachten
Youtube: https://youtu.be/hitELTE417g
Duiken overig:

Duikservice: Iets verloren onderwater? Wij halen het weer naar boven
voor je. Alle info op Website: https://aqualove.nl/duikservice
Flessen vullen: Alleen op afspraak via +31 653972827: vullen tot 230
bar, 50 cent de liter. (10 literfles = 5,00)
Duikmaterialen huren: Bij ons kun je diverse duikmaterialen huren.
Duikmaterialen kopen: Kom eens langs om te kijken wat er bij ons ligt;
gebruikte en nieuwe materialen. Met o.a. pakken, vesten, automaten … of
kijk even op: https://www.marktplaats.nl/verkopers/16410735.html
Publicaties van Aqua Love:
Op www.issuu.com/houniet, vind je alle door Aqua Love gemaakte publicaties. Je vindt daar
o.a. op: omschrijvingen van een paar duikstekken hier in de buurt, Indoor duiken in de
regio, onderhoud duikspullen, duiken en overnachten bij Aqua Love en nog meer…….
Aqua Love videokanaal op YouTube:
www.youtube.com/channel/UCAIISmL9tfOKHzI3CGqfVlg

Facebookpagina:

https://www.facebook.com/AQUALOVEduikcentrum/
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En dan nog dit…
➢
Duik op de “Belgica”.
Duiken op de “Belgica” in Harstad , Noorwegen.
Voor mijn werk was ik regelmatig in de winter in Noorwegen. Wanneer er ruimte was voor
een vrije dag ging ik deze vaak benutten door een duikje te maken met collega’s en/of
leden van de lokale duikvereniging. Die laatste weten tenslotte alle leuke plekjes te
vinden, waarom zal je zelf het wiel uitvinden. Ondanks dat het in de winter goed koud is
in Noorwegen zal dat de pret niet drukken. Het water is rond de nul graden maar het
bevriest niet.

In de jaren ervoor was ik hier al wel eens geweest op dit wrak. Deze duik in februari 2007
waren we met 3, waarvan 2 in natpak. Geen punt als je maar je duiktijd beperkt en je een
beetje beschut kunt omkleden. Ook hadden wij een auto met standkachel mee, was dus al
lekker warm als wij eruit kwamen. We hadden een simpel cameraatje mee voor
onderwater, maar er zijn toch wat foto’s van.
Het houten wrak ligt op 15 a 20 mtr diep en is nog na al die jaren redelijk herkenbaar.
Het is een flink stukje zwemmen naar de overkant van de baai (Hestvika2) waar deze ligt,
maar daar wordt je warm van. Zicht vandaag is 15 tot 20 meter geen wind en bij -20 een
klein zonnetje. Na de buddycheck op de kant glibberen we door een dik pak sneeuw naar
de lager gelegen waterkant.
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Onderwater zwemmen we op een diepte van 5 meter richting wrak omdat het snel 20
meter diep word en je duiktijd en luchtverbruik dan ook snel
oploopt. Het schip staat rechtop op de bodem, deze lag daar voor anker toen hij met een
vliegtuig bom tot zinken werd gebracht. Veel planken en balken wijzen alle kanten op.
Door de constant koude watertemperatuur is het geheel nog in redelijk conditie
Aangeraden word niet in het wrak te gaan vanwege instortingsgevaar en het schip is
gezonden toen het een functie had als munitie opslag, dus ook overal van afblijven.
Verder kun je een leuk duikje maken je vind er een diversiteit aan onderwaterleven. Als
het goed is en je gaat iets verder de baai uit op zo’n 25mtr diep ligt nog een wrak. Deze
heb ik nog niet gevonden vanwege de natpak beperkingen. Een scooter was ook wel
makkelijk geweest. Zelf zijn we na 2 rondjes om het wrak weer rustig terug gezwommen.
Na 45 min in het water is het genoeg geweest voor vandaag.
Voor de wrakduikliefhebbers is Noorwegen echt een walhalla. Er liggen in alle fjorden en
langs de kust ontzettend veel wrakken die binnen duikbereik liggen.
Informatie over de “Belgica”
Het schip werd gebouwd
in 1884 in Svelvik (Noorwegen)
en Patria gedoopt. Het was
een stoomschip en driemaster van 36 m lang,
7,6 meter breed en 4,1 meter diep.
Het woog 336 ton en had een houten romp.
Een twaalftal jaar deed de Patria dienst
als walvisvaarder en robbenjager, tot ze in
1896 werd gekocht door Adrien de
Gerlache voor de Belgische Antarctische
expeditie. De Gerlache noemde het schip Belgica en vertrok er op 16
augustus 1897 vanuit Antwerpen mee naar Antarctica. De Belgica voer onder de
clubwimpel van de Royal Yacht Club van België.
Het schip en zijn bemanning, onder wie Roald Amundsen, brachten als eersten de winter
op Antarctica door, toen het schip op 28 februari 1898 vastraakte in het ijs. Pas 13
maanden later kon het schip via een door de bemanning zelf gegraven kanaal losbreken.
Op 5 november 1899 keerde het in Antwerpen terug.
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De Belgica werd later gekocht door de graaf van Orléans, die samen met Adrien de
Gerlache aan verschillende andere expedities deelnam. Na de Eerste Wereldoorlog werd
de Belgica gebruikt als drijvende visfabriek bij de Lofotenvisserij. In de meidagen van
1940 werd het door de Britten gebruikt als drijvende munitieopslag. Op 19 mei 1940 werd
het schip tijdens een Duitse luchtaanval tot zinken gebracht in een fjord nabij Harstad.
De vzw Belgica Genootschap ondersteunt wetenschappelijk onderzoek in verband met een
eventuele berging, conservatie en tentoonstelling van de Belgica als belangrijk stuk
maritiem erfgoed.
Informatie bron: Wikipedia

Kijk ook deze video op YouTube gemaakt door iemand van de lokale duikvereniging:
https://youtu.be/u9InaSMktjM
Peter Houniet

➢ Heb jij ook een leuk duik gemaakt die je met ons wilt delen?
Stuur het in naar info@aqualove.nl
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➢
Duikbeurzen / Evenementen
Er staat nog niet veel in de planning zag ik.
Deze wil ik even met je delen, misschien wil en/of kun je er heen.
https://www.demashow.com

➢

Duikworkshops

.

2 x workshops met ieder 1 duik.
Iets nieuws doen voor jou op duikgebied. Korte theorie sessie aan de waterkant en dan
aan de slag.
S ’Morgens gaan we “opsporen en Bergen” doen en s ’middags het gebruik van “OW
metaaldetector”.
Na het volgen van een workshop krijg je een
logboekblaadje/ pasje.

Geef je op voor 14 juni als je mee wilt doen.
Kosten voor de workshops samen is maar 100 Euro.
Heb je voorkeur om maar 1 van de 2 te doen kan ook. Laat mij weten. info@aqualove.nl
Workshop Soloduiken.
Alleen duiken kan zo zijn voordelen hebben als je b.v. wilt fotograferen. Maar er zitten wel
wat voorbereidingen en restricties aan.

Kosten 45 Euro. Opgeven voor 1 juli.
➢ Meer over Aqua Love workshops op: http://aqualove.nl/aqua-love-duikschool-tauchschule
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2022 Activiteitenkalender / Aktivitätskalender AQUA LOVE:
22-5-22

10.00 uur

28-5-22

11.00 uur

5-6-22
5-6-22

10.00 uur
10.00 uur

6-6-22
11-6-22
11-6-22
17-6-22
18-6-22
29-6-22
10-7-22
23-9-22

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
09.00 uur
19.30 uur
09.00 uur
07.00 tot
18.00 uur

25-9-22

10.00 uur

2-10-22

10.00 uur

Workshop Herhaling Rescue
Diver vaardigheden.
Clubduik / Tauchgang

Aanmelden voor 15-5-22

Clubduik / Tauchgang
Workshop Onderwater
navigeren met kompas.
Workshop Mobiele Airlift
Clubduik Oberlangen
Workshop OW Scooter
Clubduik DankernSee
2 x workshop O&B/MD
Clubduik Speicherbecken
Workshop Solo duiken
Duikdag Hemmoor

Duik navigatie parcours HeederSee
Aanmelden voor 29-5-22.

Workshop Herhaling Rescue
Diver vaardigheden.
Workshop onderwater
natuurlijke navigatie

Aanmelden voor 20-9-22

☺

☺

Eiland van Maurik _ Hondenstrand Aanmelden
voor 25-5-22

Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

1-6-22
8-6-22
8-6-22
14-6-22
14-6-22
25-6-22
1-7-22
15-sep

Aanmelden voor 28-9-22

Mee duiken? = aanmelden! uiterlijk 2 dagen van te voren.
Mit Tauchen? = Anmelden!
spätestens 2 Tage im Voraus.
 Leden krijgen nog een aparte mail over het gebeuren.
Mitglieder erhalten eine separate E-Mail über die Veranstaltung.
☺ Openbaar, ook voor niet leden, wel vooraf aanmelden via de mail.
Öffentlich, auch für Nichtmitglieder, aber registrieren Sie sich im
Voraus per E-Mail.
Kijk ook eens
de links

op

https://www.facebook.com/duikevenementen

Heb jij ook nog iets wat je met ons wilt delen?
Stuur je verhaaltje en liefst met foto’s in naar info@aqualove.nl

gebruik

