LANGS DE VLOEDLIJN

Compleet!

Helder

De Smart Z completeert de oliegevulde, slangloze Uwatec Smart duik-

De Shockwave Led van Princeton

computer-lijn, die in 2002 op de markt gebracht is met de Smart Pro

Tec is een zeer heldere lamp met

en Smart Com en later de Smart Tec. Voor de recreatieve duiker

een bijzonder zachte straal. De 9

heeft Scubarpo-Uwatec nu de Smart Z gecreëerd, ook een slangloze

watt capaciteit kan op twee

duikcomputer. Zoals altijd bij Uwatec, dient het pairen van de elek-

verschillende sterkten inge-

tronische zender slechts één keer uitgevoerd te worden voor een

steld worden: ‘Hoog’ voor

maximum aan veiligheid. Dit is een gepatenteerde en gecodeer-

zeer helder licht en ‘Laag’ als je

de transmissietechnologie, wat de kans op storingen, zelfs op

de brandtijd wilt verlengen. De licht-

een duikplaats vol met Smart Z-duikers, praktisch uitsluit.
Verder is het een luchtgeïntegreerde perslucht- en nitroxcomputer

straal is zo gekalibreerd, dat hij de directe omgeving goed
verlicht en in de verte als een spot straalt. Technische ken-

van 21 tot 100 procent en voorzien van de infrarood-technologie.

merken: 3 Super Max Bright leds (3 watt),

Het LCD scherm is groot en eenvoudig afleesbaar. Stap naar de erken-

brandduur 12 uur, 20 uur bij lage lichtinstelling,

de Scubapro-Uwatec-dealer in je omgeving voor meer informatie of

batterijen 8C alkaline. www.adola.nl

kijk op www.scubapro-uwatec.com.

Voorkom kou!
deze fleecejumpers en -jackets van iQ voorkom

Naar de
voorgrond

je dat. Zacht van binnen en met dik katoen aan

De snorkelsport is eigenlijk altijd een soort

de buitenzijde. www.iq-company.com en e-mail

ondergeschoven kindje. Geheel ten onrechte. De

sportingangles@hetnet.nl.

meeste kleur onder water zie je namelijk precies

Niets is erger dan het al koud hebben voordat je
je duik gaat maken. Met warme kleding als

in dat gedeelte waar je met snorkelen kunt
komen. En het geluidloos zijn heeft ook zo zijn
voordelen. Seac Sub heeft onder de naam
SnorkelTribe een nieuwe snorkellijn gelanceerd. De
hoge kwaliteit van het materiaal en het gebruikte
silicone en het exclusieve design laten deze materialen zeker opvallen. www.seacsub.com

Cadeau
van de
maand
Cadeau
v/d
maand
Onderwatermode
Er staat cadeau van de maand, maar beter hadden we cadeau van het jaar geschreven. Je hebt
immers 12 maanden lang plezier van deze kalender. Het thema van de Duitse fotograaf Mick
Gleissner is mode verbeeld door sportieve dames onder water. Iedere maand spat er een
andere surreële foto van de muur met deze Nautical Angels Under Water kalender.
Op pagina 14 lees je hoe het maken van dergelijke foto’s in zijn werk gaat. Meer informatie
over de kalender en de fotograaf vind je op www.underwatercalendar.com.
Deze maand geeft BifFoot Entertainment 10 kalenders weg aan de lezers van duiken. Wil
je hiervoor in aanmerking komen, stuur dan voor 24 december een e-mail met als subject
‘Kalender 2006’ naar duiken@vipmedia.nl. Vergeet niet je naam en adres duidelijk te vermelden. Een briefkaart sturen kan ook naar duiken, postbus 7272, 4800 GG Breda.
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Cadeau
Cadeau
Grillig
Haaien, dolfijnen, manta’s en andere zeedieren, gemaakt van verschillende soorten hars, worden gepresenteerd op
de wortelstok van een manzenilleboom. De wortels van deze boom worden in het land van herkomst (MiddenAmerika) als onbruikbaar gezien, maar kunstenaars hebben in de grillige aard een schoonheid ontdekt. Het is een
kwestie van smaak, maar het kan een leuk cadeautje voor onder de kerstboom zijn. Meer info bij Franks Shark Shop,
www.frankssharkshop.de.
Deze maand geeft Franks Sharkshop drie beelden weg aan de lezers van duiken. Wil je hiervoor in aanmerking
komen, stuur dan voor 24 december een e-mail met als subject ‘Franks Sharkbeeld’ naar e-mail
duiken@vipmedia.nl. Vergeet niet je naam en adres duidelijk te vermelden. Een briefkaart sturen kan ook
naar duiken, postbus 7272, 4800 GG Breda.

Horloge Benz
Hoe groter, hoe beter gaat niet langer op. De
duikhorloges van Chris Benz zijn namelijk van
een formaat dat je ze ook best bij een mantelpakje kunt dragen.
Ze zijn elegant zonder daarbij
hun stoere image te verliezen. Daarnaast hebben ze
natuurlijk ook alle functies die je
als duiker van een duikhorloge mag

Supreme
Met de kerstvakantie het warme
water opzoeken voor wat tropische duiken? Deze Supreme
duikrugzak

van

Camaro

brengt je alvast in de stemming. De nieuwe kleurstelling, oranje met zwart, geeft
de tas een sportief uiterlijk. De vintassen aan de beide zijkanten kun je eraf
ritsen en onafhankelijk gebruiken, hetzelfde geldt voor het

verwachten: elektronische diep-

‘city-tasje’ aan de voorzijde. Door de stevige schouderban-

temeter, maximum diepte

den en paddings ter hoogte van de heupen draag je deze

(met geheugen), waterproof

tas net zo makkelijk op je rug als dat je hem met het tele-

tot 200 meter, datum, tijd,
vergrotend glas.

scopisch handvat achter je aan trekt. Inhoud: 125 liter.
www.camaro.at

Hoe je een duikhorloge van Benz kunt winnen lees je op pagina 26 van dit nummer.
www.chrisbenz.de

Deep Stop
De Suunto Vytec DS, de veelzijdige decompressie computer, is nu beschikbaar met het Suunto RGBM Deep
Stop calculatiemodel. De Suunto Vytec DS kan gebruikt
worden in Air, Nitrox en Gauge mode. Het menu, het

Omkeerbaar

duidelijke display en de betrouwbare drukknoppen
werken mee aan de gebruiksvriendelijkheid van deze

Nu het Nederlandse water voor sommige duikers te koud

computer. Tijdens de duik kun je eenvoudig van gas

is, kun je je toeleggen op de takken van de duiksport die je

switchen. Wanneer de computer in de nitrox-mode

in het zwembad kunt beoefenen, freediving bijvoorbeeld.

staat, kan de gebruiker drie verschillende gasmixen

Het Mundial Reversible duikpak van Beuchat is daarbij een

invoeren tussen de 21 tot 99 procent zuurstof.

zeer geschikt pak.
Het is gemaakt van 1,5 mm neopreen en zonder

Hij is verkrijgbaar met een optionele
draadloze zender die gemakkelijk te

rits wat de stroomlijning ten goede komt.

bevestigen is op de hogedrukpoort

Bijzonder aan dit pak is dat je het ook

van de eerste trap. Het batterijtje van

binnenstebuiten kunt dragen, waardoor de Ultra

de drukzender kun je zelf vervangen.

Smooth Superskin aan de buitenkant zit.

De Suunto Vytec DS is eind dit jaar

www.beuchat.fr

verkrijgbaar. www.suunto.nl

12/05 duiken 7

