Doel Mediatheek
Het doel van de mediatheek is het op uitleenbasis vertrekken van aan de duiksport gerelateerde
media zoals boeken en DVD's.
Vestiging en beheer van de mediatheek
De mediatheek bevindt zich in het clubgebouw DOV.
De mediatheek wordt beheerd door beheerder clubgebouw DOV. Huidige beheerder clubgebouw is
Rob Corba (e-mail rcorba@zeelandnet.nl)
Voorwaarden voor het gebruik van de Mediatheek DOV
De mediatheek is uitsluitend toegankelijk voor DOV leden.
Bij uitlening van titel, titel, naam en datum in het Mediatheekboek in schrijven.
Het uitlenen van boeken kan op de volgende wijze bewerkstelligd worden:
-In overleg met de beheerder van de Mediatheek. Voor het verkrijgen van een titel graag een mailtje
sturen naar de beheerder waarna een afspraak gemaakt kan worden over de aflevering.
-In overleg met een van de bestuurleden.
Uitleen termijn in principe 1 maand, in overleg met de beheerder kan hier van afgeweken worden.

NONE

Boeken Mediatheek DOV
Schrijver

Omschrijving

Uitgever

Cursusboeken
Laatste uitgave van het 1* cursusboek

Cursusboek 1*

NOB
Laatste uitgave van het 2* cursusboek

Cursusboek 2*

NOB
Laatste uitgave van het 3* cursusboek

Cursusboek 3*

NOB

Laatste uitgave van het cursusboek redden

Redden (Redden, NOB specialisatie)

NOB

Duikmedisch
Biedt duikmedische achtergrondinformatie interessant voor alle sportduikers en instructeurs
onmisbaar als naslagwerk in de duikvereniging opvolger van “Eerste Hulp bij Duikongevallen” uit
1992. Aesclepios ontmoet Poseidon (AOP)
Aesclepios is volgens de Griekse mythologie ‘de god van de geneeskunde’. Poseidon is de grote
zeegod. Wanneer deze twee goden elkaar ontmoeten en al kun kennis gaan uitwisselen krijg je
ontzettend veel kennis over geneeskunde onder water. Vrij vertaalt de duikgeneeskunde. AOP gaat
in op alle aandoeningen die voor, tijdens of na het duiken kunnen optreden. Daarnaast geeft het
boek aan hoe te handelen in een duikmedisch ongeval. Kortom een boek voor niet duikende medici
met interesse in het duiken of de niet medische duikers met een interesse op het medische vlak.

Aesclepios ontmoet Poseidon

J. Geurts & G. Visser

NOB

Duikreisgidsen
In de gids vind je geactualiseerde informatie over alle toplocaties. Maar zoals elk jaar staan er ook
weer tientallen nieuwe stekken in! Nieuwe items in de gids zijn adviezen over beste zicht per
duiklocatie, uitbreiding Vinkeveense Plassen, Zeeland en België, telefoonnummers van
duikplaatsbeheerders en nog veel meer. In de gids wordt ook de Duikplaats v/h jaar bekendgemaakt.
Dit is een nieuwe, jaarljikse aanmoedigingsprijs voor initiatiefnemers die in de kwaliteit van een
duikplaats investeren. De verkiezing zal elk jaar in november en december gehouden worden in
Duiken en Duikmagazine.

Duikersgids

Wrakduiken

NOB

Wrakduiken in de Noordzee heeft voor veel duikers iets magisch. Maar de duikomstandigheden op
de Noordzee zijn niet altijd optimaal. Stroming en slecht zicht kunnen het duikers flink moeilijk
maken. Veiligheid bij deze wrakduiken is dan ook belangrijk. Veiligheid is dan ook de insteek van
het boek “Duiken in de Noordzee”. Het boek is een initiatief van de Nelos, de Nederlandstalige liga
voor Onderwateronderzoek en –sport uit Belgie. De uitgave behandelt stap voor stap en in klare
taal alle faccetten voan het Noorzeeduiken, van het bepalen van de locatie van een wrak op een
zeekaart tot aan het onderhoud van de boot, aanhangwagen en duikuitrusting. “Duiken op de
Noordzee” gaat in op de duikplanning, het duiken zelf, de verschillende soorten wrakken op de
Noordzee en geeft de lezer zelfs een basis cursus zeevaartkunde. Als afsluiting beschrijft het boek
ook een aantal fouten uit de praktijk, zoals het vergeten van duikmateriaal (en daar pas achter
komen op volle zee), het opwerpen van sediment,in een wrak (waardoor de weg terug onvindbaar
wordt) en meer zaken die ondanks alle voorbereiding en planning zomaar ineens toch verkeerd kunnen gaan. Een handzaam en toegankelijk boek voor duikers die (willen) wrakduiken op de Noordzee.
Duiken in de Noordzee, Een strategie om
veilig de wrakken van de Noordzee te
verkennen.
Nelos
Duikuitrusting, onderhoud
Het boek voor zelfbouwers van duiklichten en voor degene die hun duiklamp zelf
onderhouden . Maar zeker ook voor geïnteresseerden die hun kennis over het
onderwerp willen vergroten, bijvoorbeeld omdat men een duiklamp aan wil schaffen.
Helaas alleen in het Engels
This great new book is a comprehensive guide to canister dive lights. Canister dive lights
have long been the lights of choice among serious cave divers, tech divers, and
videographers. They are becoming increasingly popular with recreational divers who
have learned how "big light" can enhance almost any dive. The book covers how to
select them, maintain and repair them, and even how to build them from scratch.

The divelight companion

Steve Lindblom

Airspeedpress
Een boek voor de gevorderde duiker die geïnteresseerd is in tech-duiken en alles wat
daarbij komt kijken. Helaas alleen in het Engels.
Since its publication five years ago, the OXY HACKER has become a tech diving classic the most quoted and relied-upon guide to gas mixing and handling in the real world, for
diving, aviation and emergency use. Treading boldly where the tech agency manuals
fear to follow, this is the only single book that covers it all, and gives you the
information you crave.

Oxygen Hackers Companion

Vance Harlow

Airspeedpress

Dit boek behandeld het onderhoud en reparatie van het duikpakken, zowel droog als
nat. Het is bedoeld voor zowel de gebruiker, die zijn pak in optimale conditie wil houden
en wellicht wat kleine reparaties zelf will verrichten als de proffesionele reparateur. Voor
elk wat wils dus. Helaas wel alleen in het Engels.
WETSUIT AND DRYSUIT MAINTENANCE AND REPAIR is the first book dedicated entirely
to the repair and servicing of divesuits. This exhaustive and much-needed work covers
both field and shop repairs, and is aimed at both the individual diver who wants to
maintain his or her own suit, and the dive shop technician who wants to be able to offer
professional divesuit servicing. Some of the subjects covered include replacing seals,
boots and zippers, patching and alterations and valve servicing. Also covered are
popular modifications and accessories, including an overview of commercial P-valves and
drygloves, and details on how to make low-cost DIY versions.
Wetsuit & drysuit maintenance & repair

Steve Lindblom

Airspeedpress
Lees in een enkel boek over duikuitrusting wat je vroeger stukje voor beetje uit verschillende
bronnen bij elkaar moest zoeken. In nauwe samenwerking met een aantal fabrikanten heeft de
schrijver, zelf meer dan 20 jaar actief in de duikindustrie, zijn boek samengesteld. Hij is er in
geslaagd z’n lange en rijke ervaring met betrekking tot duikuitrusting op papier te brengen en dat
op een manier die begrijpbaar is voor een ieder die meer over dat onderwerp wil leren. Het boek
gaat gedetailleerd in op alle componenten van de persluchtset: de duikfles, de kraan, eerste
trappen, tweede trappen, trimvesten, inflators en instrumenten. Om te helpen bij het begrip zijn
er delen over bevriezing van automaten, rebreathers, testen en servicebeurten. Je leert ook hoe je
(zonder instrumenten) aan de hand van een eenvoudige test kunt bepalen of je automaat in een
goede toestand is. De tekst is rijkelijk met tekeningen en foto’s geïllustreerd.

Duik uitrusting, werking & onderhoud

Jan Oldenhuizing

Divenow

Flora & Fauna
Onder water kun je moeilijk aan elkaar vertellen wat er te zien is, of hoe een beestje of plantje heet.
In deze specialisatie komen aan de orde de indeling van planten en dieren, waar deze in het water
leven en hoe je ze kunt herkennen. Ook komen aan de orde: de relaties tussen deze planten en
dieren onderling, de invloed van het milieu op deze organismen en hun verspreiding en de invloed
van de al dan niet duikende mens op het onderwaterleven. Ook leer je, hoe je na de duik
waarnemingen op naam kunt brengen met behulp van andere boeken. In dit lesboek wordt daarom
regelmatig verwezen naar andere boeken met informatie over de soorten die je mogelijk
waargenomen hebt.

Onderwater biologie (NOB specialisatie)

Veldgids Flora en fauna van de zee

NOB
De onderwaterwereld vlak voor onze kust bevat een grote diversiteit aan planten en dieren. Deze
kleurrijke veldgids beschrijft bijna 250 algemene en herkenbare soorten uit groepen zoals wieren,
sponzen, kwallen krabben, zeespinnen, slakken en zakpijpen. Duidelijke beschrijving, foto's en
tekeningen helpen de lezer de soorten op naam te brengen. Daarnaast is aanvullende informatie
opgenomen over leefgebied, voorkomen, voortplanting en voedsel. Deze op de Nederlandse,
Belgische en een deel van de Duitse kust gerichte veldgids is een echte aanrader voor de
natuurliefhebber die graag duikt of speurend langs de vloedlijnloopt.
In deze gids kunnen veel voorkomende organismen worden opgezocht die in de zoute kustwateren
van Nederland voorkomen. De auteur is zelf zeebioloog en onderwaterfotograaf. Een groot deel van
de kleurenfoto's in de gids is door hemzelf gemaakt. De doelgroep, door de auteur zelf omschreven
als 'de gemiddelde natuurliefhebber', betreft specifiek duikers. De inleiding gaat onder andere ook
over duiken en onderwaterfotografie. Terwijl de gids een aantal mooie staaltjes van
onderwaterfotografie laat zien, zijn sommige foto's wel heel erg raadselachtig. Zo is er een foto waarop overduidelijk twee alikruiken staan, met als bijschrift 'zeepokken'. De zeepokken blijken zich, de meeste buiten
Rob Leewis

Een mooi geïllustreerd boek met heel veel informatie over de in Nederland voorkomende
zoetwatervissen. Uitgegeven door Sportvisserij Nederland.

De zoetwatervissen in Nederland

Fotografie
Een aantal bekende Nederlandse onderwaterfotografen heeft de moeite genomen om je op een
gestructureerde wijze kennis te laten nemen van hun methoden, hun gebruikte fotomaterieel en, wat
het belangrijkst is, van hun visie op onderwaterfotografie. En dat alles met veel voorbeeld foto's.

Onderwaterfotografie (NOB specialisatie)

NOB

Rebreather

Rebreathers, Duiken zonder bellen
IJsduiken

Pim van der Horst

Rebreathers mogen zich verheugen in een toenemende populariteit. Dat is niet zo gek: ze bieden
de duiker een aantal extra mogelijkheden die niet onderschat mogen worden. Rebreathers zijn
duikapparatuur die op een slimme manier de door de duiker uitgeademde zuurstof herbruiken. Het
gebruik van rebreathers vraagt wel hoge initiele investeringen en degelijke training. Maar waarom
al die moeite? Wat krijgt men terug voor rebreatherduiken? De bekende voordelen zijn: geen bellen
(handig voor fotografen, biologen en wrakduikers), langere bodemtijden, kortere
decompressietijden, warm ademgas (dat komt door de chemische reactie van de scrubber), kleine
flesjes (minder slepen met spullen) en stabiliteit (handig voor fotgrafen). Maar wellihct is het
belangrijkste voor de duiker is dat hij tijd koopt. Onafhankelijk van de diepte heeft de technische
duiker de beschikking over drie tot zes uur ademgas. Wat voor veel rebreather duikers belangrijk is:
het is iets nieuws in de duiksport waardoor ze het terrein van de duiksport kunnen verbreden. Ze
houden van de techniek en de theorie achter het rebreatherduiken. Ook de praktische vaardigheden van rebreatherduiken vormen voor velen een uitdaging. Dat maakt het duiken voor hen nog interessanter.

Duiken onder het ijs is een hele aparte ervaring, mensen boven op het ijs over je heen zien lopen
terwijl je luchtbellen over het ijsplafond dansen, het is echt een unieke belevenis. Ben je goed
voorbereid en volledig gemotiveerd aan een ijsduik begonnen, dan is er geen weg meer terug; dan
ben je verkocht!

Ijsduiken (NOB specialisatie)

NOB

Decompressieduiken
In deze specialisatie leer je hoe je veilig en verantwoord decompressieduiken kunt maken. Dit lesboek
behandelt de planning, organisatie, uitvoering, vaardigheden en debriefing van een
decompressieduik. Je leert om te gaan met 'plafonds', het maken van decompressiestops, het oplaten
van een decoballon en hoe te handelen in onverwachte situaties. Als je de specialisatie eenmaal hebt,
gaat er een wereld voor je open. Wrakken die voorheen onbereikbaar waren, kunnen nu met wat extra
inspanning bereikt worden.

Decompressieduiken (NOB specialisatie)

NOB

Nitrox
In de basisnitroxopleiding leer je duiken met nitroxmengsels EAN32 en EAN36. Duiken met een
verhoogd zuurstofpercentage en daardoor een verlaagd stikstofpercentage geeft je de mogelijkheid
om langer onder water te blijven. Ook kun je ervoor kiezen om dezelfde nultijden aan te houden van je
luchttabel; je neemt dan minder stikstof in je lichaam op ten opzichte van duiken met normale
perslucht. Op die manier gebruik je nitrox om veiliger te duiken.

Nitrox Basis (NOB specialisatie)
Volgelaatsmasker

NOB

Een volgelaatsmasker is toch echt iets voor de beroepsduiker? Waarom zou je als sportduiker daar
nou mee te water willen gaan? Deze vragen – en nog een aantal – worden beantwoord. Er zijn
namelijk enorm veel argumenten waarom je juist als sportduiker op zijn minst eens een
volgelaatsmasker zou moeten proberen. De motivatie om met een VGM te duiken, loopt op zijn
zachtst gezegd nogal uiteen. De afweging om een VGM aan te schaffen, is een zeer persoonlijke, die
je het best op basis van je eigen ervaring kunt maken. Voor alle duidelijkheid: duiken met een VGM is
niet moeilijk! Het vraagt (net zoals het duiken met een droogpak of wrakduiken) enige specifieke
kennis en vaardigheden, waarin de reguliere duikopleidingen niet voorzien. Deze brevetspecialisatie is
bedoeld om je te leren op een verantwoorde wijze gebruik te maken van het VGM. Het voorziet in alle
kennis en kunde die noodzakelijk is om ontspannen, veilig en met veel plezier met een VGM te duiken.
Ook de diverse extra dimensies van het VGM-duiken, waaronder de mogelijkheid van communicatie,
komen hierbij even om de hoek kijken.

Specialisatie volgelaatsmasker
General interest
Kun je duiken als het bliksemt? Mag je vliegen na het duiken? Kun je onder water verbranden? In dit
handzame boek wordt antwoord gegeven op alle duikersvragen. Of het nu gaat om de duikuitrusting,
techniek of gezondheid. Voor de echte liefhebber van de onderwaterwereld komen ook minder voor de
hand liggende vragen aan bod, zoals: Mag je duiken met een borstprothese? Kun je trouwen onder
water? En: is er onderwaterpolitie? Naast vragen staan er ook wetenswaardige feiten en records in
Kun je duiken als het bliksemt? Een onmisbaar boek voor iedere (amateur)duiker.

Kunje duiken als het bliksemt?

Leo Oschenbauer
en Klaus-M.
Schremser

DVD's Mediatheek DOV
Producent

Omschrijving

Titel
Wie is er niet groot mee geworden, de ultieme
jongensdroom (en die van sommige meisjes),
de Jacques Cousteau serie op 5 DVD's.
Mag niet ontbreken in de mediatheek DOV.
Beschikbaar gestelt door uw nederige dienaar,
de Mediathecaris.

Jacques Cousteau
1- De stille wereld
2- In het spoor van Odysseus
3- Reis naar het einde van de wereld
4- Ontdekkingsreis onder zee 1
5- Ontdekkingsreis onder zee 2
Oceans is een 8-delige BBCdocumentaireserie waarin een dapper
duikteam op zoek gaat naar de geheimen van
de zee. Fantastische beelden worden
gecombineerd met verrassende onthullingen
over de mysterieuze wereld onder water. Zo
leren we de kijker van alles over bijvoorbeeld
haaien en hun eigenaardigheden, oude
piratenschatten en wat koraalriffen ons kunnen
vertellen over klimaatveranderingen. Tot het
team behoort ook Philippe Cousteau,
milieudeskundige en kleinzoon van de
beroemde duiker en filmmaker Jacques
Cousteau.
Oceans, Unravelling the mysteries of
the deep

BBC documentaire
Een interesante en leuke documentary over
technische en free duikers. Met name de
fysiologische effecten van deze extreme
duiken varianten worden fraai, middels
animaties, weergegeven.

The Science of diving,
Pushing the limits of human survival.

X-Force Extreme Adventures

