Dive Nr 141
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Date
2018-09-30
Time In
14:44
Duration
5400
Depth Max.
15.0 Meter
Depth Avg.
6.0 Meter
Buddies
Rob Breukhoven
Weather
Zonnig
Water
Fresh

Site
Location
Country

De Beldert
Duikcentrum
Nederland

Air
Surface
Bottom

17 Celsius
16 Celsius
7 Celsius

Donderdag het Nauticam huis gekocht voor mijn D850, gisteren waren de dome en macroport binnen gekomen, dus nu
testen maar Rob had ook een camera gekocht, dus die bracht zijn speeltje ook mee. In het begin voor allebei
waardeloos, zicht was echt beroerd. Waarschijnlijk al te veel duikers overheen gecorsst. Langs de kano en zeilboot
gezwommen, daar linksaf geslagen en het touw kwijtgeraakt, maar een stuk verderop weer terug gevonden. Zo kwamen
we toch nog bij de kotter uit, maar ook die was maar net te zien. Zelfde probleem bij de cockpit. Toen maar besloten om
daar de andere kant op te zwemmen, langs de vliegtuigwielen. Daar waren minder mensen geweest, zicht werd steeds
beter. Op een meter of 4 a 5 terug over het groen. Niet zo heel veel klein spul voor Robs macro. Ik had de 15mm
fisheye bij me, dan is er genoeg te schieten als je een buddy hebt. Het is even wennen aan de knoppen van de
nauticam, niet alles zit op dezelfde plaats als de knopjes van de camera. Maar er is wel goed over nagedacht, odat je
veel dingen kunt bedienen zonder de handgrepen los te hoeven laten.
Ik heb er ook de 45 graden viewfinder bij gekocht, dat is ook wel even wennen. Er was pas 1 werkende flitskabel bij
geleverd ik kon dus 1 inon aansluiten en had op de andere flitsarm een ikelite gezet met een slave sensor. Die ging niet

iedere keer af, de sensor moet wel zicht hebben op de andere flitser. Toch nog best redelijke resuktaten mee bereikt
voor de 1e keer.
Rob na 70 minuten kwijtgeraakt toen ik een soort badkuip ging fotograferen, daarna nog bij de auto geweest.

