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Adverteren in het Duikmagazine van de Walvis?
Wilt u adverteren in ons Duikmagazine? Geen probleem, graag zelfs!
Uw advertentie is bij ons in goede handen en wordt zeker bekeken.

Voor een klein bedrag per jaar ontvangt u 4 keer ons Walvis duikmagazine en zorgen wij 
voor een prominente plek in ons magazine.

Hele pagina: 150 euro per jaar
Halve pagina:   80 euro per jaar
Kwart pagina:   45 euro per jaar

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Eric van Duuren via: 
info@duikteamdewalvis.nl

Uw advertentie kan ook online worden geplaatst op www.duikteamdewalvis.nl

Digitaal drukwerk
• Wire-o boeken
• Gelijmde boeken
• Brochures en folders
• Flyers
• Visitekaartjes
• Briefpapier en enveloppen

• Lamineren van printwerk

• Foto op canvas

• Foto op cadeau artikelen

• DTP-werkzaamheden

• Grootformaat scannen en plotten

en veel meer

Lid van

Krommenieërpad 16 • 1521 HB Wormerveer 

075 622 33 95 • info@prepress4u.nl • www.prepress4u.nl
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Van de voorzitter
Beste Walvis,

Wat was het druk de afgelopen maanden.

Wat een activiteiten en wat werd er veel georganiseerd.

Daar kun je toch alleen maar van dromen als bestuur. Van 
zulke saamhorigheid?  Van al die initiatieven? Van een 
grotere naamsbekendheid?  

We hebben een grote enthousiaste groep leden die zijn 
uiterste best doet om van de Walvis DE duikvereniging 
van Zaanstad te maken. Een club, bekend door heel de 
Zaanstreek.

“Want voor sportduiker, moet je bij de Walvis zijn!”

Dat laatste gaat gebeuren, let maar op. Door al die 
activiteiten die ontplooid worden binnen de club. Soms 
uit onverwachte hoek, soms door leden die al vaker iets 
georganiseerd  hebben, vaak door een commissie, maar 
altijd  met hetzelfde doel voor ogen: iets wat met duiken 
of  Walvisduikers te maken heeft.

Van die club wil je toch lid zijn of (weer) lid worden?

Je zult deze zomer en dit najaar maar meegedaan hebben 
aan één of meer van de volgende door de Walvis georga-
niseerde cursussen:
• Redden
• Reanimatie
• 2-sters	duiker
• Netten	en	vislijnen	snijden	onderwater
• Decompressie	duiken

En dan ook nog geslaagd zijn, nogmaals proficiat.

Of je hebt deze zomer en herfst meegedaan aan het 
najaarsweekend,  de Twiske oversteek of de dinsdag- en 
zaterdagtraining,  de bierproef avond……

Ik denk niet dat er iemand is in de club die zijn “bucketlist”  
met clubactiviteiten inmiddels compleet heeft, maar er 
zijn er bij die ver komen. 

De grote opkomst bij veel evenementen  werkt moti-
verend voor de organisatie en is reuze gezellig voor de 
deelnemers. 

Persoonlijk vond ik toch wel de onthulling van de Red 
Whales vrouwen foto in het clubhuis het hoogtepunt van 
de afgelopen maanden.  

Een intensieve campagne op Facebook,  naast medede-
lingen op de vernieuwde website van de club en tipjes 
van hun sluier die zo nu en dan terloops werden opgelicht 
door de organiserende vrouwen,  zorgden ervoor dat op 
donderdagavond 27 augustus de Baai afgeladen vol zat. 
Goede inleiding door Inge, krachtige foto, stoere meiden.  
Goed gedaan dames! Gelukkig beschikken we over een 
uitstekende huisfotograaf die dit mogelijk maakte. Erg 

leuk initiatief,  perfecte uitvoering.

En zelf  heb ik natuurlijk  de mooie verhalen gehoord over 
het afgelopen najaarsweekend in Zeeland terwijl ik aan de 
andere kant van de wereld hing, op een boot.  Tja, werk 
ging in dit geval voor. Toch iets beter plannen volgend 
jaar. En zeker niet samen laten vallen met de Assendelfter 
kermis……

Maar we blijven niet stil staan als club.  

Natuurlijk zijn daar de aankomende Sinterklaasspelletjes, 
maar  op zaterdag 12 december gaan we weer naast en in 
de Gracht van Zaandam staan. Je kunt ons duidelijk her-
kennen aan onze nieuwe club kledinglijn (bedankt voor 
het regelen Ronald Daman), de grote spandoeken (zowel 
de mannen als de vrouwen op groot formaat canvas), de 
Walviskraam (mooi stukje las werk Jos) en niet te vergeten 
de 2 grote beachvlaggen.  Alles ziet er erg profi uit, zoals 
onze oosterburen dat zo mooi plegen te zeggen. Hopelijk 
wordt het net zo’n succes als vorig jaar, met als resultaat in 
december/januari veel nieuwe gezichten in het zwembad 
voor een introductie les. 

Terug komend op het eerste, de grote opkomst bij cursus-
sen;  er is een cursus geweest waar maar 1 Walvis aan heeft 
meegedaan. Een cursus die een paar jaar duurde. Een cur-
sus met veel voorbereiden gevolgd door nog meer theorie 
en praktijk oefeningen. Dat was de cursus 2* NOB duikin-
structeur. En die ene Walvis was Bert.

En Bert is met vlag en wimpel geslaagd. Zondag 18 oktober 
2015, vanaf die datum mag hij zich officieel 2* NOB duikin-
structeur noemen.

Petje af Bert, dat je ondanks de vele tegenslagen toch de 
motivatie hebt weten te behouden om door te gaan en dit 
waardevolle instructeursbrevet hebt gehaald. 

Bedankt iedereen, voor jullie inzet.

Ps.
Het is pas eind oktober, maar ik heb nu al een goed voorne-
men voor komend jaar:  meer duiken!  De laatste duik die ik 
maakte dit jaar was op 15 augustus.  De teller bleef steken 
op het uiterst lage cijfer van 16 duiken.

Een Walvis duiker onwaardig.

Rob Daub,
Vice-voorzitter
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Sinterklaasspellet jes

2015

Op zaterdagochtend 28 november zijn er weer de traditionele 
Sinterklaasspelletjes van De Walvis. 

Van 09:00 tot 10:00 uur gaan we,onder strak toezicht van de jury, de strijd 
weer aan. 

De teamcaptains zijn al druk aan het ronselen, dus weiger niet! Doe gewoon 
lekker mee. De Captains zijn dit jaar: Jennifer Goedhart,  Jos Vork, Flip 

Hillige, Frits Spijker en Patrick Stokhof de Jong  

De spelletjes zelf worden 2 weken vooraf aan jullie gecommuniceerd, maar een 
tip: oefen op het zwemmen en lopen onderwater en help elkaar een handje. 

Wil je als jurylid opereren? Graag, we zijn altijd op zoek naar een scherp oog 
voor detail en mensen die het ontdekken van valspelen als een missie zien. 

Tot 28 november... of eerder al bij de wekenlijkse trainingen. 

Patrick, Dick, Cor en Eric 
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AGENDA
Dankzij de inzet van velen is er een jaaragenda 
tot stand gekomen. In elk blad zal deze agen-
da staan. In de agenda worden alle mogelijke 
activiteiten geplaatst in, op of rond het water.

Bestuursvergaderingen:

2 november
14 december
13 januari
8 februari

NB: bestuursvergaderingen zijn openbaar, beginnen om 
20.00 uur en vinden plaats in het clubhuis

2015
28 november: Sinterklaasspelletjes, De Slag, 9.00 uur

10 december: infoavond t.b.v. 2-stersopleiding

12 december: wervingsactie Gedempte Gracht Zaandam

15, 22, 29 december en 5 januari: introduiken t.b.v. nieuwe 
leden

Van sommige evenementen volgt nog info, 
houd dus je mailbox in de gaten.

 Wijzigingen worden bijtijds gemeld. 

2016
1 januari: Nieuwjaarsduik Vinkeveen Zandeiland 4

3 januari: Nieuwjaarsreceptie 16.00 uur Walvisbaai

4 januari: start 2*-opleiding

14 januari: introductieavond nieuwe leden, De Walvisbaai

20 januari: start 1*-opleiding

22 januari:  fi lmavond liveaboard Egypte 2014

6 -7 februari: Duikvaker te Houten      
http://www.duikvaker.nl/

6 maart: afdaling van de Ourthe  
http://www.sealover.be/

18 maart: Algemene Leden Vergadering

15 juni: Triathlon Zaanstad

Foto’s: The Exhibition Company
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De webshop van DUIKTEAM DE WALVIS 
is LIVE!!!!!

Hoi Walvisvrienden,

Duikteam de Walvis heeft  zijn eigen kledinglijn, waarbij in overleg met het bestuur gekozen is voor een 
standaardkleur blauw om de herkenbaarheid van de club te vergroten. 

In de Walvis webshop zijn diverse kledingstukken te bestellen en wij denken dat er voor iedereen wel iets 
is. Het grote voordeel is dat iedereen zelf kan bepalen wanneer hij of zij iets bestelt. 

Hoe werkt de site?

Je gaat naar de webshop via de link:  www.clubwereld.eu/webshop/duikteam_de_walvis_199

In de webshop aangekomen kun je kledingstukken bestellen die je leuk vindt en je kunt zelf bepalen wan-
neer je wilt bestellen.

Je kunt individueel of samen bestellen. Je kunt kiezen om de kledingstukken te halen bij de winkel in 
Zwaag of laten opsturen via de post (verzendkosten € 6,95,-).

Van alle producten die in de webshop besteld worden gaat een klein percentage van het bedrag naar de 
clubkas. Met andere woorden, met het kopen van kleding investeer je in je eigen club.

Op de kleding wordt standaard het logo van de Walvis op de voorzijde en achterzijde van het kledingstuk 
gedrukt. Dit geldt niet voor de broeken. In de webshop kan er gekozen worden om je initialen (INI) op de 
voorzijde of je naam op de achterzijde tegen een meerprijs te laten drukken.

Donderdag 8 oktober 2015 was er een pasavond die goed bezocht werd. Als je niet geweest bent en je twij-
felt over je maat, ga dan naar een sportzaak en probeer daar je maat te bepalen of pas een kledingstuk van 
iemand die al besteld heeft .

Ronald Daman
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De webshop van DUIKTEAM DE WALVIS 
is LIVE!!!!! Ledenwerving 2015 – 2016 hulp gevraagd

Beste Walvisvrienden,

Vorig jaar hadden we een erg leuke en succesvolle

ledenwerfactie op de Gedempte Gracht. Dit jaar willen we

dit weer doen. En, we pakken wat verder uit. Een heuse echte Walvis stand 

is in de maak, met logo's en alles er op en aan. De twee nieuwe canvasdoeken gaan de gracht overspannen. 

Zeker het damescanvas is daarbij belangrijk. We willen graag proberen meer vrouwen bij de club te betrekken, 

een uitgelezen kans.

Wat houdt het ook al weer in?

Zaterdag 11  december gaan we OP en IN de gedempte gracht twee echte Walvis stands bouwen. Ter hoogte 

van de HEMA.

Bij deze stands staan op toerbeurt duikers in droogpak in de gracht. Dit als ludieke actie om wat reuring te 

verkrijgen. Bij de stand op de kant komt een grabbelton met leuke cadeautjes. Verder hebben we een enorme 

berg Walvis-ballonnen om de stad blauw te kleuren. De gracht wordt overspannen met de twee canvas posters.

Wat hebben we nog nodig dan?

Om dit allemaal mogelijk te maken zoeken we:

- Walvis leden op de kant om mensen een mooie flyer te kunnen geven. 

– Een paar man/vrouw met droogpak (1 uurt pp).

– Helpende handen bij opbouw / afbreken.

Mail me svp even om je aan te melden.

We hebben jullie hulp nodig. We maken een indeling per ca twee uur hulp. We maken er een gezellige dag van 

met een hoop plezier en hopelijk een boel nieuwe leden! Je krijgt nog voldoende informatie bij aanmelden. 

Groetjes namens het 

wervingsteam,

Maarten Bosch

Geplande 1e buitenwaterduik
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Het Prikbord is van iedereen, voor iedereen. Hier heb je  de ruimte om berichten te plaatsen, waarvan 
je wilt dat iedereen dit leest. Zorg ervoor dat jouw mededeling wel op tijd bij de redactie binnen is.

Wij van de redactie willen vóór onderstaande data  jouw kopij ontvangen. Indien mogelijk ontvang je 
het magazine twee weken na de sluitingsdatum. 

Magazine 45-01: 25 januari 2015

Heb je opmerkingen of suggesties, mail dan één van de redactieleden (zie colofon voor e-mailadressen).
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Medecoördinator cleanteam gezocht!
Gevraagd medecoördinator cleanteam voor het meehelpen bij het organiseren van de schoonmaak-
avonden en waarnemen bij afwezigheid van Ludie.

Ledenlijst
Wil je een ledenlijst ontvangen, neem dan contact op met secretaris Jelmer de Vries. Heb je een lijst ont-
vangen, controleer dan je gegevens en geef eventuele fouten of aanvullingen door aan de secretaris.

Adreswijzigingen doorgeven:
Mocht je een nieuw adres krijgen, dan graag een mailtje naar de secretaris. NOB-leden kunnen hun 
gegevens bij de bond zelf aanpassen (alle NOB-leden hebben als het goed is toegangsgegevens voor de 
NOB site ontvangen). Mocht het aanpassen bij de NOB niet lukken kan de secretaris dit altijd ook doen. 
Je hoeft geen adreswijziging rechtstreeks naar de NOB te sturen.

Clubduiken:
Duiken worden via de Walvis Duikvaker Whatsapp en e-mail gemeld.

Foto’s:
Heb je iets spannends meegemaakt, deel het dan niet alleen aan de bar of koffietafel, maar schrijf een 
leuk stukje voor het clubblad. 
Hierbij zijn foto’s meer dan welkom! Graag het origineel in JPEG-bestand voor de beste kwaliteit. 

Op 11 september j.l. was ik, namens De Walvis, samen met Emmy aanwezig bij de uitvaartplechtigheid 
van onze donateur en ons oud-lid DICK STET, overleden op  6 september nadat hij enige tijd ziek was.

Dick, die slechts 67 jaar is geworden, was lid van De Walvis vanaf 1976 en de laatste jaren donateur.

Hij was een zwager van Jan Hickman, getrouwd met zijn zus Leny.

Onder de vele aanwezigen tijdens de plechtigheid waren ook enkelen van zijn oude ‘duikgeneratiege-
noten’ en duikmaten van De Walvs’ aanwezig: Gijs Smit, Fred Bötticher, Kees Blaauw en Cees Dussel-
dorp, van hen ook enkele (schoon-)dochters.

Wij wensen Leny en de verdere familie veel sterkte in de komende tijd.

Jelmer
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Ingestuurd door Carla Luth
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En weer een pasje erbij!... Door: Wim Tijsterman
Foto: Jan Hickman

De afgelopen maanden zijn Maarten en ondergete-
kende druk bezig geweest met de speciality ‘Decom-
pressieduiken’. 

Een speciality waarbij je even moet omschakelen. 
Hebben wij de afgelopen jaren geleerd om maar niet 
in DECO te komen, nu gaan we dit juist opzoeken. 
Uiteraard om te leren hoe veilig met decompressie 
en nultijden om te kunnen gaan.

In deze speciality leer je pas echt de betekenis van 
de ons wel bekende kreet: “Plan je duik, en duik je 
plan”.
Na theorielessen met talloze deco-, OVM-  en 
luchtberekeningen en na diverse keren de opper-
vlakteboei opgelaten te hebben, was het zondag 18 
oktober zover om de daadwerkelijke deco-duiken te 
maken.

In alle vroegte (in ieder geval voor een zondag) zijn 
we op weg gegaan naar Den Osse in Zeeland voor 
de eerste duik. Een duik waarbij we de dertig meter 
moesten aantikken om vervolgens exact volgens de 
geplande tijden met opstijging en veiligheidsstop 
boven te komen. De planning werd onder de bezie-
lende leiding van Maarten prima gehaald. En al was 
het zicht minder dan niets, de duik was geslaagd.

Na een prima lunch verzorgd door onze gasthe-
ren van duikteam Narwal in Almere, werden we 
gebriefed voor de tweede duik. Een duik naar 25 
meter op het wrak ‘Le Serpent’ in Scharendijke.

Ook hier was er geen zicht. Maar na een korte zoek-
tocht stootte ik letterlijk met mijn hoofd tegen het 
wrak.
Ook nu weer een strakke planning met een duiktijd 
van 20 minuten, waarna de opstijging en deco-stops 
begonnen. De laatste stop was iets te lang, maar 
goed genoeg voor het behalen van de speciality.

Decompressieduiken is, zoals ik bij de eerste theo-
rieles aangaf, waarschijnlijk niet echt mijn ding. Al 
was het maar vanwege de uitermate saaie stops die 
je moet maken.

Wat wel heel erg leuk is, is het werkelijk plannen 
en vooraf berekenen van je duik. En al wil je nooit 
een deco-duik gaan maken, een dergelijke voorbe-
reiding zal er in ieder geval voor zorgen dat je weet 
waar je mee bezig bent en je niet voor onverwachte 
verassingen komt te staan.

Wat overigens ook erg leuk was, was dat Jan Hick-
mann, die ons zo goed door deze speciality heen 
heeft gesleept, ons op de hoogte hield van de vor-
deringen van Berts proeve van bekwaamheid nog 
diezelfde dag.
Wat ook alweer aangeeft hoe zo iets binnen een club 
leeft.

Al met al een zeer geslaagde speciality!
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Als duiker heb je een aantal rituelen geleerd die 
van levensbelang kunnen zijn. Bij het weggaan 
van thuis controleer je of je spullen compleet zijn, 
bij aankomst op de duikstek loop je eerst naar het 
water om de stek te checken en voor je het water 
ingaat doe je de buddy check. Al deze handelingen 
zijn eigenlijk een voorbereiding voor als er iets fout 
gaat. Als beginnend duiker hoor ik vaak dat er van 
alles kan gebeuren en bij de eerste opleiding wordt 
al gewezen op de risico’s die de duiksport met zich 
mee brengt. Het duiken zelf doe ik vooral voor de 
ontspanning, dus neem ik al deze berichten voor lief 
en word ik er niet bang van. Maar als ik er over na 
ga denken dan realiseer ik me dat ik eigenlijk niet 
weet hoe ik wel en hoe ik niet moet handelen bij een 
duikongeval. Dit was voor mij de reden om mee te 
doen aan de specialty redden. 

De specialty redden begon in september en bestond 
uit een groep van acht cursisten. De cursisten waren 
Nanna, Ab, Ronald H, Ronald B, Gregory, Helen, 
Jertha en ikzelf. Voor de specialty waren twee theo-
rielessen, vier zwembadlessen en één buitenwater-
oefening ingepland.Tevens is een cursus reanimatie 
geregeld, omdat een reanimatiebrevet een vereiste is 
om de specialty te behalen.Tijdens de theorielessen 
leerden we hoe je een reddingsoperatie moet organi-
seren, hoe je op zoek gaat naar een vermiste duiker 
en hoe je een slachtoffer moet helpen. De zwem-
badlessen boden ons de mogelijkheid om de onder-
delen voor de specialty te oefenen. Hier werden we 
klaar gestoomd voor de buitenwateroefening. 

Een van de belangrijkste dingen die we hebben ge-
leerd is de Stop, Adem, Denk, Doe methode. 

Neem even een moment voor jezelf en maak dan 
een inschatting van de situatie: is er sprake van een 
vermiste duiker, is er sprake van een ongeval of een 
gevaarlijke situatie. Bij een vermiste duiker is het 
niet de bedoeling dat direct een zoekactie wordt 
opgezet. Verzamel eerst informatie en als er wel 
sprake is van een vermissing of ongeval maak dan 
een plan.

Zoekpatronen

Een lastig onderdeel van de specialty zijn de zoek-
patronen en de bijbehorende knopen. Bij een ver-
missing moet eerst bepaald worden waar de duiker 
voor het laatst gezien is. Het is dus belangrijk dat 
de buddy een kruispeiling heeft gemaakt voordat 
hij/zij het water uit kwam. De kruispeiling is op 
zich niet moeilijk, maar het onthouden van alle co-
ordinaten en de slagen die je terug hebt gezwom-
men maakt het complex. Voor de zoekpatronen 
hebben we drie manieren geleerd: het uitdijende 
vierkant, het U-patroon en de (halve) spiraal. Voor 
het maken van de paalsteek zijn veel meer manie-
ren. Dit is de knoop waarmee je het touw aan de 
duiker vast maakt. Je maakt een lus en moet het 
touw dan onderlangs of bovendoor in het vijvertje, 
maak je de knoop met een hand of twee handen. 
Hoe dan ook de knoop mag absoluut niet schuiven 
anders kom je in de problemen bij de lijnsignalen.

Met het oefenen van de lijnsignalen en knopen 
zijn we begonnen bij het clubhuis. Hier werd al 
duidelijk dat het bovenwater al een lastige opgave 
is om iemand naar een bepaald punt te sturen. De 
seinmeester geeft een attentie signaal en de dui-

Specialty Redden 2015
Door: Jennifer Goedhart
Foto’s: Rene van der Lely
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ker geeft het attentie signaal terug. Daarna wordt 
de opdracht gegeven: één keer trekken om de lijn 
uit te zwemmen, twee keer voor rechts, drie keer 
voor links en vier keer om de lijn in te zwemmen. 
En dan nog het discussiepunt of je twee plus twee 
om boven te komen wel of niet toepast en in plaats 
daarvan vijf keer trekken gebruikt of dat vijf een 
noodsignaal is. De conclusie was dat het niet uit 
maakt wat je toepast als je het maar goed afspreekt 
met je buddy voordat je gaat zoeken.

Geassisteerde opstijging

Als je buddy onwel wordt tijdens het duiken of als 
je een vermiste duiker hebt gevonden dan moet 
je hem/haar naar de oppervlakte helpen. Dit doe 
je door middel van de geassisteerde opstijging. In 
deze situaties denk je vaak eerst aan je buddy of het 
slachtoffer. Je wilt hem/haar namelijk zo snel mo-
gelijk naar de oppervlakte brengen, maar je eigen 
veiligheid gaat voor. Check eerst of de situatie veilig 
is voor jou, hoe diep je zit en wat de duur is van je 
duik. Ga daarna naar je buddy toe en zorg ervoor 
dat jouw vest helemaal leeg is, pak met je linker 
hand het vest van je buddy vast en bedien met je 
rechter hand de inflator. Als het nodig is kun je nog 
met je rechter hand er voor zorgen dat de ademau-
tomaat in de mond blijft van je buddy. De geassis-
teerde opstijging hebben we geoefend in het zwem-
bad. Het bad is twee meter diep en daarom kon je 
bij de opstijging niet de juiste snelheid bepalen. Om 
de handelingen te oefenen was het zwembad daar-
entegen juist ideaal. Naast het oefenen in het zwem-
bad waren er tijdens de clubduiken op de zondagen 
de mogelijkheden om de geassisteerde opstijging te 
oefenen vanaf een meter of zes.

Ongevallen situatie

Zodra je boven bent moet je het slachtoffer naar de 
kant brengen, hiervoor zijn verschillende vervoers-
grepen. De grepen die wij hebben geleerd zijn de 
sleepgreep, de duwgreep en de okselgreep. Daarna 
moet het slachtoffer uit het water gehaald wor-
den. In het zwembad hebben we dit geoefend met 
Patrick als slachtoffer. Een moeilijke opdracht en 
goede oefening, omdat we in team verband moes-
ten werken. Als je in een ongevallen situatie terecht 
komt is het belangrijk om snel meerdere mensen in 
te schakelen en niet alles alleen te doen. 

Bij een simulatie is het al erg moeilijk om alle han-
delingen juist en volledig uit te voeren: ademt het 
slachtoffer, nee, laat iemand de hulpdiensten bel-
len, laat iemand de zuurstofkoffer en mogelijk een 
AED halen en begin met de reanimatie. Ademt het 
slachtoffer wel en is hij/zij bij bewust zijn let dan op 
de symptomen en stel dan de juiste vragen om er 
achter te komen wat het slachtoffer mankeert. Het 
is belangrijk om de symptomen van duikersaandoe-
ningen te herkennen, heeft iemand decompressie- 
ziekte, longletsel, vergiftiging door verkeerde lucht 
in de fles. Heeft iemand een longaandoening en wil 
je diegene in de stabiele zijligging leggen, op welke 
zij leg je iemand dan. Tijdens de cursus kregen wij 
natuurlijk hulp van Jertha die allemaal mogelijkhe-
den op noemde die je in verschillende situaties kunt 
toepassen. Waarop Ab zich af vroeg of je bij iemand 
die vocht in zijn longen heeft niet even met een 
mes tussen de ribben kan steken. Gelukkig komt 
het er uiteindelijk altijd op neer dat wij geen dok-
tors zijn en moeten doen wat we kunnen doen. Iets 
wat nooit fout is bij een duikersongeval is zuurstof 
toedienen.



16 | Walvis Duikmagazine augustus

De finale

De buitenwater oefening was uiteraard het hoogte 
punt van de specialty. We moesten op zondag 
11 oktober om 8 uur in ‘t Twiske verzamelen (de 
instructeurs en begeleiders al om 7 uur). De zon 
kwam net op en het was erg koud, maar deson-
danks was iedereen vol energie. De cursisten wa-
ren elkaars buddy’s en ieder buddypaar kreeg een 
instructeur en begeleider toegewezen. Dankzij de 
goede organisatie en voorbereiding konden we na 
de briefing gelijk beginnen met de oefeningen. 

Er waren drie oefeningen. De eerste was de geas-
sisteerde opstijging met daarbij een vervoersgreep 
en de kruispeiling, hiervoor waren twee boeien 
neergelegd. Bij de eerste boei deed je de geassis-
teerde opstijging, waarna je met een vervoersgreep 
je buddy naar de tweede boei bracht. Hier deed je 
de kruispeiling en aan de kant werden de coördina-
ten gecontroleerd. De tweede oefening bestond uit 
de zoekpatronen, lijnsignalen en de knopen. In het 
buitenwater merkte je pas dat duidelijke commu-
nicatie via de lijnsignalen erg belangrijk is omdat 
het zicht voor de duiker vaak beperkt is. De derde 
oefening was de ongevallen simulatie. Met andere 
woorden, alles wat we geoefend hadden werd in 
de praktijk toegepast. Eindresultaat is dat iedereen 
voor de specialty redden geslaagd is.

Ondanks de harde en koude wind konden we alle 
oefeningen goed uitvoeren. Zo’n dag is een hele 
beleving op zich, vooral als je moet opwarmen in 
water van elf graden. En natuurlijk waren de men-
sen van ‘’de catering’’ er ook bij en die hadden voor 
koffie, thee, koekjes en (wat een traditie schijnt te 
zijn) broodjes gebakken ei gezorgd. Tot slot hebben 
we de afronding van de specialty nog gevierd met 
een gebakje.

Duikclub de Walvis bedankt

Als ik namens de cursisten mag spreken dan kan ik 
het volgende zeggen:

Het was een leerzame specialty waar iedereen zich 
verder heeft ontwikkeld in de duiksport. Maar dat 
niet alleen, het was ook een hele leuke specialty 
om te volgen. Dankzij deze specialty hebben wij 
meer zekerheid gekregen onderwater en willen we 
eigenlijk niet meer duiken met iemand die niet de 
specialty redden heeft gedaan. Ik wil dan ook alle 
instructeurs en begeleiders bedanken voor hun tijd 
die ze voor ons hebben vrij gemaakt en natuurlijk 
de inzet en het enthousiasme waarmee ze de spe-
cialty hebben gegeven.
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Foto’s: Jelmer de Vries en Patrick Stokhof de Jong
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Zwembad Wijde Wormer

Een groot aantal leden zal het niet weten - de ouwe garde wel - ons eerste clubhuis stond op het terrein van 
het voormalige openluchtzwembad in de Wijde Wormer. Daar waar nu de Zaanse Golf Club is. Van 1971 
t/m 1988 huurden we daar één van de bijgebouwen. In 1988 moesten we er uit omdat het zwembad geslo-
ten was en het complex werd overgenomen door de Zaanse Golfclub, die de gebouwen wilde slopen. Dat 
deze niet gesloopt zijn, zal verderop blijken.

Alhoewel de locatie natuurlijk behoorlijk buiten de stad ligt, had het wel voordelen dat ons clubhuis afge-
legen lag.  Je hoefde niet bang te zijn dat de buurt ging klagen als er bijvoorbeeld een feest was. Het was er 
alleen ’s avonds niet zo veilig, omdat het parkeerterrein nogal berucht was (dealen etc.)
Ook was het handig dat er zwemwater voor de deur lag, zodat je vanuit het clubhuis zo het water in kon 
gaan voor oefeningen, demontraties of bijvoorbeeld eieren zoeken met een Paasduik. Erg vaak gebeurde dit 
echter niet.

Uit het Walvisarchief | Clubhuis de Fuik 1

Begin september jl. kreeg ik als secretaris een mailtje van de Golfclub, met het bericht dat er in ons oude 
clubhuis nog spullen van de Walvis zouden liggen. Uiteraard heb ik daar serieus op geantwoord en ge-
vraagd of het mogelijk was een foto te sturen van die spullen. Het bevreemde me een beetje dat  daar na 27 
jaar  nog materiaal van ons zou zijn.

Op de volgende zaterdag liep ik na de training de kantine van het zwembad in, toen Hans op me af kwam 
met de mededeling dat we samen naar de Wijde Wormer zouden gaan voor die spullen. Het klonk nog 
steeds heel geloofwaardig!

In het restaurant van de Golfclub aangekomen, bleken zich daar al meerdere Walvissen te bevinden (o.a. 
Emmy en ere-lid  en oud-voorzitter Fons Emmink). Later kwamen er nog meer clubleden bij. Toen begon 
er iets te dagen. Ik was in een val gelopen, die gezet was ter ere van mijn 50-ste verjaardag! Het is me nu 
ook duidelijk waarom Frits laatst kwam vragen om een lijst met alle oud-bestuursleden!

Na toespraken van Rob en Hans en het overhandigen van een cadeau zijn we met de aanwezigen gaan 
kijken hoe ons oude honk er nu bij staat. Het pand blijkt helemaal te zijn opgeknapt van binnen en buiten 
en is totaal onherkenbaar. Het heeft  weer de functie die het had voordat de Walvis het betrok, namelijk 
omkleedruimte.

 Training in april 1974 | foto’s archief Frans de Vries

Door: Jelmer de Vries
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Na de bezichtiging van het pand zijn we naar het zwembad gelopen. Daar is nauwelijks iets veranderd en 
daardoor goed herkenbaar. 

Ik wil bij deze iedereen die aan deze viering van mijn verjaardag heeft  meegewerkt hartelijk bedanken.

JELMER

Foto’s: Rob Daub
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dinsdag 5 januari  dinsdag 2 februari 

Dick Walter    Jeroen Albrecht 
Carol Lie   Marlène Albrecht 
Dave van de Weide Hans Bosma 
Wim Aafjes  Sander v.d.Weide 
Ton Raaymakers Ab de Bie 

dinsdag 1 maart dinsdag 5 april 
Inge v.d. Vaart Johannes v.d. Laan 
Menno Groen  Eric van Duuren 
Rob Daub  Nanna van Duuren 
Carla Luth  Bert Spekkers  
Maarten Bosch Jelmer de Vries 

dinsdag 3 mei                        dinsdag 7 juni 

Theo Teeuw  Frits Spijker 
Patrick Stokhof de Jong Lou Spijker 
Wim Tijsterman Rink van Fucht 
Rene v.d. Lely  Eric v.d. Toorn Vrijthof 
Wilma Wiersma Nico Sliphorst 

dinsdag 5 juli            Augustus 

Flip Hillege  geen Schoonmaak 
Johannes v.d. Laan 
Tijmen Veen 
Jelmer de vries 
Jan Hickman 

dinsdag  6 september dinsdag 4 oktober 

Helen Stroobach Gianda Mellema 
Gregory Tevreden Ronald Hoogenboom 
Ab Ras Ronald van Bork 
Coba Hageman Jos Vork 
Jennifer Goedhart Jertha Broun 

dinsdag 1 november dinsdag 6 december 

Rene Glandorff Ronald Daman 
Cor Vermeulen Piet de Groen 
Dick Maters Fred Dijkstra 
Cor v.d. Poll Otto van Leeuwen 
Theo Teeuw Eugene Dreuning	  

Schoonmaakrooster 2016
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“Hoe verkeerd navigeren zowel boven als onderwater 
je behoorlijk in de weg kan zitten”. 

Het stond al weken op de agenda, de afspraken wa-
ren gemaakt. Alles is in kannen en kruiken, toch....?

Daar sta je dan op vrijdagochtend nog even snel je 
spullen in te pakken terwijl Carla verwacht dat je er 
over een half uurtje bent. Ik zie een uitdaging. Heb 
ik alles, ja ik heb alles, prima we kunnen op weg.

Uiteindelijk 15 minuten te laat bij Carla en dus ook 
bij het clubhuis. Nee, dat begint goed. Het voordeel 
is wel dat het merendeel van de spullen al is inge-
laden en alleen het restantje nog met mij mee mag. 
Proppen we er wel bij.

De reis begint verder voorspoedig, tja tot aan Den 
Haag kan ik de weg wel dromen. En dan kom je 
tot de ontdekking dat je in alle haast niet alles hebt 
ingepakt en je rugtas met logboek, duiklamp, bad-
eendje, duikergids voor Zeeland en computer toch 
nog in Wormerveer staat.

Ik denk ik draai om, maar daar was niet iedereen 
het mee eens (terecht).
Dus dan maar even bellen met Maarten (die ging 
later weg) of hij in de gelegenheid was de tas bij 
moeders op te halen. Gelukkig wilde hij dat wel 
doen, de held.

De weg naar de eerste duikstek is zo moeilijk niet, 
zeker niet met navigatie, maar hoe kan het dan dat 
ik nu toch ergens in de middle of nowhere rijd... 
luisteren zal niet mijn beste eigenschap zijn. En om 
daarna in Den Osse nog even een woonwijk in te 
rijden met eenrichtingsverkeer kan er dan ook nog 
wel bij.

www.duikersgids.nl 

Uiteindelijk maar 5 minuutjes later op de afgespro-
ken duikstek, waar Jennifer en Ronald al een check 
de stek hebben gedaan en het nu alleen nog even 
wachten is op Ab en Coba.

Tot mijn verbazing staat er bij Den Osse nu een 
soort van restaurant / snackbar en zijn er toiletten 
en kleedruimtes. 

Een juiste investering dacht ik zo. Alles is hagel-
nieuw en prima verzorgd.

Het wordt voor onze 1* de eerste duik in Zeeland 
dus alles is nieuw. Ze hebben zich echter goed voor-
bereid en aan alles is gedacht. Extra lood, kompas, 
buddylijnen, you name it. 

Ik wordt daar heel blij van en toch ook wel trots.We 
hebben als club de mensen goed opgeleid en daar 
plukken we nu de vruchten van.

We maken de bubbyparen en spreken een soort van 
plan af. We blijven een beetje bij elkaar in de buurt 
en gaan terug wanneer de eerste op 100 bar zit.. 

Dit begint redelijk, maar omdat het in het begin 
best stoffig is zie ik alleen nog maar mijn eigen 
buddy. 

Ik heb er echter alle vertrouwen in dat alles goed 
komt om na 20 minuten aan mijn vinnen te worden 
getrokken door Ab, die keurig meldt dat hij op 100 
bar zit en op de weg terug is. En wanneer ik dan 
naar rechts kijk zwemmen Ronald en Jennifer ook 
nog steeds mee. Mooi, zijn we samen uit en samen 
thuis.

En laat dit nu de eerste en enige duik zijn waarbij ik 
op eigen houtje redelijk in de buurt van het begin-
punt kom.

Het was een mooie duik en aan de glimlach op ie-
ders gezicht te zien is het de rest ook goed bevallen. 
Een mooi begin van het weekend. 

We spoeden ons hierna naar de Rietgors, ons ver-
blijf voor het weekend. 

Deze weet ik nog wel te vinden en we rijden er zon-
der problemen heen.

Zeeland 2015
Tekst en foto’s: Patrick Stokhof de Jong
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Tot mijn schrik zijn de lampjes langs de oprit ver-
vangen door witte betonnen paaltjes. De eigenaar 
heeft na vorig jaar zeker gedacht, straks komen 
die duikers weer en die gek in zijn Renault; ben ik 
straks de rest van de lampjes ook kwijt.

www.boederijkamers.nl 

We installeren ons en we verdelen alvast wat ka-
mers. Ja, de een wil persé een tweepersoonskamer 
met aparte bedden, de ander wil niet naast het kip-
penhok (met een paar hanen) en weer een ander wil 
een kamer zonder snurkers. 

Het zij zo, ga me daar niet mee bemoeien verder.

Langzamerhand druppelen de andere walvissen ook 
binnen en worden er plannen gemaakt voor een 
nachtduik. 

Maarten komt uiteindelijk met mijn rugtas aanzet-
ten en ik ben zodoende eindelijk compleet. Toch....?

De maaltijd is door Carla prima verzorgd evenals 
het toetje. Coba, wanneer kan ik bij je komen eten. 
Dit smaakt naar meer.

Carol en Jelmer geven na het eten de theorie voor 
het nachtduiken en iedereen die het betreft luistert 
aandachtig en heeft er zin in. 

Ik zeg zelf altijd “elke duik is een kadootje”, maar 
een nachtduik is echt wel de kers op de spreekwoor-
delijke taart.

We spoeden ons naar Den Osse, maar hadden we 
dit wel aan iedereen gemeld? Oeps, volgende keer 
pas vertrekken als iedereen klaar is en weet waar we 
gaan duiken.
Jos & Carol zijn de oppervlaktecoordinatoren en dat 
gaat ze prima af. De buddyparen zijn snel gemaakt 
en we kunnen te water. 

Ik duik met Jennifer en ik stel haar gerust dat ik de 
weg wel weet, is niet de eerste duik bij Den Osse, 
maar dit is in het donker toch wel anders.

De opdracht van Carol, maximaal 40 minuten jon-
gens en meisjes. Tja....

We zwemmen lekker rustig rond en na zo’n 35 à 40 
minuten denk ik bij de stijger te zijn, we zwemmen 
tenslotte parallel aan de dijk en het wordt al rap 
ondieper. 

We steken onze hoofden boven water en blijken 
echt een heel eind verder te zijn gezwommen. Ik 
denk dat 500 à 600 meter niet overdreven is. 

Lekker rustig aan terug lijkt mij, maar als je buddy 
dan kramp krijgt dan is op tijd terug zijn al hele-
maal een utopie. Na het verhelpen van de kramp 
komen we na zo’n 55 minuten terug bij de steiger en 
melden ons netjes af.

Carol staat al te lachen, zal die Stokhof  wel weer 
niet zijn. 40 minuten was al even geleden hoor. We 
zijn echter niet de laatste dus het kan allemaal best.

Bij terugkomst snel de spullen uithangen en naar 
binnen, is toch best wel fris. 

Iedereen drinkt nog wat en volgens mij is er ge-
probeerd wat van de problemen in de wereld op te 
lossen. 

Ik maak, zoals al weken eerder beloofd een plan-
ning voor de komende dag. Er staan 3 duiken voor 
de 1* op de rol en een stroomduik voor Natasja, die 
haar 2* af wil ronden dit weekend.

Echt heel laat wordt het niet, het nekkie is er wel 
een beetje af. 

Zaterdagochtend, er is een goed ontbijt waarbij de 
gebakken eieren van Maarten prima smaken. Dit 
samen met de verse koffie en een paar stevige boter-
hammen maken dat we klaar zijn voor een hele dag 
duiken.

De eerste duik is bij de Kijkuitpolder. Waar je 
gewoon onderaan de dijk moet parkeren. Gijs weet 
wel welk hek je open moet maken en hoe je een 
bord verboden te parkeren even de andere kant op 
draait.
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http://www.onderwatersport.org 

Na kort de duikstek te hebben door genomen maakt 
iedereen zich  klaar om te duiken. Je moet bij deze 
duikstek nog wel een stukje lopen voor je op diepte 
bent en wanneer je daar bent begint ook gelijk de 
vaargeul. Goed om je heen blijven kijken dus en 
niet zomaar een vrije opstijging maken.

Ik duik deze keer met Jelmer, omdat we beiden wil-
len fi lmen en het dan handig is dat je aan een buddy 
wordt gekoppeld die dit ook doet of leuk vind.

Er is veel te zien, zo zijn er talloze naaktslakjes, 
spinkrabben, grote kreeft en, garnaaltjes en zelfs 
verschillende soorten zeesterren.

Op de terugweg denk ik de juiste route te hebben 
gevonden en bij de juiste strekdam uit te komen, 
niets blijkt echter minder waar en het is dan nog 
best een eind lopen naar de auto. 

Sorry Jelmer, navigeren is niet mijn sterkste eigen-
schap dit weekend.

Jos was met Maarten duiken en het was voor hem 
zijn eerste duik in Zeeland. 

Hij had uiteindelijk wat te weinig lood bij zich, 
maar Maarten had daar een oplossing voor en zo 
tovert Jos bij terugkomst meerdere stenen uit zijn 
stabjack. 

Nadat iedereen al zijn spullen weer heeft  opgeruimd 
rijden we weer terug naar de Rietgors.

We laten ons de bammetjes goed smaken en maken 
ons klaar voor de 2e duik. Hier is wat minder animo 
voor, mede vanwege de aankomende nachtduik. 

Zo gaan uiteindelijk Piet, Maarten, Jos en ik op pad 
naar het gemaal van Dreischor, waar het (nog) niet 
zo druk is. 

Besloten wordt dat Maarten en Jos weer met elkaar 
duiken en dat Piet en ik een koppel vormen. 

Ik vind zelf  het gemaal altijd wel een mooie stek. 
De uitlaat is mooi begroeid en er is altijd veel leven 
te zien. En als je dan de zon door het wateropper-
vlak heen ziet breken dan weet je wederom weer 
waarom je duikt.

Piet heeft  inmiddels een tak in zijn handen en komt 
met de één na de andere krab aanzetten.



24 | Walvis Duikmagazine augustus

Na zo’n 45 minuten vinden we het welletjes en 
lopen de dijk weer over, oppassend dat je niet in de 
koeienstront staat. 

Niet veel later komen Jos en Maarten lachend de 
dijk af lopen met de mededeling dat ze een zeehond 
hebben gezien. Ik zeg steek die maar in je jaszak. 
Wat hebben onze 1* een partij mazzel dit jaar zeg. 

Zo zien sommige mensen pas bij hun 230e duik een 
meerval, ziet men nooit een zeehond en is het af en 
toe een snoekje wat zich even laat zien. Wees er blij 
mee jongens, dit is allemaal best bijzonder.

Inmiddels krijgen we via de App ook door dat Nata-
sja is geslaagd voor haar 2* brevet. Hulde!
Laten we daar vanavond maar eens een klein bor-
reltje op drinken. 

Bj terugkomst is men al druk bezig met het avond-
eten, waaronder Carol die zijn speciale Martini Kip 
klaar heeft staan.

Het eten is geweldig en ik wil onze keukenprinses-
sen en prinsen hartelijk bedanken. Ik weet niet wie 
er allemaal hebben geholpen, maar vele handen 
maken licht werk.

Na nog even een bakkie koffie te hebben gedronken 
en gezamelijk de afwas te hebben gedaan, is het op 

naar de nachtduik bij het Frans Kok Rif (Dreischor), 
een plek waar ik zelf nog nooit ben geweest. 

Ik duik samen met Gijs, maar spreek met Bert en 
Coba af dat we een beetje bij elkaar in de buurt blij-
ven. Ik heb geen zin om weer ergens ver weg boven 
te komen. Gelukkig zijn er wel veel herkennings-
punten onder water, zodat de weg terug vinden wel 
te doen moet zijn.

Er zitten weer veel kreeften en krabben en veel van 
die kreeften zijn behoorlijk agressief en happen 
veelvuldig naar mijn lamp. Een beetje plagen kan 
soms best.

Wonder boven wonder vind ik (bijna) geheel op ei-
gen houtje de steiger terug. Of was het meer het feit 
dat ik tegen één van de pijlers aan was gezwommen 
in de stofwolken van mijn voorgangers.

We rijden uiteindelijk in de soms (zeer) dichte mist 
terug naar de Rietgors om daar de zaterdag lekker 
af te sluiten. Ronald H. stookt het vuur in de open-
haard (buiten) lekker op en we staan daar niet veel 
later uitgebreid te borrelen. 

Je moet echter een glazen fles niet te dicht bij het 
vuur laten staan, daar wordt hij best warm van. 

Tegen 01:30 uur taaien de laatsten af en heeft men 
zijn of haar bed snel gevonden.

Hadden we voor zondag eigenlijk een planning 
gemaakt....? 

We zijn er allemaal wel redelijk op tijd uit, maar 
echt soepel gaat het bij een aantal niet, waar zou dat 
toch door komen...?

Nadat we met zijn allen door het huis zijn gevlogen 
en alles weer spik en span is, staan we ineens alle-
maal buiten klaar om op pad te gaan. Er wordt 3 tot 
4 keer van duiklocatie gewisseld en uiteindelijk valt 
de keuze op Preekhil en ik krijg een adres door. 

Navigeren was zoals gezegd niet mijn sterkste punt 
en als je dan (deze keer) wel netjes de route volgt 
naar het adres dan moet het goed komen toch? Ik 
wordt echter gebeld door Dick, met de melding  dat 
we er al voorbij gereden zijn. Het opgegeven adres 
heeft uiteindelijk helemaal niets met de duikstek te 
maken....
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Daar aangekomen wordt er toch weer iets an-
ders besproken en belanden we uiteindelijk in de 
Toolenburgerplas bij Hoofddorp, waar de laatste 
duik van het weekend wordt gemaakt.

Ik heb lekker gedoken en het zout is nu wel weer uit 
mijn spullen gespoeld dacht ik zo.

Volgend jaar die zondag toch maar gewoon hele-
maal indelen lijkt mij.

Ik heb een geweldig weekend gehad, waarin er veel 
is gedoken, veel is gelachen, we weer veel van elkaar 
hebben geleerd en waarin we heben bewezen goed 
te zijn in het opleiden van nieuwe duikers.

Mijn vraag aan de ervaren duikers binnen de Walvis 
is dan ook “deel je ervaringen, duik niet steeds met 
dezelfde buddy, leer van elkaar”.

Ja, misschien duik je dan voor de 100e keer in 
Vinkeveen, loop je weer die steiger bij Den Osse af, 
maar je krijg er echter zoveel voor terug.

Bedankt voor de gezelligheid en betrokkenheid.

Foto’s: Patrick Stokhof de Jong, of anders per foto 
benoemd.
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Werken aan je conditie
Elke zaterdagochtend staat er een conditietraining 
gepland van 9.00 tot 9.55 uur, waarna je tot 10.00 
uur de tijd hebt om op adem te komen.

Elke dinsdagavond kun je van 21.00 tot 21.45 uur in 
je eigen tempo en op je eigen manier werken aan je 
conditie.

In zwembad De Slag 1, Koningsgeelstraat 3 te Zaan-
dam.

Gratis voor leden. Introducées betalen 3 euro per 
persoon per keer. Te betalen bij Jelmer, liefst gepast.

Voor meer informatie betreff ende de trainingen 
kun je je wenden tot één van de trainers. Er wordt 
overigens geen trainersschema afgegeven.

De trainingen op de zaterdagochtend worden goed 
bezocht en er volgen tegenwoordig zelfs recencies 
via Facebook. Als trainer best leuk om terug te 
lezen. Altijd fi jn als je gewaardeerd wordt.

Hieronder enkele voorbeelden van deze recencies:

19 september

Ja hoor hij staat er weer. Na een superlange zomer-
vakantie en bijna aansluitend Camaret konden we 
genieten van de Bert Spekkers training... die staat 
bekent om de mooie rustige opbouw variatie en een 
spel aan het eind....

Groep 2 heeft  gewonnen en groep 1 de meeste 
kansen gehad op de pion aan de kant om te gooien 
maar dankzij erelid (afgelopen donderdag 72! ge-
worden) Frits lukte het niet om te scoren....

Hoera Hoera Hoera

Bert verstaat dus de kunst om iedereen helemaal af 
te matten zonder dat we het door hebben....

10 oktober

Frits op de kant vandaag in De Slag: dat kan maar 1 
ding betekenen....eerst fl ink inzwemmen met kop-
rollen voor /achter en om de as onderwater en de 
baan dan sprintend boven afzwemmen.

                                              

Vlinderslag onder water, Patrick mag het voor-
doen...keurig gedaan, alleen je bovenlijf wat meer 
bewegen;-) 

En dan de Coopertest. 12 minuten baantjes trek-
ken...wie heeft  het meest? Das dan de discussie 
vooral omdat sommigen de tel kwijt raken.....30 
baantjes wie bied er meer???

Bedankt Frits

17 oktober

Met z’n 18-en lagen we in ‘t water vanochtend om 
de training van Freek ten uitvoer te brengen. Banen 
achter elkaar je hoofd niet uit ‘t water halen, blijf 
ademen door je snorkel. 

Klinkt niet al te moeilijk, maar het onder water 
werd zoals Freek dat kan met kleine stappen steeds 
meer uitgebreid... dus op het laatst hele banen on-
derwater terug snorkelend en weer een hele baan en 
dan alleen door je snorkel ademen...Het lijkt door 
vermoeidheid dat je pijpje al dunner wordt en te 
weinig lucht doorlaat....

Rustig blijven is dan Freek’s trouwe advies.En ge-
bruik je vinnen, laat je benen het werk doen.

Bedankt Freek

Nieuwsgierig? Kom met ons trainen en ervaar het 
zelf.

Tekst: Patrick Stokhof de Jong
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Bericht van de website-werkgroep

Afgelopen maart zijn Carla, René, Patrick, Marlène 
en ondergetekende, op verzoek van het bestuur, be-
gonnen met brainstormen over een nieuwe website 
voor onze vereniging. 

We besloten al vrij snel dat we de nieuwe website 
zouden bouwen in WordPress, veel gebruikte soft-
ware voor het maken van websites waarvan bekend 
is dat het onderhouden van zo’n website eenvoudig 
is en ook gedaan kan worden door mensen met 
weinig ICT kennis of ervaring.

Er zijn op het internet erg veel thema’s voor Word-
Press te vinden, zeg maar het geraamte van de 
website, de  ontwerpen en lay-outs voor de pagina-
indeling van een website   die het uiterlijk, de look 
en feel, van de website bepalen. De kwaliteit van 
een thema wordt naast de lay-out van de pagina’s 
ook bepaald door de functionaliteiten die er al aan 
toegevoegd zijn. Een functionaliteit is bijvoorbeeld 
het kunnen bijhouden van een activiteitenkalender 
of het toevoegen van foto’s.  

Verder zijn er op internet veel gratis plugins te 
vinden voor Wordpress. Een plugin is een kleine 
toevoeging aan de software van WordPress. Zo 
zijn er plugins voor contactformulieren, voor extra 
beveiliging, voor sliders, voor het maken van een 
webshop, voor het toevoegen van Google Analytics 
en tienduizenden andere toepassingen. Met plugins 
kan je bijna elke denkbare functionaliteit toevoegen 
aan je website.

Nadat deze keuze gemaakt is en het Wordpress- 
thema DayNight was aangeschaft, konden we aan de 
slag met het maken van de website. 

René bleek hier gelukkig heel handig in te zijn maar 
het was toch ook voor hem best een gepuzzel om 
alle ins en outs van het thema te doorgronden, mooi 
dat het uiteindelijk gelukt is. Ik weet zeker dat René 
hier vele uren aan gewerkt heeft, alle lof daarvoor. 

Gelukkig had René daarbij als back-up de hulp van 
mijn vrienden van Martinic Computers uit Scha-
gen (www.martinic.nl, een beetje reclame voor hun 
gratis hulp hierbij is wel op zijn plaats) om tot de 
huidige website te komen.

Inmiddels is het ook mogelijk om de nieuwe Walvis 
kleding te bestellen via een link op de website.

Nu de website eenmaal staat, werkt deze nog niet 
optimaal. Zo blijkt de website nog niet goed leesbaar 
op een mobiele telefoon. Ook kijken we nog naar de 
uitbreiding van de fotogalerijen. We gaan hier mee 
aan de slag. 

Mochten er leden zijn die merken dat er functiona-
liteiten van de website niet goed werken, laat het ons 
weten, dan pakken we dat op en proberen het  dan 
op te lossen. 

Nu de website eenmaal staat, wordt het verder 
onderhouden daarvan gedaan door Carla, René en 
ondergetekende. 

Zo werken wij bijvoorbeeld de activiteitenkalender 
bij. Mocht je daar iets op willen zetten, laat het ons 
dan weten, wij kunnen dat dan op de activiteitenka-
lender zetten. Nog mooier is als je daar dan ook een 
foto bij hebt, dan zetten we die er bij.

Heb  jij een  mooie duik (club) gerelateerde 
foto gemaakt? Stuur hem dan op naar  Rene 
van der Lely. Dan komt hij misschien op de 
Welkomspagina van onze website en dat 
betekent natuurlijk eeuwige roem!

Tekst: Jos Vork, foto: Marlène Albrecht-Terpstra
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Geen zielig brevet meer...
Door: Bert Spekkers

Als beginnende duiker vind je het spannend om het onderwaterleven te ontdekken.

Velen doen dat middels een 1*-duikcursus van de NOB of gelijkwaardig “openwater brevet” van PADI. 
Je hebt de smaak te pakken en laat het daar niet bij zitten. Het verenigingsleven binnen de NOB-structuur 
blijft de duiker uitdagen met allerlei vervolgopleidingen.

Via de 2* en 3*sters-duikopleiding kun je je duikervaring uitbreiden en d.m.v. allerlei specialisaties kun je 
specifieke interesses binnen de duiksport verder ontwikkelen.

Tijdens je 3* duikbrevet leer je o.a te assisteren bij de opleidingen van 1* en 2*duikopleidingen en de spe-
cialisteit “ redden” . Van een  3* duiker mag verwacht worden dat hij of zij naast de duikvaardigheden weet 
wat er allemaal nodig is om een veilige duik te realiseren.

Mocht je naast al die uitdagingen binnen de duiksport nog meer willen betekenen in het begeleiden van 
(beginnende) duikers dan komt de instructeursopleiding in het vizier. De 1* instructeursopleiding biedt je 
daarvoor de gelegenheid. 

Nu had ik wel eens vaker overwogen om aan dit traject te beginnen. Het is bijzonder leuk om (beginnende)
duikers te begeleiden en ook leuk om binnen de vereniging een bijdrage te leveren aan deze behoefte.
Toch heeft het bij mij lang geduurd om aan dit traject te beginnen.

Je moet er maar tijd voor kunnen vrijmaken en ik wilde dit bovendien wel met een buddy-cursist doen. 
Het is heel prettig om een dergelijk traject met iemand anders te doen. Je motiveert elkander en praat er 
met de ander over. Duiken is een hobby en je wilt dit delen met anderen. Een buddy-cursist zorgt ervoor 
dat je het deelt met een ander en dit niet alleen hoeft te doen. Duiken (lees duikinstructeursopleiding) mag 
wat mij betreft wel “deco” zijn maar geen “solo”. Ik had inmiddels zo’ n 17 jaar gedoken en wilde er wel tijd 
voor vrij maken.

Hoewel de 1* instructeur zich alleen bezig houdt met de theorieles en  de zwembadles vond ik het een 
insteressante opleiding. Je bent afhankelijk van de momenten dat we binnen de club de theorielessen geven 
en de zwembadlessen doen. Dit hield in dat het dan ook ruim een jaar duurde om 1*instructeur te worden. 
Dit vond ik geen bezwaar. De weg ernaar toe is soms leuker dan het er zijn. Dan ben je instructeur. Althans 
dat denk je. Het klinkt allemaal heel mooi en je denkt wat te kunnen betekenen maar dat ligt toch anders.

Een tijd geleden stond er een korte kolom in het NOB-magazine “ Onderwatersport” . Deze kolom had 
de titel “ Zieligste brevet?”. Het artikel kwam er in het kort op neer dat het 1* instructeursbrevet het brevet 
is waar je het meeste voor moet doen en waar je niet méér mee mag doen. Niets meer dan een 3*duiker. 
Zonder je al te druk te maken over het duikinstructeurschap is het belangrijk iets meer  te begrijpen over 
de internationale afspraken binnen Europa en in Nederland (NOC*NSF).

In het artikel dat ik hierboven aanhaalde wordt een mooi voorbeeld gegeven met een voetbaltrainer. De 
hoofdtrainer mag het eerste team trainen terwijl de assistent-trainer naast hem (of haar) op het bankje mag 
zitten en de invallende keeper helpt warm te lopen. Nu ligt dit bij het duiken wel anders. De assistent blijft 
altijd in de schaduw van de hoofd-instructeur en mag verder niet veel. Leuk en aardig van de NOB om de 
1* instructeur te noemen maar PADI is daar duidelijker in. Zij noemen de 1*instructeur gewoon  “Assis-
tent Instructeur”. In de praktijk komt het er op neer dat de meesten het 1* instructeursbrevet gebruiken als 
opstap om door te gaan voor het 2* instructeursbrevet.

Dit was al bijvoorbaat mijn intentie om voor een volledige instructeurschap te gaan; de zogenaamde 2*in-
structeur of zoals Padi het noemt “ duikinstructeur”. Ik begon dan ook zo’n half jaar na het behalen van 
mijn 1* instructeursbrevet voor het echte instructeurschap (de 2*instructeur).
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Je begint wederom met de nodige theorie. Je moet vervolgens allerlei zaken in een portfolio afronden en 
Proeve van Bekwaamheid doen.  Zo heb je “het maken van een leergang”, “het geven van een training”, 
“het organiseren van activiteiten”, “het aansturen van kader en beoordelen van vaardigheden”. 

Daarbij krijg je een begeleidende Instructeur Trainer (begeleidende - IT’er). Jan Hickman van onze vereni-
ging heeft deze rol op zich genomen en is dit blijven doen tot het moment dat ik dit met succes heb mogen 
afronden. Belangrijke Proeven van Bekwaamheid worden door een andere Instructeur Trainer beoordeeld 
(beoordelende - IT’er). 

Na zo’n anderhalf jaar was ik toe aan mijn laatste Proeve van Bekwaamheid en kwam de beoordelende  IT-
er om de hoek kijken. Nu lijkt alles zo makkelijk te organiseren maar de praktijk is soms weerbarstig. Ach-
teraf gezien had je problemen kunnen voorkomen. De fysieke afstand en ongetwijfeld ook andere redenen 
leidden ertoe dat de communicatie niet goed genoeg verliep. Er waren onduidelijkheden en verschillende 
interpretaties over wat en hoe iets beoordeeld moest worden. Kortom, het lukte ons niet om de opleiding  
zomer 2014 af te ronden. Een half jaar later pakten Jan Hickmann (mijn begeleidende IT’er) en ik de draad 
weer op.

Erg belangrijk voor mij was de stimulerende rol die Jan voor mij betekende en de meewerkzaamheid en het 
enthousiasme van o.a. de instructeurs van onze vereniging. Deze instructeurs en andere begeleiders (en-
kele 3*-duikers) werken samen in het opleidingsteam van de Walvis. De manier waarop dit opleidingsteam 
samenwerkt gaf mij genoeg motivatie om de 2* instructeurs-opleiding af te ronden. Na het vinden van een 
andere beoordelende IT’er konden we de draad weer oppakken.

Foto: Carol Lie
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Jan had binnen de NOB Phillip de Graaff gevraagd ons hierbij te helpen. Het was heel fijn dat Phillip hier-
toe bereid was. Jan zei pas later dat het wel iemand is die (hoewel redelijk) erg kritisch is. We zijn bij Phillip 
thuis geweest en hebben besproken hoe we gaan werken en wat hij van mij verwacht. Vanaf dat moment 
had ik er een goed gevoel bij. In het voorjaar 2015 zouden we onze Proeve van Bekwaamheid doen. 

Toch kwam er weer een kink in de kabel. Iedere duiker heeft wel eens wat met zijn oren en weet de zure-
oordruppeltjes te vinden. Maar dit keer was het bij mij een groter probleem. Misschien dat ik in de toe-
komst nog eens in ons clubblad aandacht besteed aan oorproblemen maar in ieder geval heb ik zo’n vier 
maanden niet kunnen duiken en moesten ook deze Proeve wederom uitgesteld worden. Veel begrip was er 
wel. De IT’ers en het NOB gaven mij wederom uitstel voor het afronden van de instructeursopleiding.

In de zomer ging het weer beter met mijn oren. We konden uiteindelijk een datum prikken en ik kon maar 
niet op de afronding  wachten.  Het begon voor mij ook te lang te duren. Het weekend van 17 en 18 oktober 
zouden de Proeve gedaan worden. Ik had twee cursisten nodig. Ab Ras en Ronald Hoogenboom gaven hun 
medewerking om deze rol te vervullen. Daarnaast had ik nog enkele assistenten nodig. Carol Lie mocht 
dit keer mijn assistent-instructeur zijn. Dick Walter was oppervlaktecoördinator en Patrick Stokhof de 
Jong standby-duiker. Zaterdag hadden we de les geoefend met Jan Hickman en zondag kwam dan Phillip 
de Graaff om mij te beoordelen. We hadden alles tot in de puntjes voorbereid. Ik was dan ook erg zelfver-
zekerd. De assistenten begonnen om 8:00 uur alles aan de kant voor te bereiden en om 8:30 uur begon de 
briefing voor alle assitenten. De cursisten zouden iets later komen. 

Waar blijft die Phillip nou?  Zullen we maar beginnen? Je moet je wel aan het tijdschema houden. Toch 
maar tien minuten wachten? Het zal toch wel doorgaan? Word het nu toch weer volgend jaar? Mijn twijfels 
werden almaar groter en ik was dan ook zeer opgelucht toen de auto van Phillip de Graaf de parkeerplaats 
op reed. Het kon beginnen. Net als tijdens de generale, de dag ervoor, ging het zoals gepland. Zowel aan de 
waterkant op het droge als in het water. 

Na de debriefing kwam het nagesprek tussen Phillip en mij. Ik mocht hiervoor plaats nemen in zijn auto. 

Het gesprek was niet echt makkelijk en hij stelde mij nog een aantal zeer kritische vragen. Gelukkig kwam 
uiteindelijk het verlossende woord dat ik niet alleen dat zielige brevet had maar duikinstructeur ben. Toch 
wel een hele opluchting. 

Zeker achteraf gezien ben ik blij met de kritische houding van de beoordelende  IT’er.  Ik ben dan ook 
beide  IT’ers (Jan en Phillip) dankbaar voor hun inzet en geduld. Ook voor hen is het allemaal vrijwilligers-
werk. Vooral voor dat laatste weekend bedank ik Jan, Carol, Dick, Patrick, Ronald (we weten welke) en Ab 
voor hun medewerking. Jan Hickman bedank ik in het bijzonder. Het is maar goed dat Jan van te voren 
niet wist hoelang het zou gaan duren. Jan, bedankt voor je support, adviezen, tijd en bemiddeling. 

Op de terugweg naar Zaandam vroeg Dick nog of we niet beter de EHBO- en zuurstof-koffer gelijk naar 
het clubhuis konden brengen. Kon ik gelijk mijn flessen daar neerzetten. Goed idee Dick. Goh, er waren 
nog meer leden in het clubhuis. Me niet gelijk realiserend dat zij gekomen waren om mij te feliciteren. Wat 
de sociale media wel niet kan doen!. Er werd champagne gedronken, maar ook soep en koffie. 

Niet alleen het slagen voor de 2* instructeur op zich blijft me bij maar zeker ook de impact die het die dag 
voor mij had was geweldig. Allen dank daarvoor. Voor iedereen die begint met de instructeursopleiding 
wil ik meegeven dat het misschien  “zielige brevet” (1*Instructeur) waarvan je soms denkt  “waar doe ik het 
voor?” uiteindelijk uitmondt in een heel betekenisvol brevet voor jezelf en voor de club.
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Stel niets uit...
Gisteren ben ik een collega verloren.

Het schijnbaar onmogelijke is gebeurd. Tijdens een 
ernstig ongeval is een collega zwaargewond geraakt 
en ter plaatse overleden.

Als zo iets vreselijks gebeurt, staat alles even stil. Je 
kunt aan niets anders meer denken.

Zou hij ’s morgens van huis zijn gegaan met een 
plan voor die avond of voor de komende weken? 
Had hij een ruzie die nog niet uitgesproken was?
Natuurlijk heeft het geen enkele zin om je dit soort 
dingen af te vragen. Toch doe je het. En ook denk je 
dan aan je eigen situatie.

Wanneer iemand ernstig ziek wordt, wordt snel ge-
zegd dat niets anders er meer toe doet. Alles wordt 

Overdenkingen
door: Wim Tijsterman

relatief en alleen het genezen is belangrijk.
Wanneer er echter een ongeval heeft plaats-gevonden, denken we, zou hij nog dit hebben gedaan, of heeft 
hij dat nog gezegd.

Dan hopen we alleen maar dat hij of zij alle wensen heeft vervuld en er geen losse eindjes meer zijn. Dan 
hopen we dat hij of zij tot het laatst heeft genoten van de mooie dingen en van de hobby’s.

Gisteren ben ik een collega verloren. En nu heb ik mijn vrouw en kinderen gezegd dat ik van ze hou en ga 
ik met een vriend duiken.
 
Wim
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door: Carla Luth
Foto’s: Emmy de Vries en Patrick Stokhof de Jong

Netten en duiken
Ooit heb ik in een vislijn gehangen met het haakje 
(gelukkig) om m’n vin en zie ik in Zeeland wel 
eens een fuik opdoemen onder water. De gedachte 
daaraan vast te komen zitten, zorgt  bij mij voor een 
grote boog eromheen.

Maar wat als….

Toen Rob met het idee en voorbereiding begon 
voor de nettentraining in De Crommenije dacht 
ik  “Leuk”. Omdat de officiële NOB netten in Rot-
terdam lagen, waar ze ook weer naar terug moesten, 
werden de netten binnen de vereniging verzameld.

Zo stonden we dus op de parkeerplaats een giga 
net van Mark doormidden te knippen, had René 
restnetten bij de visafslag uit IJmuiden gehaald , een 
collega van Rob kon netten regelen bij een Katwijk-
se vissersboot en Rob zelf ging inkopen doen.

Bij netten horen ook messen, ach ja, ik heb ook een 
fel gekleurd mesje aan mijn inflatorslang .

Zwembad bekeken en opmeten, goede voorberei-
ding is het halve werk, dus wordt er een plattegrond 
gemaakt met wat waar moet komen te liggen. Hulp 
was er in overvloed, deelnemers , instructeurs, aan-
moedigers en helpers aan de kant.

In het diepe deel hangen 2 netten iets uit elkaar, je 
rolt erin vast en je buddy snijdt je los. En stukjes net 
in de hoeken. Een bak met allerlei soorten messen 
en lijnsnijders, hoe groter hoe beter?

Vislijnen waar je onder over en tussen door zwemt 
zonder aan te raken. Groot net op de bodem en 
zwem/kruip er maar onderdoor, vest uit en voor je 
buik houden om niet te blijven haken. Dit alles in 
volledige uitrusting en het liefst met dikke hand-
schoenen aan.

De 17 deelnemers  werden in groepjes verdeeld en 
we konden met de opdrachten beginnen…

Het gevoel van leuk slaat bij mij dan toch wel om in 
spannend, stel je toch eens voor dat het echt is?  Nu 
ben ik al niet zo dol op actie tijdens duiken en vind 
natuurlijk net als iedereen dat je situaties  moet oe-
fenen, maar als je na gecontroleerd vastzitten in een 
net wegzwemt en merkt dat je vinaansluiting nog 
onverwachts  vast zit, slaat m’n hart een extra slag. 

Ik geef een flinke ruk precies wat je beter niet kunt 
doen. Rustig maakt de buddy mij los.Weer een 
ervaring rijker. Net als wanneer je buddy het net 
dat helemaal verwikkelt zit om de snorkel en bril-
sluiting los probeert te snijden vlak bij je hoofd. En 
natuurlijk zo dat je net niet ziet waar, kalm blijven 
rustig blijven hangen tot je bent verlost. 

Ik ben me er terdege van bewust dat we gewoon in 
een buitenbad hangen en niet met slecht zicht op 
diepte. 

Het snijden op zich had ik ook nog nooit onder wa-
ter gedaan, wroeten hoe mijn mes uit zijn schacht 
moest (gelukkig had ik dat boven water ook beke-
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ken want ik moet bekennen dat hij er maar 1 of 2 x 
uit is geweest. Als je snijbewegingen maakt, beweeg 
je helemaal, dus balans zoeken.  Dat hele kleine 
mesje snijdt trouwens als een tierelier, veel beter 
dan de Rambo messen die er ook lagen.

En toen ik mijn buddy onderwater wilde bevrijden 
met mes en daarna met mijn handen, merkte ik dat 
het toch wel handig is dat je het mes met de veilig-
heidssluiting weer op plek van bestemming brengt. 

Hij viel dus op de grond, niet erg in het zwembad 
maar daarbuiten…. Ook had ik het idee dat het erg 
lang duurde terwijl het toch niet sneller kon.

Onder de netten doorkruipen met je vest uit heb ik 
helaas niet meer kunnen oefenen want de tijd vliegt 
als je zo intensief bezig bent. Volgende keer wil ik 
dat zeker oefenen.

Waardevolle workshop met een mooie reader toe.
 
En nadat enkelen met uitrusting en al van de hoge 
duikplak sprongen (erg moedig), was er koffie, koek 
en taart ter gelegenheid van Carol’s 50-ste verjaar-
dag.

Vervolg Netten en Duiken
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Freek’s natuurpagina

Een aparte snuiter, de
zeester. Een dier met
een stervormig Iichaam,
zonder kop en staart.
En een van de weinige
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openen. Hoe doet
hij dat toch?
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Aan de bovenkantligteen
kleine zeefplaat, een inlaat
voor zeewater. Dat wordt
via een ingenieus water-
vatenstelsel door het hele
lichaam verspreid. Hier-
mee kunnen zeesterren de
waterdruk in hun tentakels
regelen en zo ook hun
voortbeweging.
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algemene bewonervan onze
kusten. Ze spo~len regelmatig aan.
Vooral na harde aflandige wind kun
je zeva'ak op het strand vinden.

Mo.s.se.\kro..k~r; " ..:.. "
Zeesterren zijn echte ~If"achtpatsers.Ze jagen op moss~ls ~n andere schaaldieren. Zodra ze
er eentjete pakke~ h~Bb~ri; hechten ze zich met hu6'~zuigvoetjesstevig aan hun prooi vast.
Daarna begi nt een ladg~~rjg;gevecht. De zeestef.'R!9b~ert de s<:h~lpe'nuit elkaar te trekken,
tervyijl de mossel'zijn sc.b~lp\~Dgesloten houdt. Dat'h6udt d¢ massel niet vol. Zodra er een
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andere
kracht-
patsers

Kleine dieren zijn
relatief sterker dan
grote. Neem een mier .
Die tilt met gemak
vijftig keer zijn eigen
gewichtop.

2 ~De appelvink is een
ijzersterke kraker van
keiharde kersenpitten,
z'n lievelingskostje.
Met dank aan de zeer
krachtige, kegel-
vormige snave!.

Japanse duizend-

knoopiseen IIgevreesde woeke-
raar. De kruipende
worstelstokken
duwen moeiteloos
funderingen opzij.

De gladde slang is
een gespierde rover
die zijn prooi dodelijk
omstrengelt. Hij perst
aile energie uit zijn
slachtoffers.

Een krachtige hoog-
en verspringer. Dat
is de sprinkhaan. Hij
springt met zijn ferme
achterpoten met
gemak een afstand
van twintig keer zijn
lichaamslengte.
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Camaret	2015	
Tot zo'n 15 jaar geleden gingen er jaarlijks walvisleden naar Camaret-sur-mer om in de 
Atlantische oceaan te duiken. Nadat de laatste jaren de Walvis reisjes maakte naar het 
zomerse Egypte wilden een aantal leden weer eens iets "ruigs". Eerst werd gedacht aan de 
kust van Engeland. Later gingen de ogen toch naar de kust van Frankrijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo besloten we om naar een plek te gaan waarover we al veel sterke verhalen hadden 
gehoord namelijk Club de Loisirs Leo Lagrand" in Cameret sur Mer. Er zijn de goede 
ervaringen van vroeger, de reis is per auto goed te doen en je kunt al je spullen meenemen. 
Bovendien was het mogelijk om het duiken, slaapgelegenheid en eten in een voordelig 
pakket te krijgen. De correspondentie met “Club Leo” ging in het begin wat moeizaam en 
even hebben we getwijfeld of men nog wel bestond en/of interesse had onze groep te 
ontvangen. Uiteindelijk bleek het omgekeerde. We waren inmiddels wel in het voorjaar 2015 
beland. In juni hoorden we pas de prijzen waarna we alle Walvissen uitgenodigd hebben om 
mee te gaan. Misschien door de late berichtgeving of de angst die toch zo'n Atlantische 
oceaan teweeg brengt, waren er uiteindelijk vier leden van de Walvis die een week in 
oktober vrij kon krijgen en richting Camaret vertrokken. Inmiddels is de duikvakantie in 
Camaret-sur-mer achter de rug en 
willen we jullie onze ervaring niet 
onthouden.  

We gingen in twee auto's. De ene 
auto trok er een paar dagen voor uit 
en ging via Caen - Bayeux (met zijn 
bekende Bayeux-broderie), Le Mont-
Saint-Michel, Cancale (de hoofstad 
van de oesters) naar Camaret-sur-
mer. De andere vertrok later en reed 
een autorace. Echter niet bij Le-
Mans maar over de toll-wegen 
tussen Zaandam en Camaret.  

 

Door: Bert Spekkers
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In ieder geval ontmoetten Dick, Wim Aafjes, Johannes en Bert elkaar weer in het 
havenplaatsje Camaret-sur-mer waar de stemming goed was en het weer ons vriendelijk 
toescheen. De hele zomer 2015 was het nog niet zo mooi geweest in Camaret-sur-mer. We 
waren dan ook was beduusd. De ruige Atlantische Oceaan gaf ons de eerste dagen een hele 
andere werkelijkheid dan het beeld dat we aanvankelijk hadden. Het vissersplaatsje lag er 
heel mooi bij, de zon scheen alsof het zomer was en de oceaan lag er als een spiegel bij 
tussen de prachtige ruige kustrotsen. De ontvangst was hartelijk. Zowel bij de accomodatie 
als bij het duikbasis aan de haven. Maandagochtend om 7:30 uur stond het petit déjeuner 
klaar en volgde om 8:30 uur onze eerste kennismaking met de medewerkers van de 
duikbasis. We konden vol trots onze gezondheid met keuringsbewijzen aantonen. Hoewel er 
een groep brandweerlieden een cursus volgde, waren we slechts met z'n vieren.  

Op de duikbasis waren 
drie medewerkers. Claire 
bleek de belangrijkste 
persoon te zijn. 
Daarnaast had je Malo, 
die soms met ons mee 
zou gaan en tot alles in 
staat was. 
Hij was naast duikleider, 
schipper van de boten ook 
de materiaalman. 
Tenslotte was er Flo, een 
jongere medewerker die 
ook vaak met ons 
meeging en nog maar een 
paar jaar voor “ Les 
plongeurs - Club de loisirs 
Leo Lagrand”  werkte. 
Claire had de eer ons de 
eerste dag te begeleiden. Zij bestuurde de zodiac en was tevens onze duikleider. We 
hadden veel inspraak op de duikstekken. Wij vonden haar voorstel om de eerste dag wat 
rotsduiken niet ver van de kust te bezoeken een uitstekend idee.  

  

Ook hier gold: veiligheid eerst!  
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Met de 115 pk buitenboordmotor sjeesden we in de zodiac met 50 km/h op GPS naar de 
duikstek. Claire vroeg ons wie ervaring had met duiken op de Atlantische Oceaan.  Alleen 
Johannes, maar, vertelden we trots, wij hadden wel Noordzee-ervaring. Ja, Claire kon 
vertellen dat dat pas echt duiken is, de Noordzee, dat was pas ruig... Hoezo, daar was het 
pas ruig? Wij komen voor de Atlantische Oceaan en nu blijkt dat een deinend spiegeltje 
(golven in het begin van de week 20 cm; later in de week 1,5 meter tot 2 meter) te zijn en het 
echte duiken dat doe je in de Noordzee?! We zouden er later achter komen dat het niet zo 
simpel lag. Na een korte briefing plonsden de twee buddyparen te water. Langs de ankerlijn 
naar beneden. De stroming was er wel maar viel de eerste dag wel mee. De deining was wel 
goed te merken. Eén à twee meter heen en dan weer één á twee meter terug. Vooral 
opvallend waren de waterplanten die mooi met de deining meegingen. Het zicht was 
formidable. We hadden tussen de 10 à 20 meter zicht. Heel veel beplanting en genoeg vis 
en begroeiing. Erg kleurrijk en prachtig om te zien. De temperatuur (ook bij andere duiken) 
was zo 'n 16 graden. Twee van ons doken in natpak en twee in droogpak. Mijn eerste duik 
was in m'n natpak. Wim dook gelijk vanaf het begin in zijn droogpak. De overige negen 
duiken dook ik ook in droogpak. Voor al de duiken gold dat de buddyparen uiteraard bij 
elkaar bleven. Geen of nauwelijks in deco, de tijd van te voren afgesproken (meestal 45 min 
bij een diepte van ongeveer 30 meter).  

We waren daarom genoodzaakt om al na 15 å 20 min bodemtijd ondiepere wateren te 
vinden. De afdalingen waren altijd via de ankerlijn. We hadden alle vrijheid en mochten gaan 
waar we maar heen wilden. 
Er waren wel een paar veiligheidsregels waar ze bij "duikcentrum "Leo-Lagrange" op 
stonden: 

• Boven moet je nog minimaal 50 bar over hebben; 
• Kom je niet via de ankerlijn naar boven dan moet je je de decoboei gebruiken; 
• Gebruik dan ook weer niet meer dan 1 deco-boei want 2 decoboeien betekent dat je 

extra lucht nodig zouden hebben en dat zou dan gebracht worden. Dit laatste is nooit 
nodig geweest; 

• De vrije opstijgingen moeten snel (maar niet te snel en je wel houden aan de 
verplichte stops) gedaan worden anders zouden ze ons (zo werd verteld) in New 
York moeten ophalen. 

Na de eerste dag had ik wel een enigszins onbevredigend en een dubbel gevoel. De eerste 
dagen waren prachtig: De sfeer, het duiken, het weer en de omgeving waren super. Echter, 
de ruige Atlantische oceaan was vrij kalm en bovendien had ik nog geen conger gezien. Juist 
dat waren de dingen waarvoor ik gekomen was. Waren de verhalen dan gewoon stoere 
visserspraatjes waar iedereen in mee ging? Of bestonden ze echt? De congers, de zee-
palingen van meters lang en koppen waar je van zou moeten schrikken. 's Avonds plaagden 
we Johannes dat de congers niet bestonden want na twee duiken hadden we er nog geen 
één gezien! 

De volgende dag bracht verandering in dat 
beeld. We gingen ’s morgen (onze 3e duik) naar 
het wrak de Swansea Vale. Het bleek later één 
van onze mooiste duiken te worden. Het was 
een mooi wrak in heel helder water.  

De conger  
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Prachtige begroeiing aan de grote vaten en ketels van meters hoog en veel vis er omheen 
en in. Op een gegeven moment keek ik in één van de grote vaten op het wrak. Ik wilde er 
met mijn duiklamp in schijnen. Ik schrok enorm toen ik de enorme kop zag van de eerste 
conger die ik tegenkwam. Als zwemmend in en om het wrak zaten veel congers. Enorme 
beesten, wat een afmetingen!  hoewel ze er eigenlijk minder akelig uitzien als murenes maar 
wel enorm groot. Met het prachtige zich op 30 meter diepte zou je erdoor bijna je nultijd 
vergeten! 

Het waren vijf dagen vol fantastische duiken. Het waren zowel rotsduiken als wrakduiken. 

De rotsduiken waren: 
Basse de Sud 
Basse Dinan 
Basse Mehenon 4 
Basse Rosen 
Le mur de fraternite  
(de plek waar in 2014 de nationale Franse onderwaterfotografie kampioenschappen gehouden werden) 

Les Cathedrales 

De wrakduiken waren: 
Swansea Vale (prachtig wrak - l’ epave=wrak) 

Marcopolo 1 
Poulmalcore 2 – (Tacaud-ville) 
Les filettes (27 cannonnen en 2 ankers) 

 

De meeste duiken deden we met z'n vieren van de Walvis. Een enkele keer ging er een 
Fransman mee. Zo leerden we Guy en Francois kennen. Zij woonden in de buurt en gingen 
hier regelmatig duiken. Zij konden ons dan ook veel laten zien en vertellen over het 
duikgebied. Guy had maar één arm en die moest geholpen worden om in en uit zijn pak te 
komen. Voor de rest kon hij duiken als geen ander. Francois was een bioloog waar ik soms 
na een duik even mee napraatte. Met hem kwam ik dan ook tot een grote opsomming van 
onderwaterleven dat we gezien hadden: 

 
• Allerlei Poliepen 
• Prachtige Zeesterren 
• Veel Wiersoorten  

(waaronder vingerwier) 
• Korstmossen 
• Sponsen 
• Zakpijpjes 

 

 
 

Schitterende sponsen  
op de bodem van de Atlantische Oceaan 
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• Grote Noordzeekrab  
(dus ook in de Atlantische Oceaan!) 

• Scholen Sardientjes 
• Langoest 
• Conger-(zee-aal) 
• Steenbolk (grote scholen) 
• Europese zeekreeften  

(rood en blauw) 
• Gevlekte lipvis 
• Spinkrab 
• Sepia’s 
• Zeebaars 
• Zaagbaars 
• Steurgarnaal 
• Doris de Krohn – Doris van Kronen  

(naaktslak) 
• Gorgoon-naaktslak 
• Bispire 
• Sabelle (Waaierworm) 

• Zuignapvis 
• Galathe (bonte Galatea) 
• Blennt 
• Gestreepte Slijmvis 
• Targeur (gevlekte Griet) 
• Gorbie leopard 
• Luipaartgrondel 

Vrijdag was alweer de laatste duikdag. Tijdens het afscheid met de franse brandweerlieden 
die deze dag zouden vertrekken vielen vriendelijke woorden. Ook waren er de gebruikelijke 
foto-shoots met de franse brandweerlieden en de crew van het duikteam. Daarna gingen wij 
weer met de zodiac het water op.  

We doken 's morgens bij Le mur 
de fraternite, een ondiepere plek 
(20 mter. max.) waar in 2014 de 
nationale franse 
onderwaterfotografie 
kampioenschappen gehouden 
zijn. François, die met ons mee 
dook, liet een paar naaldslakjes 
zien die ik zonder hem over het 
hoofd gezien zou hebben. 

 
 
 
 

 

Doris van Kronen (naaktslak)   

De Langoest  

Onze laatste duik ging naar "Les Cathedrales", een rotsduik ver uit de kust. We waren weer 
met z'n vieren. Wim en ik waren buddies terwijl Johannes met Dick dook. Er was veel deining 
en een flinke stroming. Toch waren we al flink gewend aan de Atlantische oceaan hoewel de 
stoming en deining flink was toegenomen in de loop van de week. De deining was al goed op 
de sodiac te merken dat de golven zeker twee meter hoog waren. Wim en ik maakten een 
koprol achterover uit de zodiac en wilden naar de ankerlijn zwemmen. Echter, hoe hard we 
ook zwommen, het leek wel of we stil lagen! We moesten tegen de stroming in zwemmen. 
Uiteindelijk lukte het. Wim was inmiddels al 50 bar kwijt toen hij onderwater ging. Ik had 
gelukkig mijn snorkel gebruikt en had daardoor wat meer lucht. Wel moest ik later op de 
bodem even op adem komen. Even later kwamen ook Johannes en Dick naar beneden. We 
doken totdat de nultijd bijna vertreken was en lieten ons meenemen met de deining. Wim en 
ik keken elkaar aan. Johannes en Dick waren we kwijt en we probeerde het ankerlijn te 
vinden. We besloten een vrije opstijging te maken. Decoboei uit en opstijgen. Na de 
verplichte stops kwamen we aan de oppervlak. Nu zag ik goed wat de deining deed. 
Seconden lang zag je alleen golven en daarna kon je over de golven heen kijken. Daar, in de 
verte,  daar ligt de zodiac. Tjee, dat is ver weg, zeker honderdvijftig meter bij ons vandaan! 
De stroming had ons flink meergenomen. Flo deed z’n werk goed, hij was nog bezig 
Johannes en Dick binnenboard te helpen en full-speed spoedde ze met de zodiac naar ons 
toe. Alles okee. Daarna nog even terug om het anker op te halen. Wederom een prachtige 
duik met dit keer ruige ervaring van de Atlantic. 

De Walvis op bezoek bij  PLONGEE SOUS MARINE  
au Club Léo Lagrange de Camaret 

Les pompiers  

chez les pompiers  
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LIVEABOARD	2014	

door	Cor	van	de	Poll	
	Vrijdag	22	januari	2016	exclusief	te	zien	in	de	Walvisbaai.	Komt	allen!!	

Aanvang	20.30	uur,	voor	hapjes	en	drankjes	wordt	gezorgd.	
Na	afloop	mogelijkheid	tot	aanschaf	van	de	DVD.	

vervolg Camaret 2015 door Bert Spekkers

Het was een prachtige duikweek. Bij Club de loisirs Leo Lagrand was het verblijf comfortabel, 
ontspannen en goed geregeld. Vooral ons verblijf in het duikcentrum aan de haven was 
enorm praktisch. Je begon de dag met het ontbijt en kon daarna gelijk naar je duikspullen. 
De voorzieningen waren goed en de douches waren heet. We doken twee keer per dag      
(’s morgen om 9:00 uur en ’s middags om 14:00 uur). Na een uitgebreide warme lunch 
hadden we voor de middagduik nog even een half-uurtje de tijd om op bed te rusten. 
Naarmate de week vorderde bleek het toch vermoeiender dan je misschien zou denken. We 
waren de hele dag bezig. Het waren allemaal prachtige duiken. De duiken waren tussen de 
20 en 35 mtr. diep. Vrijdagmiddag, na onze laatste duik konden we onze spullen voorgoed 
omspoelen en laten drogen. We hebben de laatste avond na het avondeten nog wat 
gedronken bij de haven en onze spullen ingepakt. De volgende dag bedankten we de crew 
van het duikteam, Claire, Malo en Flo, en konden we ons voorbereiden op de terugreis naar 
Nederland. Met een fijne vakantieweek en een prachtige Atlantic-duik-ervaring. Au-revoir 
Camaret sur mer! 
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LIVEABOARD	2014	
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Door: Inge  van der Vaart

Met berichten en teasers op Facebook, een mail naar alle leden en een artikel in het Walvismagazine 
wilden we zoveel mogelijk walvissen lokken naar de Walvisbaai. 

Dat is gelukt: wat een goede opkomst!

We kijken terug op een geslaagde avond met rode hapjes zoals een bietensalade, tacochips met rode 
chilisaus en gemarineerde radijsjes. De baai was versierd met rode ballonnen en servetten en om de 
sfeer nog meer te verhogen werden de lampen gedimd en alle kaarsen aangestoken. Met de fotopre-
sentatie heeft Inge het verhaal achter de foto verteld. Onder het genot van rode mierzoete bubbels 
met een rode druif en een rietje hebben Wilma en Helen de uiteindelijke foto onthuld.

Tijdens onze missie werden we vergezeld door een rode zeester. Ook op de foto is deze terug te vin-
den. Heb je haar al gezien?

Om de missie symbolisch af te sluiten werd het rode zeesterretjes overhandigd aan Maarten. Hij zorgt 
voor een mooi plekje in de Walvisbaai voor onze knuffel. 

De foto is ook afgedrukt op een groot buitendoek en wordt gebruikt voor ledenwervingscampagnes. 
Hopelijk levert het veel nieuwe leden op. 

Carla, Marlène en Inge. 

Vrouwen op het doek
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