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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

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
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Van de voorzitter
Beste Walvis,

Het vorige voorwoord nalezend, “Wat een activiteiten”, is 
het gelukkig niet stiller geworden in onze bruisende club.

Sterker nog, we gaan een drukke periode tegemoet! Leuk.

De club draait lekker en het enthousiasme van iedereen is 
groot. En terecht. De dagen beginnen weer te lengen, we 
maken er een mooi duikjaar van! 

Na een zeer geslaagde ledenwerfdag op de Gedempte 
Gracht hebben we nu 10 nieuwe aanstormende 1* duikers 
in de opleiding. Dat is niet mis. De ledenwerf dag zelf? Een 
heel gezellige dag met een hoop bekijks dankzij de man-
nen in de gracht, twee enorme spandoeken en een hele 
profi stand. Johannes en Ab spanden de kroon met het 
aanspreken en enthousiasmeren van mensen, waarmee ik 
alle anderen natuurlijk gelijk te kort doe. 

En natuurlijk voor alle nieuwe leden: Van harte welkom 
bij deze enthousiaste duikvereniging! Ik hoop dat jullie 
met een gedegen opleiding veilig aan het duiken kunnen 
gaan. Veel plezier met de opleiding, een leuke tijd. Aan het 
opleidingsteam zal het niet liggen. Dat is een gemotiveerd 
en van duik-kennis doordrenkt team. 

Hopelijk vinden jullie ook je weg in de club. Kom vooral 
naar de donderdagse club-avonden, fles vullen of niet. 
Maak kennis met de rest. Zij kunnen je helpen met vragen 
over duikuitrusting en het geven van duik-weetjes en 
zeker ook gewoon voor de gezelligheid. 

De drukte van de club heeft zich ook over de landsgrenzen 
verplaatst. Zo was er een boeiende duikreis naar Camaret. 
Niet voor watjes. Camaret was een tijd een vast punt bin-
nen de club, dit is nieuw leven ingeblazen met deze reis. 
We hebben er mooie verhalen over gehoord. Daarnaast 
is een klein team naar het zuiden van Egypte gegaan. 
Wadi Lathami, bijna tegen de Soedanese grens aan. Mooi 
duiken in een nationaal onderwaterpark. En dan komt in 
oktober de klapper, een duikreis naar de Malediven. Heb 
je die weleens op Google Earth opgezocht? Midden in de 
oceaan een klein groepje eilanden. Waanzinnig.

Kortgeleden een hele leuke filmavond gehad met een 
mooie film van Cor, ingesproken door Hans. Mooie beel-
den van een fantastische live-aboard in Egypte. 

Noemenswaardig is ook de bierproefavond in januari 
geweest. Heerlijke bieren geproefd die waren gerijpt in 
whisky- of wijnvaten met wederom heerlijke hapjes. Het 
was serieus werk voor mannen en vrouwen van stavast. 
In maritieme termen blijvend heb ik iemand zwaar slagzij 
zien maken, gelukkig was er nog de bank als vangnet. Al-
les bij elkaar een zeer gezellige avond. 

We maken ons nu op voor de ALV en zijn nog met enkele 
activiteiten bezig die zich meer onder de radar afspelen 
zoals het herzien van de ledenlijst met aanvullende gege-
vens als noodnummers, keuringsdata etc. 

Een goed initiatief van onze veiligheidsman Wim. 

De instructeurs gaan allen op training voor professioneel 
zwembadtoezicht. Iets dat we vanuit het ministerie opge-
legd krijgen om het zwembadtoezicht elders te leggen dan 
bij het zwembadpersoneel.

Een niet onbelangrijk weetje is dat Duikteam De Walvis 
dit jaar 45 jaar bestaat! Hoera, een feest?... we gaan dit in 
november eens goed vieren!  Vijf-en-veertig jaar een actieve 
club, wat een historie en tegelijk zo jong. Dat gaan we niet 
onder stoelen of banken steken. Hierover lees je (iets) meer 
verderop in het magazine. Dat het gaaf wordt, is wel al 
zeker.

Als afsluiting nog een oproep voor twee bestuursleden. Het 
zou mooi zijn binnenkort op de ALV twee nieuwe bestuurs-
leden te kunnen voorstellen zodat zij gekozen kunnen 
worden. Versterk de club met jouw enthousiasme. We willen 
graag het enthousiasme vasthouden in de club en goede 
ideeën proberen te plaatsen. Bestuurslid zijn betekent niet 
automatisch dat je algemene regelneef/nicht wordt, maar 
wel gezamenlijk met het bestuur de belangrijke lijnen in het 
oog houdt. Meld je aan bij het bestuur, we need you.

Groeten,

Maarten Bosch
Voorzitter Duikteam De Walvis
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Uitnodiging
ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

vrijdag 18 maart 2016 
in De Walvisbaai 

aanvang 20.00 uur precies 
________________________________________ 

AGENDA: 1. 20.00 uur Opening
2. 20.01 Verslag A.L.V.  27-3-2015
3. 20.05 Financiën 2015/2016

  3a.  Aanpassing ledensoorten 
4. 20.45 Mondeling verslag van de commissies/werkgroepen

21.15 PAUZE 
  5 21.30 25 jaar lidmaatschap 
6. 21.35 Bestuursaangelegenheden. Ciska Oprel zal het bestuur

verlaten. 
7. 21.55 Uitreiking presentjes uittredende bestuurs-

/commissieleden 
8. 22.05 Visie van het bestuur op 2016 en verder
9. 22.10 Jonas

10. 22.20 Rondvraag
11. 22.30 Sluiting
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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.

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

18 maart: Algemene Leden Vergadering   
(zie uitnodiging hiernaast)

10 april: eerste buitenduik 1-sters- en 2-sters-
opleiding

13 t/m 16 mei: Pinksterweekend Zeeland   
(info volgt)

15 juni: Triathlon Zaanstad        
www.triatlonzaanstad.nl/

23 t/m 25 september:  Najaarsweekend Zeeland  
(info volgt)

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

 Wijzigingen worden bijtijds gemeld. 

Ronde van Noord-Holland

Op  zaterdag 16 april wordt zoals ieder jaar de fietsronde van Noord-Holland weer gehouden. Mogelijk 
zijn er binnen de Walvis leden die net als ik deze ronde, de 160 kilometer, weer willen gaan fietsen van-
uit het startpunt Oostzaan. In dat geval kunnen we met elkaar afspreken en er samen een leuke dag 
van maken. Heb je interesse, stuur een email naar Jos Vork en ik laat je weten hoe en wat. En fiets je 
liever de 110 kilometer, laat dat dan ook weten, dan kunnen die rijders ook de krachten bundelen, hoe 
meer zielen hoe meer vreugd!

Bestuursvergaderingen
14 maart
11 april

NB: bestuursvergaderingen zijn openbaar, begin-
nen om 20.00 uur en vinden plaats in het club-
huis.
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Hogere duikvaardigheid
Duiken is meer dan vissen kijken… 

Ben je toe aan een fysieke uitdaging, vindt je 
luchtberekeningen maken leuk en wil je je techni-
sche duik vaardigheden (weer) op peil brengen?

Dan biedt de Walvis je een perfecte mogelijkheid. 

Met een groep medecursisten kun je trainen voor 
het halen van de meest legendarische specialty 
die de NOB ooit aanbood:  de specialty Hogere 
Duik Vaardigheid. 

De HDV specialty was vroeger verplicht voor het 
behalen van je 4 sters brevet. 

Inderdaad je leest het goed, verplicht.  Een onder-
deel waar het aankwam op pittige berekeningen  
maken en trainen voor een buitenwater examen 
wat maar 1 x per jaar gegeven werd; 4 van de 5 
onderdelen  moest je met een “goed” hebben 
volbracht,  zo niet, dan kon je volgend jaar terug 
komen. Dat gaf het hoogste duik brevet binnen 
de NOB (de instructeursbrevetten buiten be-
schouwing gelaten) wel extra glans. Een specialty 
echt voor de “bikkels”. 

Maar tijden veranderen, na 250 gelogde duiken 
en 6 willekeurige specialties “krijg” je tegenwoor-
dig  je 4*. En daar is op zich niets mis mee. 

Maar zoek je een uitdaging, wil je pittig trainen 
voor een unieke specialty, en hou je van een 
beetje examen vrees, dan is de HDV echt iets voor 
jou. 

De instructeurs groep binnen de Walvis wil hem 
dit jaar gaan geven. Het is dus niet de NOB meer, 
maar de Walvis die ervoor zorgt dat jouw naam 
voor eeuwig wordt vermeld (en in dit geval op de 
speciale oorkonde die in het clubhuis hangt). 
De HDV specialty bestaat uit 2 delen: 

Theorie examen: luchtberekeningen maken (ge-
geven door instructeur  i.o. Wim Tijsterman) 

Praktijk examen in het buitenwater: denk aan 
pop op duiken en boven water houden, vrije duik 
naar 10m, 200 meter in thermische kleding op 
tijd, kompas parcours, 2x je adem inhouden,  

knopen leggen, lijnsignalen etc. En alles binnen 
een bepaalde tijd…… De trainingen hiervoor 
worden gegeven door instructeur Rob Daub. 

En alles gebeurt binnen de normeringen die de 
NOB toen hanteerde (inderdaad, er komt geen 
herkansing dit jaar). 

Ben je geprikkeld door het bovenstaande, en wil 
je meer info, neem contact met mij op. 

Je kunt meedoen als je minstens je NOB 2* duik-
brevet hebt. 

Het buitenwater examen vindt plaats eind augus-
tus, de conditie trainingen zijn in de maanden 
daarvoor, zowel in het zwembad als buitenwater. 
De luchtberekeningen worden gegeven in het 
clubhuis, verdeeld over een paar woensdag avon-
den. 

Let wel: HDV bestaat dus uit zowel een theore-
tisch examen als een praktijk toets! 

Degenen binnen de Walvis die de HDV specialty 
tot nu toe gehaald hebben zijn: 
Jan Hickman, Ronald Daman, Eric van Duuren, 
Carol Lie en ondergetekende.

Rob Daub

Door: Rob Daub
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Better safe than sorry...
Ik ben nu al een paar jaar bezig met de veiligheid 
binnen de vereniging. Het is geen drukke job, en 
dat is maar goed ook. Er is namelijk al een hele-
boel geregeld en dat leidt ertoe dat er niet of nau-
welijks ongelukken gebeuren. 

Maar toch is dat wel iets waar we altijd rekening 
mee moeten houden. 
 
* Wat te doen in geval van nood?
* Wie moet de hulpdiensten alarmeren?
* Wie praat wel en wie praat niet met de pers?
* Wie houdt contact met de familie van een
slachtoffer? 
 
Dit zijn allemaal vragen waar al een antwoord op 
bedacht is. Je kunt dit dan ook terugvinden in de 
draaiboeken die bij iedere club- of opleidingsduik 
worden meegenomen.  

Met name de laatste vraag is er echter een waar 
ik nog wel eens vastloop. Ik kan natuurlijk van 
alles verzinnen hoe en door wie er gealarmeerd 
moet worden. Alleen voor de vraag WIE er van de 
familie gealarmeerd moet worden heb ik jullie 
hulp nodig. 
 
Ik ben bezig met een inventarisatie van de fami-
lieleden van iedere duiker die gebeld moeten 
worden in geval van nood. 

Daarom een dringende oproep 
aan iedereen om mij twee per-
sonen te mailen waarvan jij 
wilt dat deze gebeld worden in 
een noodsituatie. 

Denk er hierbij aan dat, wanneer je altijd met je 
eigen partner duikt, deze natuurlijk al aanwezig is 
tijdens een noodgeval. Vandaar het verzoek voor 
een tweede persoon. 

Geef alsjeblieft ook even aan wat jouw relatie is 
met deze personen. Dit kan handig zijn in een 
gesprek met deze persoon. 
 
Laten we hopen dat we deze nummers nooit no-
dig hebben, maar in ieder geval geldt toch altijd 
weer: 
 
Better Safe than Sorry, 
 
Wim 

Door: Wim Tijsterman
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TE KOOP: Olympus Pen 1 onderwatercamera met onderwaterhuis. 
Kijk voor de advertentie op Marktplaats.

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 a drie weken na de sluitingsdatum. 

Magazine 45-02: 25 april 2016
Magazine 45-03: 25 juli 2016
Magazine 45-04: 25 oktober 2016
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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.
Info en opgave bij 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. Momenteel geen geplande duiken. 
Vanaf de Pasen zal er weer gestart worden.

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. 
Stuur deze naar Marlène.

IN MEMORIAM - PIM CRONE

Op zaterdag 5 december bekeek ik, zoals meestal, mijn 
mailbox na thuiskomst uit het zwembad. Dit keer zat er een 
droevig bericht in.  Willy Crone mailde me dat de donderdag 
ervoor Pim was overleden. 

Pim is in 1996 lid van De Walvis geworden, heeft zijn 1-sters 
behaald in 1996, 2-sters in 1997, 3-sters in 2001. Later is hij 
ook instructeur geworden (Clubinstructeur 2002 en 1-sters-
instructeur 2006). Regelmatig heeft Pim bij introduiken het 
intropraatje gehouden en natuurlijk diverse leden geholpen 
bij de opleiding.

Pim heeft van 2007 tot 2010 ook in de vulploeg gezeten.

Vanaf 2010 is Pim donateur. Hij mocht om gezondheidsrede-
nen niet meer tillen en daarom werd duiken en flessen vullen 
onmogelijk.

In 2014 meldde Pim dat hij ziek was, een ziekte waar hij dus 
op 3 december op 71 jarige leeftijd aan is overleden.

De crematie op 11 december werd bijgewoond door Hans B., 
Carol, Jelmer, Emmy, Ron H. & Jolanda.

Jelmer
Secr.

Pim tijdens een Walvisreis op Malta in 2000
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Ingestuurd door Carla Luth
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Sicilië en de zee... Door: Wim Tijsterman

Laatst ben ik naar de tentoonstelling ‘Sicilië en de 
zee’ in het Allard Pierson museum geweest. Wan-
neer je een expositie over het duiken naar onderwa-
terschatten verwacht te gaan, kom je wel wat be-
drogen uit. De manier van het in kaart brengen en 
boven water halen wordt nauwelijks belicht. Toch 
is de tentoonstelling en vooral het hele museum de 
moeite waard. 

In de tentoonstelling wordt duidelijk hoe belangrijk 
het eiland Sicilië in de geschiedenis is geweest. Lig-
gend tussen de Italiaanse en de Noord-Afrikaanse 
kust, op de handelsroute van en naar het Byzantijn-
se rijk, had het eiland een zeer strategische ligging. 

Er is dan ook veel strijd geweest over de heerschap-
pij op Sicilië. Achtereenvolgens hebben de Feniciërs, 
de Grieken, de Romeinen, de Arabieren, de Nor-
mandiërs, de Duitsers, de Fransen en de Spanjaar-
den over het eiland geheerst. 

De vele machtsovernames werden voornamelijk op 
zee bevochten, waardoor er een enorme hoeveel-
heid schepen voor de kust zijn vergaan. Tijdens 
de 1e Punische oorlog tussen de Romeinen en de 
Carthagers, zijn er in een zeeslag zelfs meer dan 80 
schepen vergaan. 

Sicilië maakt ook een klein deel uit van onze eigen 
geschiedenis. In 1675 werd Michiel de Ruyter door 
de, op dat moment, bevriende Spanjaarden uitge-
zonden naar Sicilië om daar te vechten tegen de 
Fransen. Tijdens deze campagne werd hij in april 
1976 geraakt door een kanonskogel. 

Zijn rechterbeen werd verbrijzeld en na amputatie 
trad er wondkoorts op waar hij aan is overleden. In-
teressant is dat hij na zijn overlijden door zijn eigen 
vijand, de Fransen, met saluutschoten werd geëerd. 

Inmiddels hoort Sicilië volledig bij Italië. Echter 
door de constante onrusten tussen socialisten en 
communisten, heeft de maffia voet aan de grond 
gekregen en heeft nu grote invloed op het eiland. 
Het Allard Pierson Zoals gezegd wordt bij de ten-
toonstelling over Sicilië het duiken niet echt belicht. 
Toch was de tentoonstelling zeker interessant. 

Het Allard Pierson Museum zelf is daarnaast ook de 
moeite waard. Het museum heeft niet de flitsende 
interactieve opzet die veel musea tegenwoordig 
nodig hebben om het hoofd boven water te houden. 
Juist het kleinschalige, en het feit dat het zo dicht bij 
huis is, maakt het leuk om een keer te bezoeken. 

De tentoonstelling ‘Sicilië en de zee’ duurt nog tot 
en met 17 april. 

 Wim 

www.allardpiersonmuseum.nl
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Dominicaanse Republiek Punta Cana, 
duiken in het aquarium van Isla Catalina, 
snorkeltrip op Isla Sanoa en meer..... 

20 jaar geleden hebben wij ons Jawoord, uhh, onze 
Si, gegeven op dit vakantie eiland en nu voor de 4e 
keer terug, samen met onze mannen. De mooiste 
5-sterren all inclusive hotels staan hier omringd 
door hoge palmbomen en gelegen aan mooie 
stranden. Eten in overvloed en de vitamines (rum) 
stroomde in overvloed  en ook wij laten de cocktails 
niet links liggen.  

Cultuur snuiven 

Dat er schrille contrasten zijn op dit eiland werd ons 
duidelijk met de Tour van Mama Gina. 

Bij de naam Mama Gina denk je al snel aan een 
grote stevige Dominicaanse gehuld in een wikkel-
jurk met hoofddoek op. Nou, dat was even anders.  
Mama Gina was een blonde Belgische dame van 
rond de 50, niet te dik en hield wel van een Domini-
caans rummetje. Om 9 uur zaten we al gezellig aan 
de rum cola in de bus. Saluut!!!  

De stemming kwam er al vroeg in. De dame ver-
telde ons de no1 sport van de mannen op dit eiland, 
en dat was niet Softbal..... De heren gingen naar de 
carwash en naast iedere carwash bevond zich een 
sportbar. Nu is dit niet de gebruikelijke big gym 
maar een bordeel waar de mannen hun eigen pronk-
stuk lieten onderhouden onder de naam, schat ik ga 
mijn auto even wassen. BOOM BOOM TAKTAK op 
zijn Dominicaans.  

De Tour ging verder richting Higuey, om de plaat-
selijke markt te bezoeken. 

De markt hing vol “verse waren”, fruit, kratten met 
levende kippen. De geslachte kippen lekker open 
en bloot in het zonnetje en het geslachte varken 
hing ernaast. Wanneer dit gebeurd is, stond er niet 
bij. Tht kennen ze hier niet  en de geur van rottend 
vlees kon je ruiken en proeven. Je maag kwam in 
een achtbaan van ‘wat zal ik met het ontbijtje van 
je doen’ dat je lekker op gegeten had. Gebakken 
eitje met bacon en vers fruit. Gina verzekerde ons 
dat de hotels andere leveranciers hebben en dat dit 
door de plaatselijke bevolking werd omgetoverd 
in een heerlijk kerstmaaltijd , jammie jammie. 
Rob Geus zou hier keihard in zijn gezicht worden 
uitgelachen.  

We reden verder naar de rietvelden, waar de rum 
van wordt gemaakt, en we onder het genot van een 
lekker glas vol vitamientjes te horen kregen dat de 
mannen van het buurland Haïti hier behoorlijk 
worden uitgebuit. 

Twaalf uur werken met een sikkeltje in de bran-
dende zon per dag en als je problemen maakte, 
gaven ze je aan als illegaal, je hoeft ze dan het loon 
niet te betalen waarvoor ze de hele maand gewerkt 
hadden, wat toch al niet veel voorstelt, en je bent 
van de lastpost af, wat doe ik toch verkeerd ??  

Even zonder dollen: wat deze Tour oplevert, gaat 
voor een groot gedeelte naar deze mensen en zon-
der de toeristen was dit land in nog grotere proble-
men geraakt zoals nu bij het buurland Haïti. 

Duiken Dominicaanse Republiek
Tekst en foto’s: Simon de Boer

“Versmarkt”
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De Tour werd afgerond met een toeristische act van 
witte voodoo en de laatste flessen rum werden nog 
even stevig geraakt.  

De Eilanden 

De volgende excursie, een paar dagen later, was die 
naar Isla Catalina. Een tropisch eiland gelegen in de 
Caraïbische zee , aan de andere kant van waar wij 
ons hotel hadden, dit was namelijk de Atlantische 
Oceaan.  

Hoge golven tijdens de boottrip ernaar toe, maar 
een duik op deze stek was zeer de moeite waard. 

Stingray, kogel-, papegaai-, trompet-koffervissen 
enz. kwamen we tegen op the Wall. Later in de 
luwte gedoken in het aquarium van dit eiland. 
Volop koraal en vis verzekerd. Ook voor de niet 
duiker mooi om te snorkelen, op het eiland nog 
even gegeten en in de zon gelegen. Daarna nog de 
boottrip terug natuurlijk met de nodige drank want 
elke trip moet in een feestje eindigen, vervelend 
allemaal. De terug reis in de bus was iedereen wat 
rustig en vermoeid.  

Weer een paar dagen later begonnen we aan onze 
laatste Dominicaanse trip met Isla Sanoa als doel. 
Wederom een eiland in de toch wel zo mooie Cari-
bische zee.  

Waar Jack Sparrow  zijn kunsten werden opgeno-
men in de film Pirates of Caribbean 2. En de andere 
grote(zee)sterren snorkelend te bewonderen zijn 
op de zandbanken. Het vervoer werd dit keer ge-
daan met snelle speedboten en je voelde je even de 
hoofdrol speler in Miami Vice, Don Johnson, voor 

de jongeren onder ons: dit waren detectives met 
snelle boten en zo, pfffff, ik word oud. 

Langs de mangrove en na een aantal stranden 
aangedaan te hebben, kwamen we aan op het laatste 
strand en enige dorp van dit eiland.  

Nu, dat er een afval probleem is op dit kleine eiland 
konden we met eigen ogen aanschouwen. Militairen 
waren druk bezig de vuilniszakken, die al enkele 
maanden in het tropisch zonnetje lagen te rotten, 
in boten te verschepen. Als je wilde vissen, kon je 
waarschijnlijk een emmertje maden vol vinden. 

Gelukkig was het meeste al opgeruimd en was dit 
ons bespaard gebleven. Maar de omwonenden moe-
ten toch wel met iets van overlast te maken hebben 
gehad, aangezien de oude vervallen huisjes op een 
paar meter afstand waren gebouwd van de vuilnis-
belt.  

Ook word er hier gedaan aan het behoud van de 
Karetschildpad. In de normale gang van zaken 
krijgen de nesten van deze schildpad hier weinig 
kans. Worden de kleintjes niet opgegeten door hun 
natuurlijke vijanden, gaat de Dominicaan er wel 
met de eieren/kleintjes vandoor omdat zij denken 
dat dit potentieverhogend is ,weet je het nog: de no1 
sport van de Dominicaanse man? Juist!   

Deze mensen halen de nesten ook leeg maar stop-
pen ze in koelboxen om ze op de juiste temperatuur 
te houden om zo een goede mix te krijgen van 50% 
mannetjes en 50% vrouwtjes. Een paar graadjes 
hoger krijg je alleen het ene geslacht en lager al-
leen het andere. Wij hadden geluk, er was een nest 
uitgekomen en de kleintjes probeerde zich een weg 

Mijn buddy’s
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omhoog te werken in het zand in de koelbox.  Als 
alles uitgekomen is, brengen ze de schildpadjes 
terug naar waar zij ze hadden gevonden en worden 
ze bewaakt vrij gelaten. Zodat de vrouwtjes 20 jaar 
later terug komen ,want dan leggen ze pas voor het 
eerst hun eitjes, is mij verteld, naar diezelfde plek 
om haar eieren te begraven. 

De populatie is door dit project 30 tot 40% toegeno-
men.  

Nog even gesnorkeld en het geluk gehad om een 
Stingray tegen te komen, het snorkelen op Catalina 
is overigens mooier , en met volle gang weer terug 
naar de haven. 

Helaas door flinke wind, en daardoor flinke stro-
ming, was het duiken aan onze kant van het eiland 
in Punta Cana op de mooiere plekken niet mogelijk.

Leuk, als je dan een facebook bericht krijgt van de 
duikschool, dat het nu prachtig duikweer wordt, als 
je net weg bent! De plekken die we wel bezochten 
aan onze kant van het eiland  waren daardoor ook 
minder mooi/helder dan normaal.   

Onze vakantie hadden we afgesloten op ons resort 
met een groot oudejaarsfeest en op de terugweg in 
het vliegtuig heb ik dit verhaal in elkaar geflanst. 

Ik had toch even 8 uurtjes niets te doen.  

Of ik nog een keer terug ga naar dit land waar oom 
agent omkoopbaar is, wat wil je als je €100,- per 
maand verdient, en de mensen in de hotels het drie-
voudige incl. inwoning en eten, en op de hoek van 
de straat zijn hand op houdt. Waar BOOMBOOM 
TAKTAK hoofdsport no1 is. De verschillen tussen 
rijk en arm groot blijven,verkiezingen bij voorbaat 
te voorspellen zijn.  

Jazeker, het blijft een heerlijk eiland waar men het 
woord stress niet kent en iedereen te eten  heeft. 
Rijkdom niet belangrijk is en de meeste Dominica-
nen gelukkig zijn en men niet zonder toerisme kan. 
Tussen de excursies door genoten van ons resort, 
van mooie shows, vriendelijke mensen, eten, drin-
ken, zwembad en zee.   

Wat ik ga doen als ik thuis kom?  Ik denk mijn auto 
wassen .......in de wasstraat. 

Saluut!!! Gelukkig nieuwjaar allemaal.

Simon de Boer 

Foto li-boven: zeeschildpaddenproject Saona Island
Foto re-boven en re-onder: Catalina Island
Foto li-onder: Stingray
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Uit de oude doos
In dit eerste clubblad van ons jubileumjaar (45 
jaar bestaan) de voorpagina en het allereerste 
artikel uit het eerste clubblad van De Walvis.

In die tijd natuurlijk nog geen computers en inge-
wikkelde drukapparatuur. De eerste ongeveer 15 
jaar werd het blad gewoon met de schrijfmachine 
en de stencilmachine gemaakt.

Ik heb zelf jaren meegeholpen bij het in elkaar 
zetten van het blad, met velen rond de tafel 
lopen, blaadjes pakken en samenvoegen tot een 
blad, nadat natuurlijk eerst de tekst getikt en 
daarna gestencild was. Veel werk, en er ging ook 
regelmatig wel eens wat mis. Papier op, nietjes 
op, papier te nat of te droog. Noem maar op. 

Later werd langzaam overgeschakeld naar kopie-
ren en drukken en natuurlijk werd de computer 
ingevoerd, wat een verbetering was, niet alleen 
makkelijkere verwerking, maar ook veel betere 
kwaliteit.

Jelmer (oud-redactielid 1983-2009)
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Op 31 oktober heb ik meegedaan aan de workshop ‘Trimmen voor onderwaterfotografen’, gegeven 
door Karin Brussaard en Sander Evering.

In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden, is dit een workshop die voor iedere duiker zeer inte-
ressant is.

Ik duik nu al een aardig tijdje en heb het trimmen ook wel redelijk onder de knie. Toch heb ik op deze 
dag weer veel handige tips gehoord om mij nog gemakkelijker in het water te bewegen of juist niet te 
bewegen.
Natuurlijk is dit met name voor fotografen belangrijk, maar tijdens de workshop waren er ook diverse 
niet-fotografen en instructeurs aanwezig. Ook zij hebben er veel aan gehad.
 
Tijdens de workshop werd onderscheid gemaakt tussen het uitloden, trimmen en het uitbalanceren 
van zowel apparatuur als duiker.

De hoeveelheid lood is een ding, met de positie van het lood is ook nog veel te winnen. Zo zitten de 
loodpockets aan de achterkant van sommige trimvesten wat hoger dan de ‘gewone’ loodpockets. Dit 
kan al heel wat uitmaken. Ook een fles iets hoger of lager geeft een ander gevoel bij het trimmen.
De algemene tip voor een ieder is dan ook: Kijk weer eens kritisch naar je hoeveelheid lood, en speel 
eens met de positie van je lood en fles.
Als laatste, laat eens iemand jouw positie in het water filmen om te zien hoe je er bij ligt.
 
De workshop ‘Trimmen voor onderwaterfotografen’ dekt dus niet helemaal de lading, maar is zeer de 
moeite waard om aan deel te nemen.

Het wordt gegeven door twee enorm enthousiaste mensen die behalve kennis van zaken, ook alle tijd 
nemen om van iedere goede duiker een betere duiker te maken.
Ik kan het dan ook iedereen aanraden!
 
Wim

Altijd blijven leren Tekst en foto’s: Wim Tijsterman

Kijk weer eens kritisch naar je hoeveelheid lood, 
en speel eens met de positie van je lood en fles.



Walvis Duikmagazine februari | 19 

Durf te vragen
Je bent nieuw binnen het duiken of je hebt 
nog niet zoveel ervaring en zit misschien wel 
vol met vragen. Waar ga je met die vragen 
heen? Zo is er uiteraard je instructeur, de be-
geleider, de trainer of misschien wel die duiker 
met 30 jaar aan ervaring. 

Het belangrijkste is dat je durft te vragen.

 We leiden binnen De Walvis op via modules, 
verschillende onderdelen die je moet beheersen 
voordat je jezelf 1-sters duiker mag noemen.

Het voordeel van zo’n modulaire aanpak is dat we 
maatwerk kunnen leveren, dat we in kunnen spe-
len op jouw specifieke wensen. Het is hierbij dan 
wel belangrijk dat deze wensen bekend zijn. 

Een instructeur of begeleider moet niet blijven 
zitten met vragen.

Let maar op, er zal vaak worden gevraagd: wat 
vond je er zelf van, wat vond je goed gaan, wat 
kan er beter? Vragen om erachter te komen waar 
we staan, wat is er allemaal nog te doen is?

Eén van de bekende spreekwoorden luidt: “Rome 
is niet in één dag gebouwd”, een klassieker wat 
mij betreft, maar zeer toepasbaar. Ja, er is een 
datum waarop we verwachten klaar te zijn met 
de opleiding, een punt in de toekomst waar we 
naartoe werken.

Gaan we allemaal even snel, is iedereen dan klaar. 
Miscchien wel, misschien niet. Is dat erg? Nee, 
natuurlijk niet. Het gaat erom dat jij er uiteindelijk 
klaar voor bent.

We werken aan een solide basis van waaruit je 
uiteindelijk jezelf gaat ontwikkelen en hopelijk 
verder gaat in de duiksport. En durf te vragen.

Zelf duik ik nu zo’n 15 jaar, maar leer nog elke 
duik. Niet alleen van de meest ervaren duiker, 
maar ook tijdens het begeleiden van duikers in 
opleiding. Ervaringen die ik meeneem in mijn 
eigen ontwikkeling. En wanneer ik iets vreemd 
vind, niet begrijp, of er meer van wil weten dan 
zal ik het vragen. 

Een goed voorbeeld van een vraag die ik mezelf 
regelmatig stel is: gebruik ik wel of geen buddy-
lijn?

Volgens de cursusboeken is het niet meer ver-
plicht, maar ik stop hem toch altijd in mijn zak en 
regelmatig komt hij tevoorschijn. 

Vooral wanneer het zicht minder is, mijn buddy 
wat nerveus is, of wanneer ik mijn buddy om wat 
voor reden dan ook in de buurt wil houden.

Zo ook tijdens de laatste duiken met mijn 
broer(tje). We hebben al heel wat duiken samen 
gemaakt, voelen elkaar heel goed aan, maar toch 
schromen we niet om elkaar vragen te stellen en 
die buddylijn bijvoorbeeld te gebruiken.

Een simpel handgebaar, een knikje terug en het 
is duidelijk. En dan maakt het echt niet uit dat je 
honderden duiken hebt gemaakt. Als er wat is 
dan vraag je het gewoon.

Gaat je buddy als een torpedo door het water 
en heb je moeite hem bij te houden? Vraag dan 
waarom en eis dat hij rustiger zwemt. 

Voel je je niet helemaal op je gemak, skip dan 
even je oefening en kom tot rust. Vraag om tijd en 
ruimte wanneer je die nodig hebt.

Simpel gezegd, de meest domme vraag is de 
vraag die je niet stelt.

Succes met de opleiding en durf te vragen.

Patrick 

Door: Patrick Stokhof de  Jong
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Schoonmaakrooster 2016
Mededeling van het Cleanteam

Je kunt het eigenlijk geen cleanteam noemen, 
want ik ben nog steeds alleen voor de coördina-
tie. De oproep voor assistentie wordt waarschijn-
lijk niet gelezen.

Onderstaand treffen jullie weer het schoonmaak-
rooster aan voor 2016.

Tot nu toe werd er schoongemaakt op de dins-
dagavond voorafgaand aan ons trainingsuur.
We dachten dat dit voor velen wel een geschikte 
tijd was. In de praktijk valt het toch soms wel 
tegen. Te vroeg of te druk met opleiding nieuwe 
leden.

Ook ikzelf moet afspraken verzetten om toch in 
het clubhuis te kunnen zijn.

Daarom wil ik vanaf maart weer naar de 1ste 
maandag van de maand. We kunnen dan begin-
nen om 19.30 uur en doorgaan tot we klaar zijn. 
In de anderhalf uur op dinsdag komen we er niet 
toe om iets extra”s te doen.
Het rooster is inmiddels aangepast (zie hieron-
der).

Maandag 7 maart  Maandag 4 april
Inge v.d. Vaart              Marlène Albrecht
Menno Groen  Eric van Duuren
Rob Daub Nanna van Duuren
Carla Luth Bert Spekkers 
Maarten Bosch Fred Dijkstra

Maandag 4 juli Augustus 
Flip Hillege  geen schoonmaak
Johannes v.d. Laan
Tijmen Veen
Jelmer de vries
Jan Hickman

Maandag 7 november    Maandag 12 december
Rene Glandorf         Ronald Daman
Cor Vermeulen        Piet de Groen
Dick Maters        Ad de Bie
Cor v.d. Poll        Sander v/d Weide
Theo Teeuw        Otto van Leeuwen

Schrijf de datum in je (digitale) agenda en zorg dat 
je geen andere afspraken hebt op die dag.

Mocht je toch niet kunnen, laat het dan bijtijds 
weten zodat er een vervanger geregeld kan wor-
den. Dit kun je ook makkelijk zelf doen. Laat ook dat 
weten.
Een week van te voren ontvang je nog een herinne-
ringsmail van mij.

Ludie 

Maandag 2 mei Maandag 6 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

Maandag 5 september Maandag 3 oktober
Helen Stroobach Gianda Mellema
Gregory Tevreden  Ronald Hoogenboom
Ab Ras  Ronald van Bork
Coba Hageman Jos Vork
Jennifer Goedhart  Jertha Brouns
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Duikvaker 2016
Op 6 en 7 februari jl. vond in de Expo in Houten 
weer de jaarlijkse duikbeurs DUIKVAKER plaats.

Het was alweer de 24e editie van dit jaarlijkse 
evenement waarbij maar liefst 3 hallen gevuld 
werden met van alles wat met de duiksport te 
maken heeft. Zoals leveranciers van de nieuwste 
duikmaterialen, de laatste trends in duikreizen en 
interessante workshops op gebied van o.a. onder-
waterfotografie/film. 

Ook dit jaar was de belangstelling weer enorm 
en was het wederom een gezellige ontmoetings-
plaats van vrienden en oud bekenden uit de 
duiksport.

Ieder jaar staat er ook een stand van Duiken 
Inbeeld die tijdens de beursdagen iedere onder-
waterfotograaf, beginnend of gevorderd, in de 
gelegenheid stelt één of twee foto’s in te leveren 
en die mee te laten doen met een onderwater-
foto wedstrijd.

Ook onze eigen “Walvis” Marlène besloot de 
stoute schoenen aan te trekken en een poging 
te wagen in deze wedstrijd. Zij had gekozen voor 
een foto van een Pygmeezeepaardje (in werkelijk-
heid slecht 1,5 cm groot!) en een mooie close-
up foto van een zeeschildpad, beiden gemaakt 
tijdens haar laatste reis naar de Filippijnen!

Er waren prachtige foto’s te bewonderen in vele 
categorieën. Tot grote vreugde van Marlène (en 
ondergetekende :) werd de foto van het Pygmee-
zeepaardje gekozen tot publieksfavoriet van de 
dag, en de foto van de zeeschildpad kreeg de 
eerste prijs van de vakjury in de categorie “buiten-
lands water”!

Peter Boots, die jullie misschien wel kennen van 
zijn maandelijkse column in het blad DUIKEN, won 
eveneens een eerste prijs in de categorie “Neder-
lands water” met een prachtige foto van de mos-
selhang cultuur.

Marlène heeft een prachtige duiklamp gewonnen, 
beschikbaar gesteld door Onderwaterhuis.nl en 
mocht de twee uitvergrote foto’s mee naar huis 
nemen. Deze krijgen binnenkort een mooi plekje 
in de woonkamer.

Zo kreeg deze jaarlijkse duikbeurs een extra fees-
telijk tintje. En natuurlijk hoop ik dat er volgend 
jaar nog meer Walvissen besluiten om mee te 
doen. Want niet geschoten, is misgeschoten met 
de camera dan wel te verstaan :)

Jeroen

Tekst en foto links: Jeroen Albrecht

Door Jeroen Albrecht
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Cartoon Dirk Jan uit het Parool
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Time to drink champagne 
and dance on the table

De Walvis bestaat dit jaar 45 jaar. Party time! Wij, Carla en Inge, hebben ons bij het bestuur gemeld met 
het aanbod een groot feest te organiseren om dit te vieren. Dit aanbod is met veel enthousiasme ont-
vangen. We denken na over een thema, de locatie en over de invulling van de avond. 

Net als andere jaren staan er ook dit jaar alweer behoorlijk wat activiteiten op het programma met als 
hoogtepunt voor 13 leden de Malediven reis. Wat een vooruitzicht, maar dat is het feest ook. De zomer-
vakantie lijkt geen geschikte periode en bij het prikken van een datum hebben we rekening gehouden 
met de al ingeplande activiteiten. 

Noteer alvast zaterdag 19 of 26 november 2016 in je agenda want dan wordt het jubileum ‘s avonds 
groots gevierd. Voor het feest zoeken we onder andere naar een geschikte locatie en de definitieve 
datum volgt zodra er hierover meer duidelijkheid is. 

Zoals gezegd denken we na over het thema, de locatie en de invulling van de avond maar we willen 
hier graag ook andere walvisleden bij betrekken. Dus zijn we op zoek naar creatieve geesten en en-
thousiastelingen die willen meedenken. 

Het feest in de Walvisbaai is natuurlijk een optie maar waarschijnlijk is dit te klein en ongeschikt. Dus 
zijn we op zoek naar een geschikte locatie waarbij we de kosten in de hand houden door zelf te zorgen 
voor de hapjes, drankjes en aankleding. Leuk om hierover mee te denken? 

Of heb je meer affiniteit met PR-activiteiten met het doel zoveel mogelijk voetjes op en van de vloer 
te krijgen? Aandacht voor het feest vragen met grappige foto’s of filmpjes via Facebook, de mail of het 
walvismagazine? Het bestuur stelt een budget beschikbaar maar we willen groots uitpakken en de 
eventuele eigen bijdrage in de kosten zo beperkt mogelijk houden. Dus heb je ideeën over mogelijke 
andere financieringsbronnen, brand los en laat het weten! 
Of heb je suggesties voor de invulling van de avond, schroom niet en meld ze. 

Leuk om mee te denken over één, twee of drie van de onderwerpen (locatie, PR activiteiten/financie-
ring of de invulling van de avond)? 

Stuur dan een mail naar Inge.

Feestgroetjes,
Carla en Inge 

Noteer alvast zaterdag 19 of 26 november 2016 in je agenda 
want dan wordt het jubileum ‘s avonds groots gevierd. 

Door: Carla Luth en Inge van der Vaart
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De kampioenen van 2015
Er is hard voor gestreden, grenzen zijn verlegd, 
tactieken zijn letterlijk en figuurlijk in het water 
gevallen. Er zijn oud-kampioenen door het ijs 
gezakt en nieuwe helden opgestaan.

Kortom, het was weer feest met de jaarlijke Sin-
terklaasspelletjes.

Dit jaar viel de organisatie op de schouders van 
de regerend kampioenen; Erik de Groen, Dick 
Walter, Cor Vermeulen en Patrick Stokhof de Jong. 

Een stel creatievelingen bij elkaar, die onder het 
genot van een drankje de meest uiteenlopende 
spelletjes hadden verzonnen.

Het is namelijk wel de kunst nieuwe spelletjes te 
ontwikkelen. Een Walvis wil wel worden verrast.

1. Ik heb een opgeblazen gevoel

Leuk zo’n ballon onderwater opblazen en zonder 
boven te komen naar de overkant zwemmen. 

Heel moeilijk op papier, maar de ballonnen waren 
zo dun dat er al gauw te weinig ballonnen dreig-
den te zijn. Hulde aan de jury voor de creatieve 
oplossing, leg er dan maar geen knoop in, maar 
laat maar zien dat hij vol is en zwem weer door.

Het is dan wel makkelijk dat je een paar goede en 
snelle zwemmers hebt.

De uitslag voor dit spel:

1e  team Patrick
2e  team Frits
3e  team Jennifer
4e  team Jos
5e  team Flip

Middels het inzetten van de Joker werden het 
aantal banen verdubbeld. Niemand had echter 
een Joker ingezet.

2. Pakjes door de schoorsteen

Geef mensen een bal en ze gaan ermee gooien, al 
dan niet richting hun eigen teamgenoten. Echter 
was ook hier de jury erg scherp en werden de 
regels een beetje aangepast.

Uiteindelijk telde het aantal afgelegde banen per 
team en kwam de volgende stand op het bord te 
staan:

1e  team Jos (lang leve de Joker)
2e  team Flip (lang leve de Joker)
3e  team Patrick
4e  team Jennifer
5e  team Frits

3. De Elandproef

Het is normaal al best lastig om te slalommen tus-
sen die pionnen, maar met een onderwaterhoc-
kystick en puck wordt de uitdaging alleen maar 
groter.

Elkaar aflossen was er niet bij, zelf je baan afma-
ken en daarna pas de volgende van start.

Er zijn wat mensen bekaf geweest na afloop van 
dit spel, de breedte van het bad lijkt niet ver, maar 
door die pionnen en de schuine kant is het uitein-
delijk een flink eind zwemmen.

1e. team Patrick (lang leve de Joker)
2e  team Frits (lang leve de Joker)
3e  team Jennifer
4e  team Jos
5e  team Flip

4. Het paard achter de wagen spannen

Walvissen spelen graag met lood. Of het nu em-
mers heen en weer lopen is of we gebruiken een 
keer een duw-wagen voor kleine kinderen, er is 
altijd een spelletje met loodblokken. Zo’n 20 kilo 
welteverstaan.

Zoals gezegd zaten er deze keer wieltjes onder, 
maar was zwemmen verboden. Je loopt het 
kleine karretje maar naar de overkant. Misschien 
wat makkelijker gezegd dan gedaan.  
De slimmerikken hadden zelf ook een loodgordel 
om en bleven zo makkelijker onder water samen 
met het karretje.

Door: Patrick Stokhof de Jong
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Met de volgende uitslag als uiteindelijk resultaat:

1e  team Jennifer (lang leve de Joker)
2e  team Patrick
3e  team Frits
4e  team Flip
4e  team Jos

Team Jos en Flip hadden evenveel banen en kre-
gen daardoor hetzelfde aantal punten.

5. Hengelen naar Pakjes

Niet iedereen heeft evenveel geduld, is goed in 
stil liggen of heeft een scherp oog. Ga dan maar 
eens vissen naar pakjes. 

Met dank aan Cor waren er heuse hengels ge-
maakt en werd het tijd om loodblokjes op te 
vissen.

Het team van Flip was hier het scherpst en voor-
kwam hiermee dat ze niet op de laatste plaats 
eindigden overall.

1e  team Flip
2e  team Jennifer
2e  team Patrick
4e  team Frits
4e  team Jos

Voor elk gewonnen spel ontvang je 5 punten, de 
nummer 2 krijgt 4 punten enz enz.

Gelet op de eerdergenoemde uitslagen is dit de 
einduitslag:

1e  team Patrick 21 punten
2e  team Jennifer 17 punten
3e  team Frits  15 punten
4e  team Flip  13 punten
5e  team Jos  13 punten

De jury heeft op basis van de uitslagen per spel 
bepaald dat team Jos 5e is geworden en met de 
jury ga je niet is discussie heb ik de afgelopen 
jaren wel geleerd.

Normaliter organiseert het winnende team de 
spelletjes, maar dat is verleden tijd. Er is netjes 
geloot. Zo is de organisatie geloot en zijn er 
(nieuwe) teamcaptains aangewezen.

De organisatie is in handen van:

De captains zijn:

Er zijn maar 4 captains gekozen, omdat de organi-
satie zelf een team vormt.

Namens de organisatie, iedereen hartelijk be-
dankt voor zijn of haar inzet en betrokkenheid en 
aan de nieuwe organisatie, Heel veel succes. Jullie 
zijn de 27e november aan de beurt.

Dick, Erik, Cor & Patrick
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Ook de redactie vergeet wel eens een artikel te 
plaatsen, of was er sprake van sabotage. Iemand die 
niet tegen zijn verlies kon... Joost mag het weten.

In ieder geval de uitslag van de persluchtspelletjes 
(daterende van augustus!) was alleen nog maar be-
kend bij die mensen die aanwezig waren bij de BBQ. 

Er werd hier gestreden met behulp van je duik-
uitrusting en ook hier hadden de spellen weer 
illustere namen:

Blindemannetje (blind van duikset wisselen)
Domino onderwater (kijk uit waar je zwemt)
Puzzel Estafette (waar is die ademautomaat)
Lood om oud ijzer (emmers met lood)
Kan mij geen moer schelen (een hoop moeren)

Onderstaande uitslag is van toepassing, waarbij 
het tactisch inzetten van de Joker heeft geleid 
tot de uiteindelijke winnaar.

1e  team Gianda
2e  team Jennifer
3e  team Jertha
4e  team Wilma
5e  team Carla

Namens de trainers

Patrick 

De zomerrecesspelletjes
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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 Zaandam.

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

Voor meer informatie betreffende 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 fijn als je gewaardeerd wordt.

Zaterdagochtend trainingen 
(bron: Facebookpagina Duikteam de Walvis)

14 november
Voegen voelen met je ogen dicht, mooie hoek 
duiken en als een soort raketdolfijn uit het water 
komen en baantje afmaken...dat zijn een paar op-
drachten die Frits vanaf de kant maakte.
En dan gaan we Cooperen, natuurlijk, dat weten we 
al sinds jaar en dag en het blijft een uitdaging....we 
houden elkaar 12 minutenlang zijdelings goed in de 
gaten, snel sneller snelst. Jarige Bert kwam het verst.
En dan het ‘handen op de rug’ spel, een topper die 
we erin moeten houden. Geweldig bedacht Frits en 
volgende week weer.
Toch?

16 januari:
Afgelopen zaterdag werd de training gegeven door 
niemand minder dan Hans Bosma! Een verrassende 
basketbal getinte training. We begonnen met sta-
tisch onderwater hangen en werden daarna enthou-
siast aangemoedigd bij elke opdracht die Hans gaf. 
Alle ballen op het doel aan de overkant, boven en 
onderwater, sprintjes trekken op de korte kant en 
op t eind mochten we elkaar A of B buddy bedan-
ken voor een fijne training en zorg voor elkaar.

23 januari
Onderwater begin je met een hoekduik en het bad 
is 25 meter en dan stop je niet op 20...jaja de trainer 
lette op de scherpe kantjes van het optimaliseren 
van je conditie afgelopen zaterdag .
Patrick had zijn handen vol aan de kant om ons 18-
en in goede banen te leiden...Bedankt Patrick.

30 januari
Door weer en wind kwamen we weer in grote 
getalen naar De Slag voor een “Robtraining”.....
Zoveel leuke dingen bedacht en dan zelf aan de kant 
moeten toekijken hoe wij onder water ver, verder, 
“t verst zwemmen. Sprinten, parcours met hinder-
nissen en door een zelfgemaakte hele, hele lange 
snorkel ademen ( nou ja ‘t uitblazen was voor de 
meesten al zo’n klus dat de lucht inademen te lang 
op zich liet wachten) 
Ja, jullie zien het goed het is Carol en hij zwemt 
vanaf nu elke zaterdag mee, nu jij nog!!

Tekst: Patrick Stokhof de Jong
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Gefeliciteerd 
Jarigen:

Februari
04 Jertha Brouns
09  Gianda Mellema
23 Joey Post

Maart
09  Cor v.d. Poll
12 Jennifer Goedhart
15 Rob Daub
16 Carla Luth
19 Timo v.d. Werf
25 Erik van de Toorn Vrijthof
26 Piet de Groen

April
02 Wim Aafjes
02 Guus Klitsie
03 Sander v.d. Weide
04 Johannes v.d. Laan
24 Ruud Vroom

Mei
04 Ab Ras
04 Inge v.d. Vaart
15 Freek Stokhof de Jong
24 Déanne de Boer
24 Nanna van Duuren
29 Ton Raaymakers

Nieuwe leden
Déanne de Boer
Jochem van de Broek
Monica Dütting
Chris Keijzer
Guus Klitsie
Lieke Mulder
Quitty Pluimers
Jerry Sahebdin
Mowaffaq Tahir

Opgezegd
Eugène Dreuning
Jochem Nol
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Freek’s natuurpagina
Ik denk dat bijna iedereen het wel heeft gezien op 
het journaal of in de krant. De gestrande potvis-
sen op Texel. Een vreselijk gezicht, maar helaas 
een onderdeel van de natuur. Freek beschikt over 
een ruim scala aan natuurboeken en heeft ervoor 
gekozen deze keer de Potvis onder de aandacht 
te brengen.

Potvissen kijken

Er zijn drie soorten potvissen: de grootste die ge-
woon ‘potvis’wordt genoemd, en twee veel klei-
nere soorten, de dwergpotvis en kleinste potvis. 
De potvis is de grootste tandwalvis, die in lengte 
en gewicht vergelijkbaar is met de middelgrote 
baleinwalvissen. 

De potvis komt nog altijd wijdverspreid voor, hoe-
wel er al drienhonderd jaar intensief op gejaagd 
wordt. De walisvaarders hadden het gemunt op 
twee dingen: de spermaceti uit de kop van de 
walvis en het ambergrijs uit de darmen. 

Spermaceti, een olie die stolt bij het afkoelen, 
smeerde de machines van de industriele revolutie 
in Europa en Amerika. 

Ambergrijs, een vettige substantie afkomstig van 
samengeklonterde, verteerde inktvis, werd ge-
bruikt als fixeermiddel in parfums.

Identificatie

De potvis, met zijn enorme, vierkante kop en 
gerimpelde huid van zijn achterlijf, is relatief mak-
kelijk te herkennen. Hij heeft een bult en knokkels 
op zijn rug, in plaats van een vin. De fontijn spuit 
naar linksvoor, in een hoek van 45 graden, waar-
door deze zelfs op grote afstand te onderschei-
den is van die van andere fonteinen. 

Vergeleken met de potvis hebben de dwergpot-
vis en kleinste potvis een kleinere kop en staat 
het blaasgat verder naar achteren. Beide soorten 
hebben een rugvin, al is die van de kleinste potvis 
groter dan die van de dwergpotvis.

Duiken

Alle drie de potvissoorten kunnen diep duiken 
en jagen voornamelijk op inktvis en octopus. De 
grootste van de drie staat erom bekend dat hij 
tot 1980 meter diep kan duiken om op de reuze-
ninktvis te jagen, het grootste ongewervelde dier 
ter wereld (18 meter lang).
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Freek’s natuurpagina
Deze verbijsterende duiken, die wel twee uur 
kunnen duren, voeren de walvis van zonnig water 
met een temperatuur van 25 graden tot donkere, 
ijzige dieptes van 2 graden. 
De spermaceti in de kop van de walvis stolt op 
die diepte waarschijnlijk, waardoor hij kan zin-
ken. Als het ijd is om op te duiken, laat de walvis 
warmbloed langs het orgaan stromen, waardoor 
de spermaceti smelt en de walvis meer drijfkracht 
krijgt.

Deze drijftheorie is overigens omstreden; het 
spermacetiorgaan heeft mogelijk andere func-
ties zoals het bundelen van geluidsgolven of als 
absorptiekussen wanneer mannetjes die om een 
wijfje vechten elkaar kopstoten geven.

De ‘potvis’

Zoals gezegd staat de potvis erom bekend heel 
diep te kunnen duiken en om de agressiviteit van 
bedreigde mannetjes. 

In de begintijd van de walvisvaart ramden door 
harpoenen getroffen mannetjes de walvisvaar-
ders (die veel groter waren dan zijzelf ) en brach-
ten ze tot zinken.

Moby Dick, de legendarische witte walvis uit de 
roman van Herman Melville, is een potvis.

Potvissen beschikken over een verfijnd vermogen 
tot echolocatie om in diep water hun snelzwem-
mende prooi te kunnen volgen. 

Ze maken hierbij allerlei geluiden, zoals gegrom, 
gefluit en gepiep, waarmee ze met andere potvis-
sen communiceren. 

Sommige wetenschappers denken dat potvissen 
de geluidsgolven kunnen bundelen in het sper-
macetiorgaan, om zo hun prooi te verlammen.

Potvissen kennen een heel andere sociale struc-
tuur dan de overige grote walvissen. 

Ten eerste zijn de mannetjes veel groter dan de 
wijfjes. 

Ten tweede blijven de wijfjes en jonge dieren het 
hele jaar door in warmer water terwijl veel vol-
wassen mannetjes in koeler water blijven. 

De grootste mannetjes die alleen of in groepjes 
reizen, migreren naar het warmere water om daar 
om de wijfjes te vechten. Vaak zit de kop van een 
mannetje vol littekens van beten, opgelopen 
tijdens dit soort gevechten.

Potvis

Waar zijn ze te zien: de beste plek om ze te zien 
zijn de Azoren in de Atlantische oceaan. 
Wanneer: mei tot oktober, als de mannetjes, wijf-
jes en kalven allemaal aanwezig zijn.
Bereikbaarheid: vanaf de meeste eilanden wor-
den tochten over land of zee georganiseerd. 

Feiten

Wetenschappelijke naam: Physeter macrocep-
halus
Geslacht: Physeteridae
Verspreiding: Atlantische, Indische en Stille Oce-
aan
Habitat: diepzeewateren
Status: plaatselijk algemeen voorkomend
Populatie: 300.000 tot 400.000 stuks
Voedsel: inktvis, octopus en vis
Lengte: 15-18 meter; vrouwtjes kleiner dan man-
netjes
Gewicht: mannetjes 38-55 ton; vrouwtjes 20-27 
ton
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Dwergpotvis en kleinste potvis

Over de dwergpotvis en de kleinste potvis is 
weinig bekend. De twee soorten zijn moeilijk uit 
elkaar te houden en de meeste informatie die we 
hebben, is afkomstig van gestrande exemplaren. 

Beide soorten komen veel voor in warm oceaan-
water, waarbij de kleinste potvis de voorkeur 
geeft aan de rand van de continentale plaat en de 
dwergpotvis liever in diep water zwemt.

De twee potvissen zijn makkelijk te verwarren 
met een tuimelaar, hun kop is echter stomper, 
zonder snuit en ze hebben een valse kieuw achter 
het oog. 

Dwergpotvis

Kleinste potvis

De kleinste potvis heeft een iets grotere rugvin 
dan de dwergpotvis. 

Beide soorten kunnen roerloos in het water drij-
ven. 

Als ze worden gestoord kunnen ze hun maagin-
houd uitspugen als een roodbruine, stinkende 
wolk in het water. 

Dit is waarschijnlijk een afleidingsmanoeuvre of 
afschrikwekkend middel tegen roofdieren zodat 
de kleine walvis kan ontsnappen.

De kleine potvissoorten verschillen zo veel van de 
grote potvis dat ze een eigen soortnaam hebben, 
de Kogiidae.

Waar zijn ze te zien: Dominica, Caribische Zee
Wanneer: december tot juni. 
Het hoogseizoen voor alle drie de potvissoorten 
loopt van maart tot april.
Bereikbaarheid: er vertrekken tal van bootexcur-
sies naar walvisgronden vanuit Roseau en omge-
ving.

Feiten

Wetenschappelijke naam: Kogia breviceps 
(dwergpotvis)+ Kohia simus (kleinste potvis)
Geslacht: Kogiidae
Verspreiding: gematigde, subtropische en tro-
pische wateren van de Atlantische, Indische en 
Stille Oceaan
Habitat: diepzeewater (dwergpotvis) en voor de 
kust (kleinste potvis)
Status/ populatie: onbekend van beide soorten
Voedsel: inktvis, octopus, vis en schaaldieren.
Lengte: 2,4-3,4 meter; kleinste potvis iets kleiner.
Gewicht: dwegpotvis 320-400 kilo; kleinste potvis 
lichter.

Uit Walvissen en Dolfijnen, door Trevor Day, 
Uitgeverij Tirion Natuur.

Een tip van de redactie: 

http://www.buzzfeed.com/nickguillory/science-
rules-kids#.il3ZeMw29 
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Bierproefavond 30 januari 2016

Een klein verslag van Marijke Dijkstra over de laatste bierproefavond!

Barrel aged beers - 7e bierproef avond Duikteam De Walvis groot succes! 
Verrassende bieren, heerlijke hapjes en een bijzondere uitsmijter: een 35 jaar oud biertje gezamenlijk ge-
nuttigd. De bierlijst volgt! 
De plannen voor een volgende avond zijn alweer in volle gang!
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Heldendom
Als kind heb je zo je favoriete helden. Sporthelden als Jo-
han Cruijff, filmhelden als Sean Connery (ja, ik ben al zo 
oud) of de super helden als Batman of Superman. 

Ook ik ben een tijdje een superheld geweest, tot mijn kin-
deren zich realiseerden dat ik niet kon vliegen, auto’s kon 
optillen en ook gewoon ziek en/of gewond kon raken. 

Naarmate je ouder wordt, verdwijnt de heldenverering 
en zie je ieder ander mens nog slechts voor wat ze zijn. 
Gewoon een mens. 

Toch ga je daarna weer de held in de gewone mensen zien. 
Nu heeft dat niets te maken met fysieke kracht, snelheid of 
extreme slimheid. 

Mijn helden zijn tegenwoordig de mensen die ondanks te-
genslagen, ziektes en andere ellende altijd positief blijven. 

Mijn neefje was daar een mooi voorbeeld van. Ondanks 
zijn ziekte bleef hij optimistisch en is hij tot het einde toe 
een steun geweest voor de mensen om hem heen. 

Vorig jaar heb ik de Alpe d’Huzes gefietst voor ook alweer 
zo’n positivist. 

Het lijkt ook wel of een ernstige ziekte die een mens li-
chamelijk zwakker maakt, deze geestelijk juist veel sterker 
maakt. En hoewel ik hoop lang gezond te blijven, vind ik 
dat wel een geruststellende gedachte. 

Ook binnen de club hebben wij een aantal mensen die 
lichamelijk nogal wat te verduren hebben of hebben gekre-
gen. 

En ook deze mensen hoor je nooit klagen over hun beper-
kingen, maar zijn juist een toonbeeld van optimisme. 
Ik heb tegenwoordig weer een nieuwe held. Hij kan niet 
vliegen (denk ik), en loopt ook niet door muren heen. 
Maar is altijd vrolijk, maakt heerlijke gerookte kip en trot-
seert het koudste water. 

René is mijn nieuwe held. 

Wim 

Overdenkingen
door: Wim Tijsterman
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Bestuurslid gezocht man/vrouw
Onze voorzitter Maarten heeft het al benoemd in 
zijn voorwoord, maar herhalen kan nooit kwaad. 
De Walvis zoekt nieuwe bestuursleden.

Ciska heeft aangegeven het bestuur te verlaten 
de komende ALV en dat respecteren wij, maar 
betekent wel dat er een vacature open staat. In dit 
geval eigenlijk 2, want we hebben het liefst een 
oneven aantal bestuursleden.

Denk nu niet gelijk, dat zal wel een hoop werk 
zijn, want dat is helemaal niet zo. Er wordt echt 
niet van je verwacht dat je er een dagtaak aan 
hebt of dat het rennen en vliegen is.

De taken zijn netjes onderling verdeeld en we zijn 
veelal bezig met het aansturen van commissies, 
de vrijwilligers. Hiernaast zijn we het klankbord 
naar buiten toe en proberen we waar mogelijk de 
levendigheid en betrokkenheid binnen de club te 
waarborgen.

Misschien lijkt het wel zo dat we ons als bestuur 
overal maar mee bemoeien, maar velen van ons 
hebben meerdere petten op. We zijn er gewoon 
vaak. 

Zo is Maarten, naast voorzitter ook instructeur 
in opleiding. Rob is naast vice-voorzitter ook 
conditietrainer en instructeur.  Jelmer is naast 
secretaris ook instructeur en duikplanner. Erik is 
naast penningmeester ook instructeur en Patrick 
is naast algemeen bestuurslid ook instructeur in 
opleiding, conditietrainer en zit in de redactie van 
het clubblad.

Kort samengevat, allemaal op verschillende ma-
nieren betrokken bij de club.

In onze ogen is het goed als we versterkt worden 
door leden die “misschien” niet in allerlei commis-
sies zitten, maar die wel zo hun ideeen hebben, 
en deze in een andere setting naar voren kunnen/
willen brengen.

Omdat we een afspiegeling willen zijn van de 
hele club, lijkt het ons het beste als Ciska wordt 
vervangen door een andere dame. Zodat er met 
een frisse blik naar de dingen wordt gekeken en 
het niet zo’n old-boys-network wordt, daar zijn er 
namelijk al veel te veel van.

 Meer weten over een bestuursfuctie, schiet een 
van ons aan, we vertellen je er graag over. 

Voor ons geen stoffige vergaderingen, maar 
continu werken aan een gezellige, betrokken en 
levendige club.

Alvast bedankt voor jullie interesse.

Het bestuur
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Er wordt binnen De Walvis een hoop georgani-
seerd en daar heb je vrijwilligers voor nodig. Die 
zijn er gelukkig volop, maar dat is niet zo vanzelf-
sprekend, dus iets om even bij stil te staan.

Zo’n kraam op de Gedempte Gracht, die mooie 
beachvlaggen en de doeken met de foto’s van de 
dames en de heren zijn niet door de club bekos-
tigd maar gesponsord door leden! 

Mannen en vrouwen die hier niet voor in het zon-
netje willen worden gezet, maar dit uit liefde en 
betrokkenheid voor de club doen.

Door middel van dergelijke liefdadigheid komen 
er dingen tot stand die we anders misschien wel 
hadden moeten parkeren of niet uitvoerbaar 
waren. 

Het geld groeit ons tenslotte niet op de rug. 

Wij van het bestuur zijn deze vrijwilligers enorm 
dankbaar dat we hierdoor een actieve en gezon-
de club zijn en blijven en spreken dan ook onze 
dank uit. 

Kijk ook zelf wat je voor de club kan doen, zo is er 
altijd wel een commissie die je hulp kan gebrui-
ken of een activiteit waarbij juist jouw expertise 
gewenst is. 

Wacht niet tot je gevraagd wordt, maar kom ook 
met je eigen ideeen. 

Voorbeelden van activiteiten die wachten op 
vrijwilligers zijn:

* Het opknappen van het clubhuis
* Het assisteren (voor 3-sters) bij de lopende   dui-
kopleidingen
* Het organiseren van niet duik-gerelateerde
evenementen
* Het 45 jarig bestaan
* Een gasttraining geven

Een kleine greep uit de vele mogelijkheden die er 
liggen binnen De Walvis.

Vele handen maken licht werk
Laat het organiseren en faciliteren zodoende niet 
aan een kleine groep mensen over, maar steek de 
handen uit de mouwen. 

Vele handen maken tenslotte licht werk.

Namens het bestuur van Duikteam De Walvis

Patrick 
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Bericht van de websitegroep
Inmiddels is de website alweer een tijdje in de 
lucht en wordt volgens de Wordpress statistieken 
goed bekeken, dus dat is mooi. 

De promotiefilm die Jeroen maakte staat er zowel 
in de korte flashy uitvoering op als in de langere 
versie van zes minuten, zeer het bekijken waard, 
erg leuk gemaakt. 

Ook goed om te weten dat de activiteiten-kalen-
der alle activiteiten binnen de club vermeldt, dus 
ook de avonden van de 1* en 2* opleidingen en 
bijvoorbeeld ook de avonden dat het cleamteam 
aan de slag gaat. 

Daar staat niet bij wie wanneer het haasje is, let 
daarvoor goed op de planning die daarvan in het 
clubblad staat en de email die Ludie daarover nog 
stuurt, je kunt altijd tijdig weten wanneer je aan 
de beurt bent. 

De activiteitenkalender is daarmee tegelijkertijd 
de agenda geworden waarin we bijhouden wie 
wanneer de Walvisbaai gebruikt, wil je dus een 
avond iets organiseren dan hoef je alleen maar 
in de activiteitenkalender op de website te kijken 

om te zien of de Walvisbaai die avond vrij is. 

Verder houden wij ons aanbevolen voor leuke en 
bijzondere foto’s die we op de website kunnen 
zetten, blijft voor anderen ook altijd leuk om te 
zien.

Jos Vork

www.duikteamdewalvis.nl 
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