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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



4 | Walvis Duikmagazine mei

Inhoudsopgave 

Colofon
Inhoudsopgave
Van de Voorzitter          05
Clubduiken voorjaar 2015         06
Agenda           07
Pinksterweekend          07
Beklimming Alpe d’Huez         08
Prikbord           09
Better safe than sorry...         10
De eerste buitenduik van Jos        11
Redden is voor iedereen         12
Genezen onder druk in tank AMC        13
Bier te koop           14
Freediving           15
De eerste buitenduik van Ronald        17
Schoonmaakrooster          19
Werken aan je conditie         20
Expeditie Zeeland | Onderwaterbiologie        21
Gefeliciteerd | nieuwe leden         23
Uit het archief           24
Eieren zoeken ...          26
Overdenkingen           27
Laten we eens helemaal opnieuw beginnen      28
Freek’s natuurpagina          29
Bon Bini Bonaire!          30
Onderwaterfotografie event Museon       31

	  

WALVIS DUIKMAGAZINE LIEVER DIGITAAL ONTVANGEN? 
STUUR DAN EEN E-MAIL NAAR

INFO@DUIKTEAMDEWALVIS.NL
OF MELD HET BIJ EEN VAN DE REDACTIELEDEN.



Walvis Duikmagazine mei | 5 

Van de voorzitter
Beste Walvis!

Daar sta je dan. ’s Morgens vroeg op een zondag aan de oe-
ver van zandeiland 4 in Vinkeveen. Donker bruin gekleurd 
water wat er wel heel koud uit ziet. Niet echt aantrekkelijk. 
Heb je daarvoor nu al die theorielessen gevolgd in het 
clubhuis? Heb je daarvoor door wind en regen met je zware 
spullen gesjouwd naar het zwembad? Heb je dat allemaal 
doorstaan? Voor dit moment?

Daar sta je dan. ’s Avonds laat op een dinsdag aan de rand 
van het zwembad de Slag in Zaandam. 

Heb je daarvoor nu net 1.5 uur theorie gevolgd in het 
clubhuis? Door wind en regen naar het zwembad gefietst in 
je te natte regenpak?  En dan dat helder blauwe water wat 
er wel heel warm uit ziet. Niet echt aantrekkelijk in je 7mm 
duik pak waar het zweet inmiddels langs de binnenkant 
naar beneden stroomt. Heb je dat allemaal doorstaan? En 
je denkt dat je minstens 1 minuut je adem in kunt houden? 
Voor dit moment? 

Daar sta je dan. Een zaterdag avond aan de rand van de bar 
in het clubhuis.

Een donker flesje staart je aan. Een flesje met een inhoud 
die je nog nooit eerder hebt ervaren. Heb je daarvoor je 
vrije avond opgeofferd? Om samen met 20 andere leden 
een totaal nieuwe smaak sensatie te ervaren? Om na afloop 
niet geheel vast op je benen terug naar huis te fietsen of om 
opgehaald te worden? Voor dit moment?

Daar sta je dan. Zaterdagochtend 6 juni, bij Kweekerstraat 
20b. Op een steiger, bij het clubhuis. Met een kwast. Of met 
een schroevendraaier. Of met een schuurmachine. Of met 
een stuk trespa.
Zit je daarvoor op een duikclub? Heb je daarvoor contribu-
tie betaald? Een duikuitrusting gekocht? Om te klussen?

Daar sta je dan. Thuis. In twijfel. Doen of niet doen. Je kam-
peerspullen van zolder of uit de schuur halen. Misschien 
een buitje. Misschien koude nachten. Misschien slecht 
zicht. Maar zeker veel lol, gezelligheid en mooie duiken in 
Zeeland tijdens de Pinksterdagen.
 
Ja dus.

Het antwoord op de vraag van de nieuwe leden van de Wal-
vis die met het 1-sters praktijkgedeelte van hun opleiding 
bezig zijn, nieuwsgierig naar wat er allemaal met hen gaat 
gebeuren in het water. 

De tweede ja de bevestiging vlak voor de aanvang van het 
natte gedeelte tijdens de cursus “static opneu” (freediven), 
een wel heel bijzondere ervaring om mee te maken. 

De derde ja een instemmend knikje tijdens de Italiaanse 
bierproef avond, één uit een serie van uiterst succesvolle 
avonden, waar onbekende biertjes over de smaakpapillen 

vloeien. En natuurlijk je bevestiging voor de oproep om 
onze Walvisbaai de “finishing touch” te geven begin juni.
En als laatste een volmondig ja om je op te geven voor het 
komende Pinkster (kampeer weekend) in Zeeland.

Kenmerkend voor de Walvis, waar zo ont-zet-tend veel 
wordt georganiseerd.

Daarvoor ben je toch lid van een ver-e-ni-ging; het woord 
zegt het al, verenigd (samen) dingen doen.

Maar boven al draait het om duiken. Veel duiken. In Neder-
land, in de ons omringende buurlanden, Frankrijk, Spanje, 
of nog verder weg, in exotische oorden….
De onderwater wereld verkennen, genieten van de flora en 
fauna onder de golven, daarvoor doe je het toch?

Mooi om te zien, hoe de nieuwe leden daar nu al oog voor 
hebben!

Welkom iedereen, weer terug onder water, na de koude 
wintermaanden.
(op die enkeling na die de hele winter gewoon door dook, 
en meestal Wim heet…..)

En oh ja, voor ik het vergeet.
Sommige verzoeken gelden alleen voor de dames in de 
club…..
Die dan ook prompt ja hebben gezegd!
(let binnenkort op de fotowand in het clubhuis)

Rob Daub
Vicevoorzitter

Foto: René van der Lely
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CLUBDUIKEN VOORJAAR 2015

dag datum duikstek tijd stek opmerking

zondag 3-05-15 Spiegelpolder 10.00

zondag 10-05-15 Blijkpolder 10.00

woensdag 13-05-15 Vinkeveenseplassen - Zandeiland 4 20.00 ingelast

zondag 17-05-15 Haarlemmermeersebos 8.30 1-stersopleiding

zondag 24-05-15 Zeeland Pinksteren

zondag 31-05-15 Twiske-Oostzaan surfstrand 14.00 met barbecue vanwege laatste 1-stersopleidingsduik

zaterdag 6-06-15 Spiegelpolder 20.00 nachtduik

zondag 14-06-15 Duikpark Zoetermeer 10.00 nieuwe duikstek

zondag 21-06-15 Hoofddorp-Toolenburgerplas 14.00

zondag 28-06-15 Vinkeveenseplassen -Scuba Academie bootduik

Foto: Jelmer de Vries

Wijzigingen voorbehouden. 
Alle (zondag-)duiken worden op de woensdag ervoor via de mail bekend gemaakt. Wil je 
mee en heb je geen vervoer? 
Gebruik de Walvis Duikvaker Whatsapp.

Clubduiken 2015
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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.

Mei:

22-25 Pinksterweekend Zeeland

Juni:

2 Schoonmaken clubhuis
6-7 Klussen Walvisbaai
8 20.00 uur bestuursvergadering
17 Triatlon Zaanstad
 www.triatlonzaanstad.nl
20 09.00 uur Zomerrecesspelen (De Slag 2)
27 Wadlopen naar Ameland
 (info bij Jos Vork)

Juli:

4-26 Zwembad de Slag 
 gesloten
7 Schoonmaken clubhuis

Oktober:

2-4 Najaarsweekend de Walvis
 de Rietgros te Kerkwerve (Zeeland)
 info volgt

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

 Wijzigingen worden bijtijds gemeld. 

Beste Walvis,
 
En ook dit jaar is het Pinksteren. En ook dit jaar gaat de Walvis weer kamperen. En ook dit jaar valt dit 
mooi samen! En ook dit jaar staan we op camping Noordernieuwland,  inderdaad de zelfde locatie als 
vorig jaar.

www.campingnoordernieuwland.nl

Dit is een camping vlakbij het Grevelingenmeer, waardoor je  bijna naar de duikstekken kunt lopen! 
(wel achteruit natuurlijk als je je vinnen al aanhebt…..)

Pinksteren valt dit jaar op zondag 24 en maandag 25 mei. De meesten van ons komen op de vrijdag (in 
dit geval de 22e mei) en gaan dan 2e Pinksterdag weer naar heus.

Wil je mee, geef je dan op bij mij, het kan natuurlijk via een mailtje, maar bellen gaat altijd sneller!
Graag dan vermelden met hoeveel personen je komt en onder welk dak je je slaapzak legt.

Heb je nog nooit in Zeeland gedoken, dan is dit je kans om daar rustig onder water rond te kijken.. Een 
paar dagen achtereen duiken, dus niet op 1 dag heen-en-weer vanuit Zaandam.

Hou je van gezelligheid, barbequen, meerdere duiken en kamperen, dan is dit je kans.
Graag voor aanstaand weekend opgeven, veel plaatsen zijn er niet!!
En als bonus: dit jaar worden de wereldkampioen schappen onderwaterfotografie in Zeeland gehou-
den, en…. in dit Pinksterweekend! Heel Schouwen-Duiveland staat op zijn kop!

Kijk maar in het laatste blad van de Nederlandse Onderwatersport Bond wat afgelopen week op je 
voordeur mat viel.
Ik hoor graag van je.
Rob Daub (Tel: 06-41123636 | Mail: rdaub@hmc-heerema.com of robdaub1@gmail.com)
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Rectificatie
Naar aanleiding van het artikel van Freek (Freek’s natuurpagina) in het vorige clubblad en de opmerking 
daarop dat wij dit soort artikelen niet met toestemming van de uitgeverij mogen plaatsen, wenst de redactie 
een rectificatie te doen. 

Het artikel van Freek was afkomstig uit een boek van Reader’s Digest. Onze welgemeende excuses!

Beste Walvisvrienden,
 
Even een berichtje van mij dat niets met duiken te maken heeft.
 
Zoals een aantal van jullie al weten, ga ik op 4 juni de Alpe d’Huez  op fietsen, om geld op te halen voor 
KWF Kankerbestrijding.

Mijn reden om mee te doen is dat ik steeds meer gevallen van kanker om mij heen zie. En steeds vaker treft 
het jonge mensen en jonge gezinnen wiens leven volledig overhoop wordt gegooid en wordt verwoest door 
deze vreselijke ziekte.

Daarom vraag ik hierbij jullie hulp.

Bedenk voor jezelf hoe jij kunt helpen om kanker uit te bannen. Jullie  weten mijn reden, maar veel belang-
rijker is jullie eigen persoonlijke  reden. Als je wilt helpen door mij te steunen, dan kun je naar mijn  
persoonlijke webpagina van de stichting Alpe d’Huzes gaan om te doneren en meer over mijn voorberei-
ding te lezen. 

Ga hiervoor naar:   http://tyurl.org/DZT7Jz

Op de website van de stichting Alpe d’Huzes kun je ook lezen hoe het geld 
naar het KWF gaat en wat de stichting de laatste jaren heeft gedaan om het 
zogenaamde strijkstokprobleem op te lossen.
 
Ik wil jullie alvast bedanken voor je hulp.

Met vriendelijke groeten,
 
Wim Tijsterman
wim@tijsterman.eu

Wij wensen Wim veel succes 
op 4 juni met de beklimming 
van de Alpe d’Huez !
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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 44-03: 25 juli 2015
Magazine 44-04: 25 oktober 2015

Heb je opmerkingen of suggesties, mail dan één van de redactieleden (zie colofon voor e-mailadressen).

Vulploeglid gezocht!

Wij, de leden van de vulploeg, zoeken een gezellige, plichtsgetrouwe collega die het leuk vindt om 
eens in de vijf weken op donderdagavond de duikflessen te vullen. Je kunt zelfstandig werken na een 
gedegen opleiding. Voor meer info en opgave, neem contact op met Theo Teeuw.

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: 075-6214667.

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.

Achtergebleven in het Twiske

Na de Paasduik op 5 april zijn er in het Twiske twee loodblokken achtergebleven. Mocht je deze missen, 
ze zijn af te halen bij Jelmer.

Algemene Leden Vergadering

Het verslag van de ALV is inmiddels via de mail onder de leden verspreid. Mocht je echter alsnog een 
hardcopy willen ontvangen, dan graag even een berichtje aan de secretaris.
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Tijdens de ALV van 27 maart heb ik een praatje mogen houden over veiligheid binnen de vereniging.

Gelukkig heb ik daarbij direct een misverstand uit de weg kunnen ruimen die ik hier ook nog even zal 
aanhalen. 

Het maken van een ‘Risico Analyse’ en een ‘Handboek veiligheid’ heeft niets te maken met ARBO-zaken. 
Ten eerste hebben ARBO-zaken te maken met een werkverhouding. Aangezien wij geen arbeidsverhouding 
met de vereniging hebben, is dit voor ons niet van toepassing. Daarnaast gaat de ARBO-wetgeving meer 
over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Maar wat doe ik dan wel?

De afgelopen tijd heb ik gekeken welke risico’s er allemaal bestaan binnen onze club. Daarbij moet je niet 
denken aan de duikrisico’s, want daarvoor hebben we al een heleboel afspraken.

Meer gaat het om bijvoorbeeld de risico’s van een compressorinstallatie, brand in een clubgebouw, veilig-
heid tijdens introductieduiken enzovoort. Deze risico’s heb ik in kaart gebracht (geïnventariseerd) en beke-
ken hoe we daarmee om kunnen gaan (geanalyseerd).

Om deze risico’s af te dekken moeten er afspraken worden gemaakt. In het ‘Handboek veiligheid’ zijn deze 
afspraken opgeschreven en eventueel ondersteund met formulieren om de veiligheid te kunnen borgen.
Mijn uitgangspunt hierbij is dat alles dat goed loopt onveranderd blijft, en dat we alleen de punten aanpak-
ken waar wat te winnen is.

Stand van zaken

Op dit moment is het handboek met bijbehorende formulieren en registraties in gebruik. De komende tijd 
zullen we kijken of de gemaakte afspraken werkbaar zijn. Waar nodig zal ik zaken aanpassen om alles zo 
eenvoudig mogelijk te laten werken.

Klaar is het nooit, maar we hebben nu een degelijk begin. Aan ieder lid heb ik daarom de vraag om moge-
lijke risico’s bij mij neer te leggen. Ook als je vindt dat iets beter kan, hoor ik het graag. Want dit moeten we 
samen doen.

Dat er risico’s bij onze hobby zijn, moge duidelijk zijn. Hoe ermee om te gaan is de belangrijkste vraag. 
Daarom houdt ik mij altijd vast aan de definitie die in de veiligheidswereld aan het woordje veiligheid 
wordt gegeven:

Veiligheid is het bewust omgaan met aanvaardbare risico’s!

“Aan ieder lid heb ik daarom de 
vraag om mogelijke risico’s bij mij 
neer te leggen.”

Better safe than sorry ...
Door: Wim Tijsterman
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De eerste buitenduik
Op 12 april ging het dan eindelijk beginnen. Na 
maanden van theoretische voorbereiding in het 
clubhuis en praktische voorbereiding in het zwem-
bad gingen we eindelijk voor het eggie in de Vinke-
veense plassen. 

Na een paar dagen van toenemende stress met 
vragen als heb ik wel voldoende lood, waarom loopt 
die bril steeds vol, pak waterdicht, handschoenen 
niet te strak, schoenen toch niet te ruim en wat zijn 
die vinnen eigenlijk belachelijk groot, bleek het in 
het water eigenlijk maar om één ding te gaan: kan ik 
wel klaren? En hoe simpel dit in een vliegtuig ook 
is, toch lastig als je oren in het water niet doen wat 
je wilt. Maar het heeft de pret niet gedrukt. 

Onder de, in mijn geval, bezielende leiding van 
Wim Tijsterman ging het onderwateravontuur 
beginnen. 

Maar eerst nog even snorkelen en laten zien dat 
we in ieder geval aan de oppervlakte van het water 
kunnen overleven en merken dat koud water in een 
duikpak helemaal niet koud is. 

Die eerste geruststelling was binnen, het pak doet 
waar het voor gekocht is! En waar ik eerst nog 
dacht dat ik het buddylijntje wel erg onhandig zou 
vinden bleek het in de praktijk onmisbaar, anders 
zou ik Wim na een meter onder water al kwijt zijn 
geweest.

En de combinatie buddylijntje/onvoldoende lood 
was ook een mooie. Daar waar ik dreigde spontaan 
naar de oppervlakte te vertrekken kon Wim mij met 
het buddylijntje toch beneden houden, erg handig. 
Was ik die eerste duik nog erg bezig geweest met 
de techniek, uit trimmen, beneden blijven, en oren 
klaren, werd de tweede duik op 19 april al veel meer 
fun en kreeg ik aandacht voor wat er allemaal te 
zien is onder water.

Met Wim het rondje gemaakt langs de bus, de 
praatpaal, de fietsen, de zeilboot en zowaar ook nog 
een mooie vis gezien. De soort weet ik niet maar hij 
was even hoog als lang. 

Waar ik tot afgelopen zondag nooit zo goed begreep 
waarom iemand nou zo lyrisch wordt van een vis 
(Google afbeeldingen/vis en je hebt hem ook) be-
grijp ik dat nu wel.

Richting een vis zwemmen, bijna oog in oog liggen 
en dan boven je zien wegzwemmen, geweldig!

En nu verder het land in, via Landsmeer en Hoofd-
dorp het duikterritorium uitbreiden richting Zee-
land, etc. etc. 

Wordt vervolgd!

Groeten,
Jos Vork

Foto: René van der Lely

Door: Jos Vork
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Je bent aan de waterkant, en opeens hoor je “Pizza, Pizza”. 
Het is een groep duikers die bezig zijn met de speciality redden. Het woord ‘Pizza’ is daarbij synoniem voor 
een vraag om hulp tijdens een simulatie.

Als mensen mij vragen hoe moeilijk duiken is, zeg ik dat je er alleen maar voor hoeft te kunnen zwemmen 
en ademen. De rest is een makkie.

Maar waarom dan zo’n uitgebreide cursus? De hele duikopleiding heeft voor 90 procent te maken met vei-
ligheid en het omgaan met en reageren op onveilige situaties.

En daarom is de speciality ‘Redden’ zo ongelooflijk belangrijk.
Tijdens deze speciality leer je duikongevallen te herkennen, een drenkeling naar de kant te halen, deze ook 
nog uit het water te halen en te reanimeren.

Het klapstuk van de speciality is de praktijkdag. Een hele leuke en leerzame dag 
vol hilarische toestanden. Kortom de speciality ‘Redden’ is in mijn ogen de 
belangrijkste, maar waarschijnlijk ook de leukste die er bij zit.

Dus….. Als de aankondiging voor de speciality voorbij komt, 
aarzel dan niet maar geef je op!

Hij is bedoeld voor iedere duiker van 1* tot Instructeur trainer. 
En ook al heb je hem al een keer gedaan, 
herhaling is de sleutel tot succes.

Redden is voor iedereen!
Door: Wim Tijsterman
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Artikel uit het 
Noord-Hollands 
dagblad van 17 
april 2015.

Ingestuurd door: 
Jelmer de Vries
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Bier te koop?
De laatste jaren ontvang ik steevast op 31 maart van een van de leden een mailtje met het verzoek deze op 
de dezelfde dag door de club te sturen. 

Ook dit jaar dus. De mail luidde: 

Beste Walvis, 

Afgelopen maandag is de Keuringsdienst van Waren langs geweest in het clubhuis. Dit naar aanleiding van het 
feit dat er bij hen klachten waren binnen gekomen van bier dat “over datum” in kantines van sportverenigin-
gen werd verkocht.  

Gelukkig bleek dit bij ons niet het geval te zijn, maar nader onderzoek wees wel uit dat er nog een ruim as-
sortiment bier is waarvan de uiterste verkoopdatum aanstaande donderdag verstrijkt. Daarom hebben we 
besloten om deze partij morgenavond tussen 19.30u en 20.00u voor 10 cent per flesje te verkopen. 

Dus hou je van een lekker biertje? Kom dan naar de Walvisbaai, en sla er een paar in. 
Want weggooien, dat doen we liever niet! 

Maar…. we kregen wel de complimenten van de ambtenaar dat alles er zo keurig netjes en verzorgd uitzag. 

Het Barteam 

En stonden er lange wachtrijen voor het clubhuis op deze datum/tijd.

Nou nee, ik heb toch het idee dat de Walvissen wisten welke datum het was! 

Jelmer de Vries

Door Jelmer de Vries
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Bier te koop? Freediving
In één ademteug genieten van het onderwater zijn
Dinsdag 31 april zaten we met z’n allen in de Walvisbaai naar Nanja van den Broek te kijken en te luisteren.

De theorie over het freediven, de verschillende disciplines daarin, het droog oefenen met de ademhaling en 
de staat van dienst van Nanja.

De beweegredenen, de prestaties: Ze heeft 27 Nederlandse records op haar naam staan, waaronder het Ne-
derlands record statisch, dynamisch met en zonder vinnen, Constant Weight en No Limits. Met haar 100 
meter is zij de eerste die dit magische getal op 1 ademteug heeft gered in Nederland.

We waren diep onder de indruk (lees meer op haar site www.enker.nl)

Mij schieten beelden van ademnood, benauwd, veel te diep in het water zijn door het hoofd, narigheid dus 
in plaats van ontspanning waar Nanja het over heeft en zeker uitstraalt.

Ademen in je buik? ’t Zit me in de keel…. Maar vertrouwen is er ook, in mezelf, mijn buddy. De uitdaging 
is er zeker, beetje langer dan één minuut?

Op naar De Slag, in 7mm pak gaan we het water in. Geen gekke naar adem happende personen die zichzelf 
proberen op te pompen tot een ballon omdat je dan denkt langer onder te kunnen blijven.
De truc zit in de ontspanning en het “leeg” maken van je hoofd. Voorover in het water liggen, armen naar 
beneden. Je buddy staat naast je en tikt af en toe op je schouder. Dan moet er een vinger omhoog om te 
laten zien dat alles goed gaat. Dat klonk mij luguber in de oren maar was achteraf effectief en prettig.
We kregen al doende goede tips van Nanja en haar metgezel.

Hierdoor gingen de meesten over de grens van eigen records heen. Rink bleef de goede meest ontspannen 
houder van het record binnen de club.

Het effect van de theorie en de praktijk? Voor mij totale ontspanning alsof je yoga of mindfullness had 
gedaan, een heel positief gevoel wat nog dagen doorwerkt en steeds terug komt.
En Nanja als persoon en met haar mensenkennis vond ik bijzonder imponerend. Fijn dat ik heb meege-
daan en weer wat nieuws heb geoefend.

Het is wat mij betreft voor herhaling vatbaar. (Je mag het nog eens organiseren Rob).

Carla
 Foto’s: Jacqueline Ofman/ Ronald van Bork

Door: Carla Luth
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Foto’s: Jacqueline Ofman/ Ronald van Bork
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Beste leden,

Ik, als aankomend 1* duiker, heb inmiddels de eerste 2 duiken in het Nederlandse open water er op zitten.

De eerste duik, op zondag 12 april, was wel even wennen. Een hele ervaring en voor mij, een aparte beleving. Bij 
de eerste duik had ik een aantal tegenvallende belevingen zoals pijn in de oren bij het klaren en uiteindelijk zelfs 
een bloedneus. Door deze situatie had ik geen oog voor de onderwater wereld en heb eigenlijk toen niet veel 
gezien.

De 2e duik op 19 april was daar en tegen een stuk aangenamer en verrassender. Het weer was heerlijk, lekker 
zonnetje, haast geen wind en helder water. Met dezelfde instructeur ,Simon, ging ik nu weer onder, het klaren 
goed in acht nemend, de opgedragen oefeningen uitgevoerd en daarna de omgeving op nemen.

En inderdaad de belevingen welke andere cursisten vorige keer wel hadden beleefd, ondervond ik nu ook. De 
boot, fietsen, bus, ANWB praat paal, Telegraaf paal enz. Allemaal speciaal voor ons in het water geplaatst. 
Maar wat ik ook zag was zo’ n enorme (snoek) baars op de bus. 
Ik dacht eerst dat hij opgezet was. Maar nadat Simon hem 
goed belicht had en ik hem op ca. 1 meter afstand kon be-
kijken, zag je echt de kieuwen bewegen. Echt dus! 
Ook een kreeftje en nog wat baarsjes. Prachtig. 

Volgende week in het Twiske. 
Ik ben benieuwd!

Vriendelijke groeten,

Ronald Hoogenboom 
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Schoonmaakrooster 2015   
(juni t/m december)

Dinsdag 2 juni     Dinsdag 7 juli    
Frits Spijker      Eric van Duuren
Lou Spijker      Jertha Brouns
Rink van Fucht     Timo van der Werff
Eric v/d Toorn Vrijthof     Natasja van der Hulst
Nico Sliphorst      Patrick Stokhof de Jong 

Augustus geen schoonmaak i.v.m. vakantie
        
Dinsdag 1 september    Dinsdag 6 oktober
Helen Stroobach     Gianda Mellema
Gregory Tevreden     Ronald Hoogeboom
Ab Ras       Ronald van Bork
Coba Hageman     Jos Vork
Justin Molenaar     Theo Teeuw

Dinsdag 3 november    Dinsdag 1 december
Rene Glandorff     Ronald Daman
Cor Vermeulen     Jan Hickman
Dick Maters      Fred Dijkstra
Cor van de Poll     Otto van Leeuwen
Eugène Dreuning     Piet de Groen

Schrijf de datum in je agenda en kom gezellig naar de Walvisbaai. De koffie staat klaar!
We beginnen om 19.00 uur en hopen om 20.30 uur klaar te zijn zodat iedereen om 21.00 uur kan gaan 
zwemmen. 

Mocht je niet op de voor jou geplande datum kunnen, laat dit dan even weten zodat er bijtijds een 
vervanger geregeld kan worden.

Als coördinator van het “cleanteam”  ben ik elke maand aanwezig tijdens de schoonmaak-
werkzaamheden. Graag zou ik iemand naast me hebben die mij kan vervangen bij vakanties 

en andere reden van afwezigheid. Wil je nog info, neem dan contact met me op: 
ludiestokhofdejong@hotmail.com / Tel: 075 621 46 67.
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Werken aan je conditie
Elke zaterdagochtend staat er een conditie-trai-
ning 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.
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Expeditie Zeeland | Onderwaterbiologie
In het weekend van 24, 25 en 26 april gingen Jeroen en ik richting Zeeland voor de specialty Onderwaterbio-
logie, voor deze keer omgedoopt tot Expeditie Zeeland. Deze specialty werd georganiseerd door Pim Sterk 
van Duikteam Murene. Wim Aafjes maakte ons erop attent dat er nog een paar plaatsen vrij waren dus ik heb 
Jeroen en mijzelf gelijk opgegeven. Jeroen was erg sceptisch en weet na dit weekend dat er voor hem geen car-
riere weggelegd is als onderwaterbioloog! Ik ben altijd al erg geinteresseerd geweest in het kleine onderwa-
terleven, ik heb dit weekend weer anders leren kijken en mij verbaasd over de prachtige onderwaterwereld.

We verbleven met 22 mensen in een huis bij vakantiepark en duikcentrum ‘De Witte Boule-
vard’ waar men al druk bezig was met de voorbereidingen voor de Wereldkampioenschap-
pen Onderwaterfotografie die hier eind mei gaan plaatsvinden. Honderd nieuwe duikfles-
sen had het duikcentrum bijvoorbeeld aangeschaft om de fotografen tijdens het weekend te 
voorzien van lucht en deze flessen dienden allemaal nog voorzien te worden van een kraan en netje.

Tijdens het weekend kregen wij verschillende lezingen van Floor Driessen, Martijn Spierenburg en Ron 
Offermans, allemaal met zeer veel kennis over de onderwaterwereld. De lezingen “ Soorten in Nederland” 
(Ron Offermans), Ecologie (Floor Driessen) en Determinatie (Martijn Spierenburg) waren erg leerzaam.

Op vrijdagavond werd om 20.00 uur gelijk begonnen met een theorieles van een uur of 2.5 waarna wij in 
de veronderstelling waren met de kippen op stok te kunnen gaan, maar nee... er moest eerst nog geknipt en 
geplakt worden. Een soort van kwartetten, soort bij soort zoeken (geleedpotigen, vissen, sponzen, weekdie-
ren, neteldieren, stekelhuidigen). Het werd dus half 1 voordat we onze slaapzak op konden zoeken. Voor 
een paar onder ons die die dag 2 duiken hadden gemaakt, werden de oogleden eeeeeerrrrruuggg zwaar!!

Op zaterdag hebben we twee duiken gemaakt om het geleerde gelijk in de praktijk te brengen. Floor en 
Martijn hebben die dag wat onderwaterleven naar boven gehaald (met vangvergunning, niet zelf doen!!) 
en in de aquaria geplaatst die in het huis stonden. Na determinatie en zelf observatie onder een binacu-
lair werden de beestjes op zondagmiddag tijdens het ‘ stenen keren’  weer netjes teruggezet in het water. 

Bovendien konden we zaterdagavond “los” tijdens de PubQuiz, waar we in een team vragen moesten beant-
woorden. We zijn daarbij tweede geworden! (trots)

Zondag hebben Jeroen en ik met Floor gedoken. Ik wilde erg graag de groene wierslak zien o.a. 
(zie hieronder op de rechterfoto) en hoe blij was ik toen ze er een flink aantal aanwees en ik vervol-
gens alleen maar groene wierslakjes zag! Op een meter of 8 toonde ze me ook nog een witte knup-
pelslak (30 mm..) en in het water een vislarve van een cm. Er zweeft zoveel in het water, heel bijzonder!

Op zondagmiddag zijn we stenen gaan keren bij Burgh Haamstede waar we ook nog verrast werden 
door een paar bruinvissen. Hier zag ik onder een steen nog een paardenanemoon (zoek ook maar op!)

Kortom, een zeer geslaagd weekend met een gezellige groep mensen! Zeker een aanrader!

Door: Marlène Albrecht-Terpstra

Fotos: Marlène Albrecht-Terpstra
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Gefeliciteerd 

JUNI JULI AUGUSTUS
3 Mano de Barros 

Sanchez
6 Dick Walter 2 Theo Teeuw

17 Gijs Fenger 17 Lou Spijker 3 Maarten Bosch
18 Jan Hickmann 23 Ronald Hoogeboom 4 Marlène Albrecht-Terpstra

22 René van der Lely 6 Simon de Boer
22 Mark Wiegersma 7 Rino Stokhof de Jong
26 Tim van Vliet 8 Patrick Stokhof de Jong
29 Ciska Oprel 20 Nico Sliphorst

27 Jos Beijer
28 Eric van Duuren

SEPTEMBER
1 Carol Lee
2 Rink van Fucht
3 Arjan Wouda
7 Jelmer de Vries
9 Jochem Nol

17 Frits Spijker
28 Helen Stroobach

Wij feliciteren de volgende 
Walvissen met hun verjaardag:

Nieuwe leden     Opgezegd
    
Ronald van Bork      Suzanne ter Maten 
Inge van de Vaart

Bestuursvergaderingen
11-05
08-06
13-07

NB: bestuursvergaderingen zijn openbaar, beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in het clubhuis.
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Uit het archief
Eerste buitenduik

Dit keer geen artikel uit het clubblad, maar over de eerste buitenduik van mijn vader Frans (†).

Zijn eerste buitenduik vond plaats op 8 juni 1974. De duikstek was niet wat je zou verwachten het 
Twiske, de Sloterplas of, zoals tegenwoordig, Vinkeveen, nee de duik werd gemaakt bij de Zeelandbrug, 
dus in de Oosterschelde! Iets wat je nu niet in je hoofd zou halen, want het is natuurlijk getijdewater!

De materialen van die tijd zijn niet te vergelijken met die van nu. Bijvoorbeeld een stabjack was toen 
nog niet uitgevonden. Gedoken werd door de ‘rijke’duikers met een trimvest (slabbetje) met daaraan 
een 1 liter persluchtflesje (om het vest op te blazen), maar vele doken met een reddingsvest, een vest 
met CO2-patroon maar zonder trimmogelijkheden. Trimmen mocht men overigens toen pas nadat het 
zogenaamde trimvestakkoord was behaald. Later kwam er wel een trimvest, maar dan met inflatoraan-
sluiting al vond de NOB dat in het begin toch niet zo goed, omdat er dan ademlucht voor het trimmen 
word gebruikt.

Door Jelmer de Vries

Reddingsvest Trimvest

Maar terug naar de eerste duik van Frans. Helaas kan ik hem niet meer vragen hoe de duik ging, maar 
wat ik me wel herinner dat de gebruikte persluchtfles niet geheel in de staat verkeerde die men er van 
verwacht. 

In Frans z’n logboek zie ik wel dat de duik naar 8 meter ging en 20 minuten duurde.  Buddy was Rein 
van het Veer. Rein hebben we vorig jaar bij de Gedempte Gracht actie nog kunnen begroeten.
Frans heeft nog gedoken tot 2005. Daarna kon dat helaas niet meer vanwege ziekte.
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Door Jelmer de Vries Mijn eigen eerste duik vond plaats op 10 juni 1983, in het Twiske. 

Buddy was toen hoe kan het ook anders, Frans. De duik duurde 30 minuten en ging naar maximaal 3 
meter. Helaas raakte ik tijdens de duik een vin kwijt. Enige zoekslagen door Frans hadden geen positief 
resultaat. 

Maar…. drie maanden later doken Frans en ik op dezelfde locatie en zag ik iets uit het zand steken. 
Zoals de meeste duikers, kijk je dan wat het is en probeer je het voorwerp uit het zand te halen. Uit het 
zand kwam een heel bekende vin!

Hieronder nog enige foto’s van de eerste duik van Frans

Foto’s aangeleverd door Jelmer de Vries
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De jaarlijkse Paasduik was ook 
dit jaar weer een succes. 

Er zijn wel altijd wat duikers die 
onder water erg hebberig worden 
van al die eieren en zelfs bijna de 
hele voorraad meenemen.

Eieren van de andere duikclub 
hebben we dan maar weer terug-
gelegd, anders waren we te zwaar 
beladen.

De eieren met letter moesten 
een antwoord opleveren wat de 
mannen de nodige moeite heeft 
gekost.

Paashaas Marlène waakte over dit 
alles onder water, iets wat zij vast 
volgend jaar nog eens gaat doen.

Al met al een geslaagde dag, 
prima georganiseerd. Dit geldt 
ook voor de lunch met dank aan 
het barteam.

Door: Dick Walter en Wim 
Aafjes

Eieren zoeken ...

Foto’s René van der Lely
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In Nederland?
Op ieder feestje, receptie of verjaardag krijg ik, wanneer ik vertel dat ik duik, dezelfde vraag:
 “In Nederland? Daar is toch niets te zien?”

Nu hoef ik jullie niet uit te leggen dat duiken in ons kikkerlandje wel degelijk erg leuk is, en dat er best veel 
te zien is, maar die boodschap dragen wij met ons allen blijkbaar niet voldoende uit.

Uiteraard is het Twiske niet te vergelijken met de straat van Tiran, en is de botter in Vinkeveen ook net iets 
minder spectaculair dan de Thistlegorm, maar dat moeten we ook niet vergelijken. 

Iedere zondag genieten er weer tienduizend mensen van een wedstrijd AJAX – NAC, terwijl in Spanje het 
grote Barca en Real speelt. Toch hebben de mensen die in de Arena naar een bloedeloze 0-0 kijken ook een 
leuke middag. (Als ze tenminste niet voor AJAX waren).
Zo is het dus ook met duiken. Niet vergelijken, maar genieten!

Sinds ik fotografeer onder water, kijk ik ook een stuk beter. Heb je bijvoorbeeld wel eens naar de tekening 
op een snoek gekeken, of naar de mossels op een wrakje?

Neem maar eens de tijd om goed naar al het leven onder water te kijken. Oké, de temperatuur mag wat 
hoger, en het zicht wat beter, maar ook bij ons valt genoeg te beleven.

En zeg nou zelf, het genieten van een kop koffie of snert na een duik is in Nederland toch vele malen groter 
dan in Egypte.

Wim

Overdenkingen
door: Wim Tijsterman

 “In Nederland? 

Daar is toch niets

te zien?”

Foto’s René van der Lely

Foto: Marlène Albrecht-Terpstra
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Laten we eens helemaal opnieuw beginnen
Al een paar maanden wordt er druk gewerkt aan de nieuwe website voor de Walvis, www.duikteamde-
walvis.nl , een website welke regelmatig wordt bezocht. We konden niet alles meer met de site wat we in 
gedachten hadden.

Foto en video was lastig, het beheer soms niet te doen (hulde voor alle hulp welke we van Thijs, de zoon 
van Carla, hebben gekregen), tijd dus voor versie 2.0.

Onder strenge doch rechtvaardige leiding / sturing zijn wij; Jos Vork, René v/d Lely, Marlène Albrecht-
Terpstra, Carla Luth en Patrick Stokhof de Jong druk aan de slag gegaan met het nieuwe concept en zijn we 
bijna klaar om alles live te zetten.

We lichten nog geen tipje van de sluier op, houd gewoon vanaf 1 juni de website in de gaten en laat je ver-
rassen.

Vele handen maken licht werk en dat geldt zeker voor zo’n site.

Namens de Walvis Website Werkgroep.

Patrick Stokhof de Jong



Walvis Duikmagazine mei | 29 

Freek’s natuurpagina
Wereld in Beeld: 
Dagblad Zaanstreek 
18-12-2014

Afgrijselijke haaienjacht is lucratieve handel.

Tanjung Luar. Elke dag brengen vissers dode haaien 
aan land van het Indonesische eiland Lombok.

Tientallen, op sommige dagen zelfs honderden. De 
bevolking verdient goed aan de haaienhandel, de 
toeristen stromen toe naar de vismarkten en er is 
natuurlijk de export van vooral haaienvinnen naar 
China.

 

Zo is de Indonesische archipel met ruim 100.000 
ton per jaar het grootste haaienslachthuis van de 
wereld. En dat heeft inderdaad een keerzijde. 

Milieuactivisten slaan groot alarm, bevreesd voor 
de biologische verwoesting van het zeeleven en het 
koraal, dat eveneens wordt opgevist.

Er zijn initiatieven om de vissers aan land te hou-
den. Zoals dat van Kathy Xu uit Singapore, die vis-
sers omschoolt tot toeristische reisleiders. 

Maar zij realiseert zich dat ze tegen de klippen op-
werkt om de lucrative vishandel uit te bannen.

Wat de vissers zelf ook beamen: “Wij krijgen veel 
meer geld voor de haaienjacht dan wanneer we met 
toeristen gaan zwemmen of zo. Op een goede dag 
verdienen we wel tien keer meer”, zegt één van de 
vissers op Lombok, Suleiman genaamd.

De markten op Lombok zijn een van de weinige 
waar de haaien openlijk aan land worden gebracht. 
In andere delen van het land jagen vissers op ze in 

de zee, hakken de vinnen af en dumpen de romp 
terug in het water waarna ze sterven.

 

Xu pobeert tevens toeristen met een rondleiding 
over de vismarkten bewust te maken van de proble-
men rond de handel in haaien.

Meer weten over de strijd van Kathy Xu, volg haar 
op:

http://www.stopsharkfinning.net/get-inspired-
get-active/the-dorsal-effect/ 
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Bon Bini Bonaire !
In januari 2015 zijn Jeroen en ik twee weken naar Bo-
naire geweest. Wij verbleven in het Eden Beach Re-
sort. Dit hadden wij uitgekozen vanwege het strand 
voor de deur en de uitstekende keuken. Met name 
rond borreltijd, als wij terugkwamen van de twee-
de duik, was het goed vertoeven met onze voetjes 
in het zand en langzaam de zon onder te zien gaan.

Bonaire kent heel veel duikstekken die allemaal be-
horen tot het Bonaire National Park. Men dient een 
tag te kopen om toegang te krijgen tot alle duikstek-
ken en het Washington Slagbaai park. Met een duik-
kaart in de auto gingen wij elke dag Bonaire rond. 
De ene keer hadden we zin om het Park in te gaan 
(dat neemt wat langer in beslag omdat je over on-
verharde wegen moet crossen) en de andere keer 
was de lunchlocatie belangrijk waardoor we een 
plek uitzochten dicht bij in dit geval een heel klein 
eetkarretje waar de jongen o.a. overheerlijke ko-
raalduivelhamburgers maakte! Koraalduivels zijn 
uit den boze in Bonaire en worden gevangen en 
geharpoeneerd omdat ze alle andere vis verdrijven. 

Tijdens onze vakantie hadden we een speciale duik-
dag gepland, namelijk twee duiken aan de oost-
kust van Bonaire. Aangezien de wind altijd uit het 
oosten komt, is die kustlijn vaak erg slecht toe-
gankelijk en kun je daar duiken door mee te gaan 
met een rib  via Bonaire Eastcoast Divers. Wij 
vonden dit echt een aanrader omdat de duikstek-

ken echt anders zijn dan aan de westkust. Je moet 
wel even in de buidel tasten, maar de twee moto-
ren van de rib schijnen nogal wat benzine te lusten! 

Er zijn genoeg restaurantjes en eetcafé’s op Bonaire 
en er is genoeg vertier. Bij de haven bijvoorbeeld 
of op Sorobon Beach. Bezoek ook eens de Donkey 
Sanctuary, waar je een zak wortelen kunt kopen en 
die aan de ezels kunt geven als je met de auto door 
het park rijdt. Let op: ze weten dat je eraan komt 
en doen er werkelijk alles aan om die wortel te be-
machtigen! Levert wel mooie selfies met ezelkop op!

Bonaire is een relaxt eiland waar genoeg te zien en 
te doen is. Rincon is een grappige plaats, Sorobon 
is echt een surfer’s paradise (de kleur van het water 
daar!), de mangrovebossen kunnen met een kano 
bekeken worden, er zijn zelfs grotten op Bonaire.

Eden Beach had ook nog een verrassing voor 
ons in petto. Elke vrijdag en zaterdagavond staat 
de parkeerplaats helemaal vol pickups omdat 
er een DJ zijn beste platen laat horen. Wij kon-
den hiervan op ons balkon onder het genot van 
een wijntje/biertje en een hapje van meegenie-
ten, en ik heb lekker op het balkon staan dansen.

Heerlijke duiken gemaakt, prachtige foto’s mee naar 
huis genomen en vooral gelachen!

Door: Marlène Albrecht-Terpstra

Foto: Marlène Albrecht-Terpstra
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Door: Marlène Albrecht-Terpstra

Onderwaterfotografie event Museon
Smullen voor onderwaterfotografen...

Op zaterdag 7 maart werd door DUIKEN magazine een dag georganiseerd in het Museon te Den Haag.

Er werden 4 lezingen gegeven door 5 bekende onderwaterfotografen: Karin Brussaard, Rutger Geer-
ling, Joost van Uffelen en Els van den Borre en Bruno Saen over verschillende onderwerpen. Je kon zelf 
kiezen naar welke lezing je wilde gaan en tussendoor was er gelegenheid om de indrukwekkende ten-
toonstelling Wildlife Photographer of the Year 2014 te bezoeken. Dit is een BBC Wildlife foto-expositie 
met ‘s werelds beste natuurfoto’s van 2014. 

De tijdelijke tentoonstelling in het Museon gaat over dinosaurussen en heeft als titel: Dino Jaws - eten 
of gegeten worden? Een aanrader om met kinderen te doen, hoewel Jeroen en ik ook genoten hebben...

Foto: Els van den Borre
Uit het boek: TOP 100 MEEST POPULAIRE 
ONDERWATER CRITTERS 

Onder water treft men soms heel bizarre 
diertjes aan. Ze hebben totaal uiteenlo-
pende vormen en vaak zijn ze niet groter 
dan enkele centimeters. Sommige soorten 
leven samen met een gastheer en weten zich 
perfect te camoufleren. Deze diertjes wor-
den critters genoemd. Het vinden van deze 
rare schepseltjes is een enorme opgave en 
ze vastleggen op de gevoelige plaat en er 
een schitterend beeld van maken is slechts 
weinig onderwaterfotografen gegeven. 

In dit boek stellen Els Van Den Borre en 
Bruno Van Saen u hun Top 100 voor van de 
meest populairste onderwater critters.

Foto: Marlène Albrecht-Terpstra
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