
WALVIS
DUIKMAGAZINE

Sterren op het doek

Walvissen op het wad
Manege onder water

Meerval Mania

Najaarsweekend 2015

Jaargang 44 | nummer 3 | augustus 2015 3



2 | Walvis Duikmagazine augustus

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
Préface. 

Na wat enerverende weken van clubhuis opknappen en 
“afzwemmende” 1 sters duikers zijn de vakanties begonnen. 

Welverdiend. 

Wat ziet het clubhuis er weer netjes uit. Zowel van buiten 
met schilderwerk en nieuwe boeidelen als binnen met 
nieuwe foto’s en aanzien. Het opknapwerk was erg gezellig, 
mede dankzij fantastisch weer en heerlijke hapjes verzorgd 
door Carla. Klasse!

Mark, bedankt voor het regelwerk van steigers en bouwma-
teriaal. Prettig geregeld!

Ondertussen hoor je mooie vakantieverhalen van leuke 
reizen en prettige vakantiebestemmingen. Zelf met mooie 
plannen naar Engeland vertrokken, want wat kan je mooi 
duiken in Plymouth….  Een paar spannende tweede 
wereldoorlogwrakken die de moeite waard zijn. Helaas, 
door het slechte weer na Brighton omgekeerd en richting 
Frankrijk gegaan. Wel natuurlijk nog even gestopt bij het 
wrak van “De Amsterdam” waar we onlangs een fantastische 
lezing over hebben gekregen. Striemende regen en een 
kolkende zee, dus niets te zien ondanks het gunstige tij. Blij 
ondertussen in een warm en zonnig Zuid-Frankrijk aanbe-
land te zijn.

Tijdens de vakantie komen er appjes binnen van de “Walvis 
duikvaker” groepsapp en zie je dat enthousiaste duiken 
gepland worden, mede ingegeven door de aanwezigheid 
van een grote Meerval. Mooi om te zien dat ook het nieuwe 
team aan 1* duikers hier flink aan mee doet. Het maakt het 
wel makkelijk om een duikje te plannen met mede-leden.

Tussendoor nog wat mail gekregen, over teasers en Walvis 
Dames-team enzo. Zeer benieuwd wat dat gaat brengen! 
Leuk!

We kijken met z’n allen uit naar eind augustus waar we 
leuke avonden gepland hebben in het clubhuis, weer het 
Walvis-Dames team, en ergens nog een BBQ? Eerlijkheid 
gebied me te zeggen dat ik de data allemaal niet bij de 
hand heb, het is tenslotte vakantie. Wel zullen we graag de 
nieuwe (alhoewel ondertussen nieuw achterhaald begint 
te worden gezien de perfecte inburgering) 1* duikers nog 
willen inhuldigen met een officiële diploma-uitreiking. 

Een kort voorwoord, mais, c’est la vie. Begin augustus op 
vakantie een Préface schrijven zonder agenda bij de hand is 
geen sinecure.
Allemaal een mooie vakantie gewenst en een veilige thuis-
reis!

Groeten,

Maarten Bosch
Voorzitter Duikteam De Walvis

Foto: Selfie by Maarten Bosch

Foto’s: Marlène Albrecht-Terpstra
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Duiken is een veilige sport: in vergelijking met 
andere sporten is het aantal ongevallen minimaal. 
Toch kan er tijdens het duiken wel eens wat mis 
gaan: er kunnen kleine incidenten plaatsvinden, 
maar ook ongevallen waarbij een grootschalige red-
dingsactie moet worden gecoördineerd. Wil je leren 
hoe je een incident of duikongeval kunt voorkomen 
en herkennen en welke rol je zelf in een reddings-
actie kunt spelen? Overweeg dan eens om deze 
leerzame én leuke specialisatie te volgen!

Leerdoelen
De cursist leert hoe hij een incident of duikongeval 
kan voorkomen en herkennen, hoe hij moet han-
delen als het nodig is en welke rol hij zelf in een 
reddingsactie kan spelen. De specialisatie behandelt 
de organisatie van een reddingsoperatie tot en met 
de melding aan de DOSA. Ook leert de cursist hoe 
hij een duiker zuurstof kan toedienen. 

Ingangsniveau
1*-duikbrevet of gelijkwaardig

Redden bij De Walvis

Wie kunnen meedoen?
Deze specialty is een verplicht onderdeel van de 
driestersopleiding, maar een ieder met een éénsters-
brevet (Open Water) kan/mag meedoen.

Data:
Theorie:
Woensdag 2, 9 en 16 september in De Walvisbaai

Zwembad:
Dinsdag 8, 15, 22 en 29 september in De Slag

Buitenwater:
Zondag 11 oktober, Twiske De Ilp Kure Janstrand

Meer info: 
http://www.onderwatersport.org/Opleidingen/Spe-
cialisaties.aspx

Beste leden, Hierbij deel ik u mede dat in de maand september gestart wordt met de specialty Redden. 
Namens het opleidingsteam streven wij er naar om in het tweede week van oktober af te ronden. Deze 
cursus wordt gegeven door Carol Lie. U moet minimaal 1 sters zijn om deel te kunnen nemen, en de kosten 
bedraagt 32,00 Euro (25,30 boek en brevet registratie + 6.70 verzendkosten). 
Voor meer informatie gaarne contact opnemen met Carol Lie. 
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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.

15 augustus: (na)-zomerrecesspelletjes en BBQ

27 augustus: Vrouwen op het doek 
  Walvisbaai 20.30 uur

29 augustus: Zwembadtraining in neopreen
  De Slag

2 september: aanvang Specialty Redden 

2-4 oktober:   Najaarsweekend de Walvis
  De Rietgors te Kerkwerve (Zeeland)
 
Van sommige evenementen volgt nog info, houd 
dus je mailbox in de gaten.

 Wijzigingen worden bijtijds gemeld. 
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Hoi allemaal,    

Mijn naam is Jennifer Goedhart, ik ben 23 jaar oud 
en kom uit Zaandam. 

In oktober vorig jaar heb ik mijn open water bre-
vet gehaald op Bonaire. Ik wilde graag verder met 
duiken en ging op zoek naar een duikclub. 

Via mijn tante (Linda Goedhart) kwam ik uit bij De 
Walvis. In juni ben ik lid geworden bij de vereni-
ging en dat bevalt me erg goed. Ik ga graag naar 
de zwemtrainingen en binnen de vereniging is er 
een gezellige en open sfeer. 

Ik heb al een paar duiken gemaakt met de club en 
hoop er nog veel te maken. Ik wil nu meer erva-
ring opdoen in het duiken en daarna mijn 2-ster 
brevet halen. 

Het plan is om daarna mooie duikreizen te gaan 
maken naar waar dan ook ter wereld.

Jennifer Goedhart

Nieuwe leden stellen zich voor...
Hallo,

Ik zal me even voorstellen. Ik ben Ruud Vroom.
Woon in Wormerveer, een straat naast die van 
Patrick Stokhof de Jong.
Patrick ken ik al jaren, we zijn buren geweest en 
zijn het nu weer en we hebben waterpolo met en 
tegen elkaar gespeeld.

Freek en Ludie, de ouders van Patrick, ken ik ook 
heel goed. Samen met Freek heb ik ook nog wa-
terpolo gespeeld. Voordat ik bij deze duikvereni-
ging kwam heb ik eerst 25 jaar waterpolo gedaan. 
Ik ben al die jaren keeper bij waterpolo geweest. 
Ik ben gestopt met waterpolo omdat ik er geen 
plezier meer in had.

Vanoor beroep ben ik electriciën en heb zelfs 
toen het clubhuis verbouwd werd er ook nog aan 
meegeholpen.

Ik hoop veel zwemplezier te hebben bij jullie en 
wie weet haal ik ook nog een opleiding bij jullie.

Ruud Vroom
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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 44-04: 25 oktober 2015

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

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.

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:

Gedurende de zomermaanden is er geen planning. Duiken worden via de Walvis Duikvaker Whatsapp en 
e-mail gemeld.

Foto’s:

Heb je iets spannends meegemaakt, deel het dan niet alleen aan de bar of koffietafel, maar schrijf een 
leuk stukje voor het clubblad. 

Hierbij zijn foto’s meer dan welkom! Graag het origineel in JPEG-bestand voor de beste kwaliteit. Stuur 
deze naar mterpstra@hotmail.com.
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Het is alweer jaren geleden dat Bas van den Berg voor onze club kleding heeft besteld.
Tijdens de ALV werd er dit jaar al gezegd dat  Ronald Daman met een Walviskledinglijn bezig is. 

Nu een jaar later, is het bijna zover. 

Duikteam de Walvis gaat voor meer herkenbaarheid door een nieuwe 
kledinglijn met als hoofdkleur blauw.

De kledinglijn wordt straks aangeboden via de webshop van Duijn Teamsport uit Zwaag.

Het leuke hiervan is dat iedereen zelf kleding kan bestellen en op een moment dat je dit zelf wilt. Er hoeft 
niet meer centraal en op één moment ingekocht te worden. 

Dus straks ook voor de nieuwe leden een herkenbare Walvis outfit.
Hoe gaat het straks in zijn werk? Er komt een link op onze website te staan en je komt via deze link in de 
webshop. Vervolgens bestel je je outfit, even betalen en het pakje wordt thuis gestuurd. Leuk voor de leden 
en goed voor de clubkas, want een gedeelte van de prijs is voor de club.

Als de webshop helemaal af is, wordt er eerst een pasavond georganiseerd. Iedereen zal hier via de mail een 
uitnodiging voor krijgen. En dan gaat de webshop “Live”.

Nieuwsgierig? Nog even geduld!

Groeten van

Ronald Daman

Kledinglijn Duikteam de Walvis
Door: Ronald Daman
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Hoera! Ik ben een 1* duik(st)er...
Ik kan me mijn proefduik nog herinneren. Bang 
niet te kunnen ademen en het toch proberen. Een 
wonder om zolang onderwater te zijn. Ik denk dat 
ik verslaafd was voordat ik het water uit was. 

Ja, toen de lessen. Eerst theorie en dan praktijk, in 
het zwembad natuurlijk, en daarna na wat vertra-
ging voor mij eindelijk dan mijn eerste buitenduik. 

Ik moet zeggen, echt waar, niets is meer wonder-
baarlijk dan echt onder water in het buitenwater. 
Hoe onwennig ook, het was wonderbaarlijk om de 
planten en de vissen die je normaal alleen in een 
boek ziet nu echt in hun natuurlijke omgeving te 
zien.   

Ik weet nog dat ik mijn eerste keer wenste dat ik 
uren onder water kon blijven ook al was ik onhan-
dig in alles. Het was machtig.

Langzamerhand begon ik iets meer te leren. Een 
buddylijn is leuk, helaas verloor ik deze af en toe 
wel eens. Gelukkig zijn de instructeurs snel genoeg 
en kunnen me wel weer vinden.  Onderwater, nu in 
het buitenwater, de oefeningen doen. Dit was soms 
toch lastiger dan in het zwembad. Afdalingen in het 
algemeen, en niet eens omdat je nu in het zwarte 
water naar beneden gaat maar op één of andere 
manier evenwicht houden was lastig. 

Maar ik heb het geleerd, ja ja, alle lessen heb ik ge-
daan en ik kan zeggen, zonder  alle instructeurs had 
ik het niet kunnen doen, rustig aan uitleggen als iets 
niet ging zoals het moest, en in veel verschillende 
weersomstandigheden. 

Ik denk dat ik tijdens mijn buitenduiklessen bijna 
alle weersomstandigheden heb gehad. Ik kan me 
nog herinneren dat ik de ene week in het Twiske 
ging duiken in de stromende regen zodat je al klets-
nat was voordat je ook maar een teen in het water 
had gedaan en de volgende keer in het Twiske was 
het zo heet, dat Carol me adviseerde om eerst even 
het water in te gaan, omdat een 7mm neopreenpak 
met 30 graden wel erg heet is.  Storm tijdens de of-
ficiële laatste les, waarbij tijdens de BBQ de tenten 
bijna wegwaaiden.

Maar eerlijk, onderwater is het altijd mooi. Oké, 
soms zie je meer zand en bagger dan je lief is, maar 
de snoek die naar je kijkt en gewoon blijft liggen, 

terwijl hij lijkt te denken dat jij de rare vis bent en 
hij echt niet weg gaat. De school baarsjes die langs 
zwemt, de paling die langs je heen zwemt. Het is zo 
machtig onder water.

Mijn dank is groot aan mijn instructeurs die zoveel 
geduld met me hebben gehad. Dank jullie wel. Zon-
der jullie had ik het nooit geleerd.

En nu heb ik mijn 1* brevet gehaald.

“Kun je nu duiken?” vroeg mijn 
zus, waarop ik antwoordde: “Nee, 
nu begint het pas, nu is het erva-
ring opdoen en leren te duiken, 
want er is nog zo veel te verbete-
ren”. 
Nog steeds hoor ik dat ik mijn armen stil moet hou-
den. Ik gebruik nog veel meer lucht dan de meesten 
en mijn buitenvinnen aan doen is ook nog steeds 
een ervaring apart. Maar we leren het wel, iedereen 
is relaxed, nu ik nog.

Overal is weer iets nieuws te zien, overal is weer 
eens wat te ontdekken en ook al ben je er al geweest 
nooit is het overal hetzelfde. Nergens zijn de vissen 
er hetzelfde, de situatie hetzelfde. Maar mooi blijft 
het die prachtige onderwater wereld. 

Geen moment heb ik spijt dat ik in december toen 
naar de groep walvis duikers ben gelopen voor 
informatie.
 
Met vriendelijke groet,
Gianda Mellema

Door: Gianda Mellema
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een goede voorbereiding is het halve werk, 
en hoe gewicht je in de weg kan zitten...
Naast het Lauwersmeer een stuk het Wad op, 4 uur lopen en dan weer aankomen op dezelfde plaats als 
waar je vertrokken was, had ik al eens meegemaakt. Op Texel met een gids mee en dan langs de wadden-
kust lopen en uitleg krijgen over pieren, mossels, kokkels en de vogels die hen lekker vinden, was ook een 
eerdere ervaring. 

Maar een oversteek maken, dat was nieuw voor mij. Dit vond en vind ik het echte wadlopen en ook een 
soort van sportieve prestatie. Toen Jos Vork dit als zomeractiviteit voor de Walvis voorstelde, meldde ik me 
vroeg aan, om zeker te zijn dat er nog plaats was.

Als je je voor het maken van de oversteek van Holwerd naar de Kooiplaats op Ameland opgeeft, verplicht je 
je zelf om de site van de Waddenvereniging door te lezen en uiteraard er naar te handelen. Er staan diverse 
praktische tips op en ook enkele waarschuwingen. Om met dat laatste te beginnen: je moet een redelijke 
conditie hebben, geen hartpatiënt zijn en niet lijden aan ernstig overgewicht. Hoge schoenen, bijv. sneakers 
zijn verplicht, maar ook surf/ duikschoentjes zijn een goed alternatief. Korte broek, proviand, een rugzakje 
met droge kleren voor de terugreis, een regenjack, petje tegen de zon en waterdichte verpakking voor wat 
droog moet blijven (je mobiel) zijn onmisbare uitrustingsstukken voor de geprepareerde wadloper. 

Wat het overgewicht en de conditie betreft wilde ik mezelf testen. Met mijn 112,5 kg en 1,95m  en dus een 
BMI van 29,6 is dat toch aan de hoge kant. De woensdag voor het wadlopen ben ik op duikschoentjes in 
het mulle zandstrand van Wijk aan Zee voor 2,5 uur gaan lopen. Dat beviel me goed en daarom vermoedde 
ik ook aan de gestelde eisen te voldoen.

Foto: www.natgeofoto.nl (sjdeb)
Foto pagina 13: wadlopen-holwerd.nl

Walvissen op het wad
Door: Flip Hillege
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Vlak voor het begin van de tocht werden we toegesproken door Jan, één van de 2 gidsen, die onze groep 
begeleidde. Ongeveer van mijn lengte, maar veel minder zwaar en uitgerust met een polsstok van zo´n 3 
meter. Jan gaf uitleg, wat we gingen doen en herhaalde, tot slot van zijn praatje, de richtlijnen van de site. 

Toch nog enkele mensen met lage schoenen. Voor de zekerheid vroeg hij of er mensen in de groep waren, 
die hartpatiënt waren, en zowaar, een wat oudere heer stak zijn hand op. Jan vroeg hem ernstig af te wegen 
of hij de tocht wel mee wilde maken en bij de eerste passen op de zuigende blubber zich af te vragen of hij 
dit voor de komende 4 à 5 uur wel wilde voortzetten. Als je de eerste passen op het slik zet, merk je de zuig-
kracht van de modder. Na zo´n 400 meter kwamen we al bij één van de ergste stukken van de hele tocht. 
Tot net onder je knieën in de drek. Je moet in beweging blijven, anders lijk je steeds verder weg te zakken. 
Iemand anders aanklampen, die jou er wel even uittrekt, werkt niet, want die moet ook zelf zorgen niet weg 
te zakken. De hartpatiënt hield het snel voor gezien en maakte rechtsomkeer, tot opluchting van Jan. En 
dan eenmaal op weg, ga je door en is er niet zomaar een weg terug.

De tocht is niet overal even zwaar, dan kun je ontspannen en rustig met de andere lopers een praatje aan-
knopen. Er zijn stukken met zandplaten, en dus een stevige ondergrond, waarbij je nauwelijks wegzakt. 
Ook delen waar het water niet heel diep is en zo ongeveer tot je knieën komt. Maar er zijn ook delen, waar 
je tot je middel in het water loopt, met een blubberige bodem. Op zo´n plek hielden we rust om als groep 
weer te verzamelen. Vanwege het wegzakken in de bodem kan je niet steeds op dezelfde plek blijven staan 
en moet je steeds van plek veranderen. Op zo´n wachtplek verloor ik mijn evenwicht en viel met één knie 
op de bodem, maar ik was niet de enige die dit overkwam. Het diepst waren de plaatsen, waar geulen door-
waad moesten worden. Rugzakken boven je hoofd en je jack of trui nog iets omhoog trekken. Erik was m.i. 
een grote steun voor Nanna. Hij droeg de grootste rugzak met bagage voor hun twee-en. Dat gaf Nanna 
meer bewegingsruimte. Bij één van de oversteken van een geul, waarbij het waterniveau voor enkelen zich 
tot nabij de oksels bevond sprak Rob, dat het wel een soort Miss Wet T-shirt verkiezing leek, wat uiteraard 
de hoofden van menige man deed omkijken. Een ander rustpunt was bij wilde mosselbanken. Prettig om 
even boven het water te staan, maar ook gevaarlijk, omdat er ook losse plukken mosselen zich onzichtbaar 
onder water bevinden, waar je zomaar tegen aan kunt lopen. Dat deed ik, verloor mijn evenwicht en viel 
met één knie op zo´n kluwen mosselen en had door de scherpe randen van de mosselen gelijk een paar 
lelijke sneeën in die knie.

De laatste 4 kilometers waren het zwaarst. De kust van Ameland leek al heel dichtbij, maar het af te leggen 
traject liep schuin parallel aan die kust en was nog lang. Steeds 5 à 10 cm in het slik wegzakken. Met niet 
alleen de eigen groep, maar mensen van vele andere groepen, waarbij afhankelijk van conditie en postuur 
ieder een eigen tempo had. Proberen de voetafdrukken van je voorgangers te vermijden. Ik zat achteraan 
de Walvisgroep en liep dat laatste stuk voor het grootste deel alleen. Aan het eind zag ik dat Patrick het ook 
zwaar had gehad. Zijn conditie is beter dan die van mij, maar wat lengte en gewicht betreft overtreft hij mij 
ook, en dat is in het slik echt een nadeel. Voor Marijke m.i. één van de lichtste deelnemers van de Walvis-
groep, was het in het begin wel zwaar maar viel het uiteindelijk weer mee.

Aankomst op Ameland gaf mij een soort overwinningsgevoel en ik zag ook anderen de handen in de lucht 
steken. Nog een kort stuk naar een boerderij om de modder van je benen te spoelen en schone kleren aan 
te trekken. De ene helft van de Walvisgroep had fietsen gehuurd, daar hoorde ik bij. Op de fiets naar een 
terras in Nes. Heerlijk uitrusten met lekkere hapjes en drankjes, aan het eind van de middag fietsen naar 
het veer. Daarop het wad bij hoog water meemaken en per comfortabel vervoer in de ruime auto van Jos 
weer naar huis. Een geslaagde dag en voor mij weer een reden om af te vallen.

Flip Hillege
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Najaarsweekend 2015
Beste Walvis!

Gezien het grote succes van vorig jaar,  heb ik besloten om het najaarsweekend van 2015 weer in de Riet-
gors te organiseren. En dat is nog steeds in Kerkwerve, vlakbij Zierikzee, op Schouwen-Duiveland, en dat is 
een “eiland” in de provincie Zeeland.

Het betreft de oude boerderij, omgebouwd tot een groepsaccommodatie voor max. 24 personen. De bed-
den zijn verdeeld over 7 slaapkamers, met voldoende toiletten (6), wastafels (ook 6), 5 douches en zelfs een 
bad…. Daarnaast is er een gemeenschappelijke keuken, voorzien van alle gemakken. En natuurlijk ont-
breekt de “huiskamer” niet,  samen met een groot grasveld.

Het unieke van dit onderkomen is wel het feit dat er meerdere 2 persoons bedden zijn, en er zelfs een paar 
huisdieren (2 max.) mee mogen! (wie heeft er een papegaai thuis?). We hebben vorig jaar unieke combina-
ties in bed meegemaakt…….. Maar maak je geen zorgen, er zijn ook 1 persoons bedden, en dat zijn deze 
keer geen stapelbedden!. (het zijn er maar 2, dat heeft de ervaring van vorig jaar uitgewezen)

Beddengoed (dekbedden) is aanwezig.

Ik heb het weekend van vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 oktober ( tot 6 uur ’s avonds) gereserveerd.
Wees er dus snel bij, we hebben maar 24 bedden!

Opgeven (en uiteraard betalen) kan bij mij (ik heb al een flink deel voorgeschoten!)

Wat zijn de kosten?
Bij 24 personen komen de 2 overnachtingen, incl. schoonmaken, toeristen belasting en energiekosten per 
persoon op € 59,90.

En voor € 15,- extra krijg je ook nog 2 warme maaltijden, 2 x ontbijt en 2 x lunch.

Dus in totaal € 75, net zoveel als vorig jaar!

Heb je nog speciale wensen wat betreft het eten, geef het door aan Carla Luth, want zij verzorgt de cate-
ring, en op verzoek maakt zij dan iets lekkers voor je…. Natuurlijk is ook deze keer naast de koffie en thee, 
ook de melk gratis!. En  mocht je nog twijfelen, net zoals vorig jaar verzorgt Thalita die fantastische avond 
maaltijd op zaterdag!!

Dus geef je snel op en betaal direct!

Dat kan op rek. nr. NL93ABNA 0935825592 t.n.v. 
Rob Daub te Zaandam, onder vermelding van 
Najaarsweekend 2015.

Betaal snel, als je de 25e bent wordt het buiten slapen…..

Groetjes,

Rob

Foto: Jelmer de Vries

Door Rob Daub
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Najaarsweekend 2015 Beklimming Alpe d’Huzes
Door: Wim Tijsterman

Beste allemaal,

Zoals jullie weten, heb ik begin juni meegedaan aan de Alpe d’Huzes. Omdat ik heel veel positieve reacties 
en donaties vanuit de club hierop heb gekregen, hierbij een verslagje van deze bijzondere dag.

Na maanden trainen, eten testen en andere voorbereidingen, was het begin juni zover.

Om nog iets te kunnen uitrusten en te acclimatiseren voor de Alpe d’Huzes op donderdag 4 juni, zijn wij 
maandagmiddag 1 juni vanaf de school van mijn kinderen vertrokken. Zo’n hele school, die een soort ere-
haag vormt en ons al juichend en klappend uitgeleide doet, geeft wel een goed gevoel. En dat bleek ook een 
voorbode voor wat ons in Frankrijk te wachten stond.

Na een korte training op dinsdagmiddag, en een rustige dag op woensdag met alleen maar eten en onszelf 
nog meer nerveus makende, was de grote dag dan eindelijk aangebroken.

De start om half vijf was meteen al iets bijzonders. Honderden mensen, die bij nacht en ontij stonden te 
klappen en aan te moedigen in het startdorpje ‘Le Bourg d’Oisans’, doen toch wel wat met je.

De eerste beklimming ging soepel en bijna in trance. Duizenden fietsers die zonder een woord te zeggen 
in een verlicht lint de berg opgingen. In iedere bocht begeleid door honderden kaarsjes voor geliefden die 
vochten of de strijd al hadden verloren.

Boven aangekomen heb ik een korte pauze genomen om te eten om daarna weer snel door te gaan.

De tweede beklimming was totaal anders dan de eerste. Ondertussen was de berg volgestroomd met toe-
schouwers met eten, drinken, watersponzen en muziek. En nog veel belangrijker, met aanmoedigingen.
Omdat iedereen voor op zijn/haar fiets een bordje had met naam en nummer, werd iedereen met voor-
naam toegejuicht. Misschien kinderachtig, maar dat helpt enorm.

Toen ik na deze tweede beklimming boven kwam en ook nog Myrjam (degene waar wij dit allemaal voor 
deden) zag, waren de tranen dan ook niet meer te bedwingen.

Na dit keer een lange pauze, heb ik nog een laatste beklimming gedaan om samen met mijn team en Myr-
jam voor de laatste keer over de finish te komen.

De Alpe d’HuZes was een onvergetelijk evenement. Een fysiek en emotioneel loodzware dag, die ik niet 
had willen missen.

Alle deelnemers, toeschouwers en organisatoren waren met hetzelfde doel naar de berg gekomen, waar-
door er een heel groot saamhorigheidsgevoel was. En ondanks dat kanker de reden voor deelname was, 
overheerste het optimistische en positieve gevoel.

Mijn persoonlijke doelstelling was om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor het KWF. Dit is ruim-
schoots gehaald. Het sportieve toetje van drie beklimmingen gelukkig ook.
Ik ben blij dat ik op deze manier een bijdrage heb kunnen leveren aan de bestrijding van kanker.

Groeten Wim
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Foto’s: Jacqueline van Bork

Bootduik Vinkeveen met Scuba-Academie
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Workshop nettentraining
Op zondagavond(!) 30 augustus organiseert de opleidingscommissie een workshop netten training. Ervaar 
hoe het is om vast te zitten in een visnet, hoe het voelt om een rolmops te zijn. Wat moet je doen en wat 
moet je juist niet doen als je geen kant meer op kunt als je vast zit in visnet wat over een wrak ligt. En hoe 
ziet een visfuik er onder water nu eigenlijk uit? Nu heb je altijd je duikmes bij je onderwater, maar is dit wel 
een geschikte? Snijdt hij wel? Deze vragen kun je na deze workshop zelf beantwoorden.
 
De workshop wordt gegeven in buitenzwembad de Crommenije in Krommenie. De Walvis heeft het zwem-
bad na sluitingstijd gereserveerd tussen 18.00 en 21.00.
Zorg dat je om 17.30 bij het zwembad bent, dan kun je daarna op je gemak je spullen naar binnen sjouwen 
en je set monteren.
De workshop begint met een theoretische uitleg van 30 min, gevolgd door een praktijkdeel van 60 min.
In het bijna 4 meter diepe zwembad zijn verschillende stations gemaakt met netten, fuiken, door te snijden 
touwen en vislijnen.

Jij zorgt voor je complete persluchtuitrusting, je duikpak, je handschoenen en je eigen mes.
Wij zorgen voor de netten, fuiken, touwen en de koffie.

En samen maken we er dan een leerzame avond van.

Deelname alleen voor de duiker/ster die minstens 50 gelogde duiken heeft.
Kosten: per persoon 12 euro.

Opgeven en betalen bij Rob Daub.

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

• Lamineren van printwerk

• Foto op canvas

• Foto op cadeau artikelen

• DTP-werkzaamheden

• Grootformaat scannen en plotten

en veel meer

Lid van

Krommenieërpad 16 • 1521 HB Wormerveer 

075 622 33 95 • info@prepress4u.nl • www.prepress4u.nl
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Schoonmaakrooster 2015   
(september t/m december)
        
dinsdag 1 september  dinsdag 6 oktober
Helen Stroobach   Gianda Mellema
Gregory Tevreden   Ronald Hoogenboom
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 Pol    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 va-
kanties en andere reden van afwezigheid. Wil je nog info, neem dan contact met me op: 
ludiestokhofdejong@hotmail.com / Tel: 075 621 46 67.

Ik heb voor september en oktober onze nieuwe 1* leden uitgenodigd.
Ik hoop dat jullie gehoor willen geven aan deze oproep.
Het is altijd erg gezellig en de koffie is klaar als jullie komen.

Ludie Stokhof de Jong
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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.

Foto: Simon de Boer

Training 8 augustus

De 2e training van dit nieuwe seizoen, verzorgd 
door Patrick was een bijzondere. 

Na het inzwemmen kreeg iedereen een roltoeter 
die bij de volgende 2 banen volop gebruikt moest 
worden. Een droog fluitje doet het beter dan een 
natte, dus probeer je hoofd boven water te hou-
den.

Later werd een opblaasband in de vorm van een 
toekan op allerlei manieren vervoerd. Om je nek, 
om je middel, onder water en in estafettevorm. 

De 12 deelnemers kregen deze training aange-
boden vanwege de verjaardag van de trainer. Na 
deze inspanning was er in de kantine koffie en 
een koek.

Ludie
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Manege onder water Tekst en foto’s Simon de Boer

Velen van jullie weten het al, Kroatië is voor ons de 
vakantie plek voor in de zomer. 
Na een aantal jaren Selce werd het nu een camping 
in Istrie. 
Kids worden groter en zoeken het liefste iets met 
veel jongeren, zwembaden en discotheken. 
We streken in Porec neer op de camping Bijela 
Uvala, een camping met alles erop en eraan. 

We waren in Selce wat duiken betreft verwend; 
duikschool op de camping, kantduiken, spulletjes 
in de kluis, duiken wanneer je wilt en bootduiken 
vanaf de camping. Hier was het even zoeken. 
De camping is onderdeel van een groot resort waar 
nog een camping en een aantal hotels onder vallen. 
Maar gelukkig bestaat er internet en had ik de duik-
school al in Nederland gevonden. 
Blue Lagoon Divingcenter. 
We gingen naar de duikschool om een plonsje te 
wagen. Gelukkig ook een huisrif. 

Mijn oudste zoon was nog met vrienden Mallorca 
onveilig aan het maken en Esther was nog even niet 
duik klaar dus ging ik met Michael te water. Handig 
als je een gezin hebt met allemaal  duikers, altijd een 
buddy bij je.
 
Volgens de eigenaar van de duikschool bevonden 
zich veel zeepaardjes op het huisrif met veel vis en 
viel er voldoende te zien onder water. Het huisrif 
bestond uit de hele omtrek van het schiereilandje 
waarop de duikschool zich bevond. 

Vol verwachting trokken we onze spullen aan en 
werden door een medewerker begeleid naar de en-
tree van het rif. Ook hier weer een relaxte sfeer van 
kijk maar wat je doet en heb vooral veel plezier. 
Direct onderwater werden we verrast door een heel 
veld zeegras vol met grote steekmosselen. Tussen 
dit gras en later de rotsen moesten we goed zoeken 
om het, in mijn ogen, bijzondere paardenvolkje te 
ontdekken. 
Na een poosje turen door dat dunne gras zag ik een 
soort schulpachtig randje en zwom verder, direct 
gevolgd door een reactie van,  hè wacht eens even, 

en gleed een metertje terug. 
Daar zat hij, verscholen tussen het gras, zich vast-
houdend met zijn staart aan een pluk gras. Heel 
schlemielig liet hij zich meedeinen met het water en 
de beweging die door ons ontstond. 
Na een poosje kijken en natuurlijk dit exemplaar 
vast leggen op de, uhhh kan je dat nog zeggen, ge-
voelige plaat, zwommen we verder. 

Opeens zag ik in mijn ooghoek Esther met ons mee 
snorkelen en zij kon goed meekijken met wat wij 
aan het uitspoken waren op de bodem van de zee, 
aangezien we maar op zo’n 4 meter diepte lagen. Als 
je op de bodem ligt heb je een zoek gebied van zo’n 
3 meter in omtrek, daarom was het ook grappig dat 
ik opeens mijn naam hoorde borrelen. 
Ik keek omhoog en zag Esther wijzen naar een plek 
zo’n 4 meter van ons af, en ja hoor, daar was er nog 
een. Een gele, die zich volgens hem goed verschool 
aan een stuk spons op een rots met verder weinig 
om zich heen, behalve zand. Later bleek dat Esther 
hem daarheen zag zwemmen. 
Echt handig zo’n uhh “boven all” snorkelaarster. 

Nadat we deze knol  weer als fotomodel hadden 
getorpedeerd en verder doken, kwamen we nog een 
sepia, diverse begroeide krabben, vele vissen, ge-
hoornde slijmvissen en ja hoor weer een zeepaardje, 
nog een sepia en geel behuisde slakken tegen in hun 
mooie omgeving van zeegras, rotsen begroeid met 
gele sponsen afgewisseld door wat zandvlaktes. 

Na een duik van maar liefst 95 minuten en een 
maximale diepte van 7 meter kwamen we aan de 
andere kant van het schiereilandje er weer uit. Zo, 
dit gaan we van de week nog eens dunnetjes over-
doen, waarschijnlijk met een nachtduik want hier 
moet nog meer te beleven zijn. 
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Gefeliciteerd 

Nieuwe leden 
        
Jennifer Goedhart (Open Water Diver)       
Ruud Vroom

Geslaagd:
1*- duikbrevet

Ronald van Bork
Coba Hagedoorn
Ronald Hoogenboom
Gianda Mellema
Justin Molenaar
Ab Ras
Helen Stroobach
Gregory Tevreden
Jos Vork

Specialty Nitrox Basis

Maarten Bosch
Patrick Stokhof de Jong

nov   dec   
8 Flip Hillege 6 Jeroen Albrecht 

13 Coba Hageman 21 Dave v.d. Weide 
14 Bert Spekkers 22 Natasja v.d. Hulst 
20 Justin Molenaar 26 Hans Bosma 
22 Ludie Stokhof de Jong     

 

Aug  Sept  Okt  

2 Theo Teeuw 1 Carol Lie 16 Otto van Leeuwen 
3 Maarten Bosch 2 Rink van Fucht 19 René Glandorff 
3 Gregory Tevreden 3 Arjan Wouda 21 Ronald Daman 
4 Marlène Albrecht 7 Jelmer de Vries 22 Gerard Knerlich 
6 Simon de Boer 9 Jochem Nol 27 Cor Vermeulen 
7 Rino Stokhof de Jong 17 Frits Spijker   
8 Patrick Stokhof de Jong 28 Helen Stroobach   

20 Nico Sliphorst     
27 Jos Beijer     
28 Eric van Duuren     
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Uit de oude doos
Tekst en foto’s Jelmer de Vries

Uit: Walvis-Magazine 1975 nummer 7
Een Koninklijke goedkeuring was volgens het Nederlandse recht van 1855 t/m 1976 nodig wanneer een 
vereniging rechtspersoonlijkheid wilde krijgen.
Meer hierover is o.a. te vinden in Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_goedkeuring

In juli was dit 40 jaar geleden!
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De (A)sociale media
We kunnen elkaar tegenwoordig op ieder moment 
van de dag moeiteloos bereiken. Hiervoor hebben 
we de keus uit Whatsapp, Facebook, Linkedin en 
wat al niet meer.

En ook reageren op nieuwsberichten en forumvra-
gen gaat kinderlijk eenvoudig.

Een grote vooruitgang op het eerste gezicht, maar is 
dat wel zo?

Neem het duikforum.

Hierin staan interessante vragen van beginners of 
mooie praktische oplossingen van de ervaren rot-
ten.

Heel handig, ware het niet dat ongeveer ieder on-
derwerp binnen drie reacties ontaardt in eindeloze 
discussies of verwijten die totaal niets meer met het 
onderwerp te maken hebben.

Ook op e-mail zie je vaak dit soort discussies ont-
staan. Mails worden vaak verkeerd geïnterpreteerd, 
met alle misverstanden en vervelende discussies als 
gevolg.

Mijn laatste en ergste voorbeeld zijn daar de reacties 
op de ‘nieuws’ berichten van nu.nl, het zogenaamde 
nujij.nl.

Een keer de telefoon pakken i.p.v. de mail of 
whatsapp, kan dus soms behoorlijke misverstanden 
en discussies voorkomen.

Nu geef ik eerlijk toe dat ik wel altijd kijk naar al 
deze meestal ongenuanceerde en vaak beledigende 
reacties. Je kunt wel zeggen dat is een soort van 
genieten van deze ergernis. 

Dus als u zich nu begint te ergeren aan mijn co-
lumn, kan ik alleen maar zeggen: “Graag gedaan”!

Wim Tijsterman

Overdenkingen
door: Wim Tijsterman
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Tekst en foto’s: Marlène Albrecht-Terpstra

Meerval Mania

Afgelopen week zag ik een aantal prachtige foto’s 
van een meerval op Facebook verschijnen en ving 
ik op dat er een meerval heel dicht bij de kant zou 
zitten in Hoofddorp. Nu zitten daar wel meer meer-
vallen, maar ik had er nog nooit 1 gezien daar. Wel 
in de Kempervennen, waar ik ooit “Big Mamma”  
in de kleine oogjes heb gekeken. Indrukwekkende 
beesten zijn het.

Mijn voelsprieten gingen uit, mijn nieuwsgierig-
heid was gewekt en ik besloot vrijdag in mijn eentje 
(mijn buddy moest helaas verstek laten gaan) naar 
de plas te gaan. Daar aangekomen zag ik een be-
kende aan de waterkant. Hij was net uit het water 
met een paar andere duikers en wist mij de plek aan 
te wijzen waar de meerval zich bevond.

Wat een geweldig moment was het om in dat wazige 
water ineens de contouren op te zien doemen van 
een meerval van ongeveer anderhalve meter. Er was 
mij al gezegd dat de meerval best aggressief kon re-
ageren als je te dicht bij zijn nest in de buurt kwam  
(ik geef hem geen ongelijk) en dat heb ik ook zeker 
ervaren!  Hij had best een groot nest gemaakt en tja, 
daar zwom ik af en toe overheen…

Het was natuurlijk een uitdaging om zo dichtbij 
mogelijk te komen zodat ik mijn flitsers goed op 
hem kon richten. De meerval zag op dat soort mo-
menten zichzelf in mijn domepoort waarop hij als  
een speer op mijn camera afkwam. Toch leek het de 
hele tijd alsof hij (of zij, dat weet ik niet) naar me 
lachte alsof hij me uitdaagde. Ik heb een hele tijd al-
leen met de meerval gelegen. Is toch een apart idee 
dat in het restaurant aan de oppervlakte mensen 
zaten te lunchen  en geen idee hadden dat ik  on-
der het vlakke wateroppervlak de meerval op mijn 
gemak lag te bewonderen.

Zaterdag ben ik met mijn buddy nog een keer terug 
gegaan.  Ook hij wilde graag de meerval bewonde-
ren. In de vroege ochtend waren wij slechts met 2 
andere duikers. Het had wel iets knus om zo samen 
bij die meerval te hangen. 

Het waren twee heerlijke duikdagen. Ik heb diep 
respect voor het onderwaterleven en geniet met vol-
le teugen van de dingen die ik onder water mag zien 
en meemaken en dit was weer een uniek moment.
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Bert Spekkers en Justin Molenaar deden mee!!

Triathlon Zaanstad 17 juni 2015

Foto’s: Familie de Vries
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Freek’s natuurpagina

Uit: Reader’s Digest: 
Veldgids voor de natuurliefhebber, “ Vissen” .
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Toolenburg Meerval
De laatste weken staat de Nederlandse duikwereld 
op z’n kop vanwege de meerval die in de Toolenbur-
gerplas is gesignaleerd.

Ook bij de Walvis waren velen geinteresseerd om op 
zondag 19 juli een kijkje te gaan nemen in de plas in 
Hoofddorp. De belangstelling was al snel zo groot 
dat een deel van de groep zich afsplitste en al om 7 
uur vertrok vanaf de bekende verzamelplaats met de 
grote gele M. In de eerste groep zaten Patrick, Rino, 
Otto, Piet en Jos B. De tweede groep (Ronald van 
B., Ronald H., Carol, Jennifer, Jacqueline en Jelmer) 
vertrok om 8.30 uur. Bij de groep kwamen bij de 
plas nog Jeroen, Marlène en oud-Walvislid Mike.

Ik dook met Jennifer. Voor haar was het de eerste 
duik in Nederland, nadat ze haar Open Water heeft 
behaald in het warme water van Bonaire. Rustig aan 
zijn we onder water gegaan en op een gegeven mo-
ment zagen we een ander buddypaar driftig aan het 
fotograferen, kon niet missen, daar zat de meerval! 
Een beest van ongeveer een meter met een grote 
kop.

 
Ik had ooit in dezelfde plas al eens een kleiner 
exemplaar gezien, maar voor Jennifer leuk om 
tijdens haar eerste Nederlandse duik meteen een 
meerval te spotten. 

Verder was er veel vis te zien, meer dan in de andere 
Hoofddorp-plas (Haarlemmermeersebos). 

Al met al een leuke en drukke Walvisduik!

Door: Jelmer de Vries

In het boek ‘Buiten’ van Arjan 
Postma staat in een hoofdstuk 
gewijd aan onder meer de meer-
val:
 
Onder water
Nederland is een cultuurland. We grijpen voortdu-
rend op de natuur in en over elke vierkante meter 
is nagedacht. Onder water doen we nauwelijks iets. 
We vangen wat vis en we baggeren hier en daar, 
maar dat is het dan ook. In vergelijking met wat we 
op land doen, stelt het eigenlijk niets voor. Maar 
indirect beïnvloeden we de onderwaterwereld wel 
degelijk.

In de tweede helft van de vorige eeuw is er een ka-
naal gegraven tussen de Rijn en de Donau; in 1992 
was de verbinding een feit. Tot die tijd waren de 
Donau en de Rijn twee totaal gescheiden rivieren en 
zwommen er in de Donau heel andere vissen dan 
in de Rijn. Maar sinds de opening van het kanaal 
zwemmen de Donauvissen de Rijn in en trekken ze 
ook richting Nederland. Zo hebben we er vier gron-
dels bij gekregen, waaronder de marmergrondel en 
de zwartbekgrondel. In de grote rivieren zijn die nu 

Foto: Marlène Albrecht-Terpstra
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zo dominant dat sportvissers ze bij bosjes naar bo-
ven halen. Onze snoekbaars heeft er zijn menu op 
aangepast. Die at vroeger vooral alvers en voorns, 
maar in de grote rivieren leeft hij nu grotendeels 
van grondels.

Er zijn ook wat schelpdieren bij gekomen door dat 
kanaal, zoals de driehoeksmossel en het korfmossel-
tje. Doordat die mossels hierheen kwamen, kwamen 
er in de winter ook meer kuifeenden en tafeleenden 
deze kant op, omdat zij schelpdieren eten. Zo is al-
les met elkaar verweven.

Ook de meerval is massaal deze kant op gekomen. 
Nederland was de enige plek in West-Europa waar 
al meervallen voorkwamen, buiten de Donau. Ze 
zaten in de Haarlemmermeer, waarschijnlijk wa-
ren ze in vroegere tijden ooit door een hoge heer 
meegenomen vanuit het buitenland en dicht bij huis 
uitgezet. Ze verspreidden zich aanvankelijk niet 
verder, maar sinds het Rijn-Donaukanaal komt de 
meerval op heel veel plaatsen in Nederland voor. 
Van oudsher was de snoek de grootste roofvis van 
Nederland, maar die plek heeft de meerval inmid-
dels overgenomen. Naast meervallen zwemmen 
hier nu ook volop Donauvissen als de blauwneus en 
de roofblei.

Er verandert dus van alles onder water. Dat komt 
niet alleen door dat kanaal, maar bijvoorbeeld ook 
door ballastwater van vrachtschepen. Als sche-
pen met weinig of geen lading uitvaren, zuigen ze 
voor vertrek het schip vol water om de stabiliteit te 
vergroten. Als ze in de volgende haven gaan laden, 
pompen ze dat water weer weg. Zo worden dieren 
en planten de hele wereld over getransporteerd.
Ook op minder fraaie wijze beïnvloedt de mens de 
waterwereld. Dat hebben we tientallen jaren gele-
den wel gemerkt. Tot midden jaren tachtig hebben 
we het water ongelijk bemest door open riolen en 
septic tanks in het oppervlaktewater te lozen. Door 
fosfaten in wasmiddelen en door mest van de land-
bouw. Dat leidde ertoe dat het water zó overbemest 
raakte, dat er een wildgroei ontstond van drijvende 
algjes. Het water werd een soort dikke erwtensoep, 
waardoor er geen licht meer op de bodem kwam. 
Waterplanten redden het dan niet, terwijl die nodig 
zijn voor de voortplanting van bijvoorbeeld snoek. 
De snoek, een belangrijke roofvis, kan niet goed 
paaien zonder waterplanten en kleine snoeken kun-
nen zich niet goed verbergen voor hun vijanden. 

De snoek verdween grotendeels uit de Nederlandse 

wateren en daar hadden witvissen als brasems en 
karpers voordeel van. Ze hadden geen natuurlijke 
vijand meer en hadden in het voedselrijke water 
volop te eten. De witvisstand explodeerde. 
Met name de brasem was niet geliefd in die tijd. Hij 
woelt de bodem om, waardoor er nóg meer mest-
stoffen vrijkomen. Daarnaast eet hij watervlooien, 
en die leven nou juist van die drijvende algjes. De 
brasem werd verantwoordelijk gehouden voor de 
vertroebeling van het water en werd masssaal weg-
gevangen. Het hielp alleen niet, want binnen de 
korste keren kwam hij wel terug. Zo werkt het altijd 
in de natuur: als de omstandigheden precies goed 
zijn voor een dier of plant, blijft hij terugkomen.

De omslag kwam toen de fosfaten uit de wasmidde-
len verdwenen. Langzaam werd het water beter van 
kwaliteit. De waterplanten kwamen terug, de snoek 
krabbelde weer op en in plaats van een paar domi-
nante vissoorten werd de variëteit aan vissen veel 
groter. Langzaamaan normaliseerde de stand van de 
witvissen zich. Vroeger zag je scholen van wel hon-
derd brasems, nu mog maar van twintig. Maar ze 
zijn wel een stuk groter en gezonder dan voorheen.
Als je een stuk grond heel intensief bemest, krijg 
je vooral brandnetels, verder groeit er niet zo veel. 
Maar als de grond schraal is, krijgen dominante 
soorten geen kans en zie je allerhande bloemetjes 
omhoogkomen, Onder water werkt het niet anders.
 
Er verandert zo veel onder water. En zonder al te 
veel ingrijpen weet de natuur zich steeds weer aan 
te passen en het evenwicht te herstellen. Fascine-
rend vind ik dat.

Met toestemming van de uitgever overgenomen uit 
Buiten van Arjan Postma
© 2014 Arjan Postma, Koen van Santvoort en Meu-
lenhoff Boekerij bv, Amsterdam.

Foto: Marlène Albrecht-Terpstra
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Daar sta je dan op een zaterdag in juni aan de oe-
ver van de waddenzee, dit op uitnodiging van Jos 
Vork. Ik heb nu eenmaal ja gezegd tegen een stukje 
wandelen over het wad. Leuk joh, moet je ook eens 
doen dat lopen over het wad. Echt een hele erva-
ring. 

Ik zeg “fijn Jos, bedankt!”

Niet wetende wat mij te wachten staat, totaal on-
voorbereid (wie doet er nu een witte korte broek 
aan), trek ik samen met vele anderen de stoute 
(duik)schoenen of gympen aan en stap het wad op. 
Er zijn al een paar groepjes begonnen, maar zoveel 
mensen zullen toch niet zo gek zijn...? 

Wat lijkt op zand is eigenlijk slik en binnen no-time 
zijn de schoentjes niet meer echt zichtbaar en sta je 
daar een beetje te hannessen om niet te veel weg te 
zakken en dan ben je pas een paar honderd meter 
onderweg en is Ameland ineens wel heel erg ver 
weg. Ik heb best een redelijke conditie in het zwem-
bad of op een fiets, maar is dit wat we de komende 9 
à 10 kilometer mogen verwachten....?

Ik zeg “fijn Jos, bedankt!”

   

Na een (achteraf gezien) klein stukje door het slik 
te hebben gelopen is daar het water. Naar mijn idee 
valt een heel groot deel van het wad droog, maar 
vandaag is het natuurlijk weer een uitzonderlijke 
situatie waardoor dit niet het eerste stukje water zal 
zijn. 

De gids is een beste kerel die al aardig wat tochten 
heeft gemaakt en ons veel vertelt over het wad zelf 
en de strijd van de mens met het wad (de wadden-
zee). 

Allemaal heel erg interessant, maar lang stil staan is 
niet aan mij besteed. Hoe die gids dat doet weet ik 
niet, maar stil staan is voor mij niet handig, zeker 
wanneer je jezelf langzaam maar zeker weg voelt 
zakken en het water al snel tot aan je middel staat. 
Gelukkig staat Otto stevig op zijn benen en gebruik 
ik hem om weer los te komen (sorry dat je bijna 
koppie onder ging trouwens). Dan maar een beetje 
blijven lopen terwijl de gids zijn verhaal vertelt.

Het idee dat maar weinig mensen dit doen is on-
juist, er lopen tientallen groepen over het wad en 
waar de eerste groepen Ameland in het zicht heb-
ben, starten er nog nieuwe groepen. Er zijn dus 
meer mensen die dit “leuk” vinden. Ik zeg vooruit 
met de geit, we stappen nog even door.

Omdat in ons groepje er nogal een verschil in lengte 
is kan je goed zien hoe diep de geulen zijn en tot 
waar het water kan komen en of je wel of niet je 
rugzak boven je hoofd moet houden. De dieptes 
vallen gelukkig wel mee, maar de combinatie tussen 
het zoute water en de verkeerde kleding laat zich 
gelden. Alsof je schuurpapier bij je liezen houdt. 

Ik zeg “fijn Jos, bedankt!”

Fijn wa(d)t lopen
Tekst en foto’s: Patrick Stokhof de Jong
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Zo’n mosselbank tussendoor is een hele verade-
ming, even wat vaste grond onder je voeten en de 
ruimte om een bammetje te eten. Al kun je op en 
rond zo’n mosselbank ook lelijk op je plaat gaan, 
gelukkig heeft Flip er niets ernstigs aan over gehou-
den. 

De tocht duurt best lang en je hebt al vrij snel Ame-
land in zicht, je loopt echter niet in een rechte lijn, 
dus komt er voor je gevoel geen eind aan. Zeker niet 
wanneer je liezen het echt niet leuk meer vinden, 
het zand weer over gaat in slik en je links en rechts 
voorbij wordt gelopen door mensen voor wie dit 
wel heel erg makkelijk lijkt te gaan. 

Heb ik een zonnesteek, of zie ik nu iemand iets van 
schaatsbeweging maken en zo over het slik glijden? 
Zal toch niet?

Het slik wordt al meer en meer en Ameland lijkt 
elke stap verder weg, het is voor mijn gevoel vech-
ten tegen de bierkaai en het huilen staat mij nader 
dan het lachen. Ik ben er wel een beetje klaar mee 
en snak naar een pauze (even liggen zou wel lekker 
zijn). Ik lach overigens vriendelijk naar iedereen die 
mij voorbij komt lopen en zeg dat het prima met 
mij gaat. Ja, om nu een potje te gaan lopen schelden 
en tieren is ook niet netjes.

Ik zeg “fijn Jos, bedankt!”

Stapje voor stapje komt de kust naderbij en de kans 
om even wat rust te pakken. Na, voor mijn gevoel, 
uren te hebben geworsteld is daar dan het einde van 
de oversteek. Ik ben er, kan dit ook weer afstrepen, 
been there – done that. 

 

Wel lief dat iedereen oog heeft voor elkaar en felici-
teert  met deze prestatie. Ik dacht de laatste te zijn, 
maar Nanna en Erik lopen nog een stukje verder 
achterop en ik kan zodoende wel even de oogjes 
dicht doen, maar uiteraard veel te kort. Jos roept al 
snel, zullen we naar de wasplaats gaan? Is maar een 
paar kilometer lopen...

Ik zeg “fijn Jos, bedankt!”

Aan het begin werd nog gevraagd of je op Ame-
land een fiets wilde gebruiken, maar laat ik nu nee 
hebben gezegd. Pfff, ik ben kapot, heb last van mijn 
voeten en liezen en wil eigenlijk niet dat stuk naar 
de veerboot ook nog eens moeten lopen. Straks 
maar eens kijken of er een fiets te regelen is.

Na een mooie wandeling (dat wel) door de duinen 
is daar de wasplaats en kieper ik mijn schoenen in 
de eerste de beste container. Ik durf mijn broek niet 
uit te trekken, nee ik ben niet preuts, maar bang 
voor de ravage. Komt vanavond wel...

Er valt gelukkig een fiets te regelen en na een lekker 
ontspannen tochtje eindigen we op heerlijke loun-
gebanken in het pittoreske Nes. Allememaggisch 
wat ligt dat lekker zeg, maar ja de veerboot wacht 
niet. En na nog een klein stukje fietsen komen we 
aan bij de veerboot en vertrekken weer naar de 
vaste wal, op weg naar de auto om met vliegende 
vaart naar huis te gaan. Lekker douchen en languit 
op de bank liggen.

Mijn liezen hebben een flinke optater gehad en daar 
ben ik nog wel een weekje zoet mee geweest, maar 
toch was het een heel geslaagde dag. Een volgende 
tocht kan best, weet nu wat ik wel en niet moet 
doen.

Ik zeg “fijn Jos, bedankt!”, als je nog een keer zo’n 
idee hebt....

De Walvis is meer dan duiken, het is samen leuke 
dingen doen, je grenzen verleggen en er later aan 
de zwembadrand of aan de bar nog even goed over 
napraten en erom lachen.

Patrick Stokhof de Jong
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Vrouwen op het doek
Door: Inge van der Vaart

De ledenwervingsactie eind vorig jaar aan de Ge-
dempte Gracht was een groot succes. Het bestuur 
wil zich blijven inzetten om het ledenaantal te ver-
hogen en de naamsbekendheid te vergroten. Maar 
dit is natuurlijk een verantwoordelijkheid van ons 
allemaal.

Bij promotie-acties wordt gebruik gemaakt van het 
bekende ‘walvismannenbuitendoek’ waarvan een 
exemplaar op canvas te bewonderen is in de Wal-
visbaai. Als je het verhaal achter de foto nog niet 
kent google dan eens  op ‘haai bij pampus’.......

Zo’n doek moest er ook komen van walvisvrouwen. 
Geen betrokkenheid van een reclamebureau maar 
ach…..voldoende talenten binnen de club.

Tijdens een voorlichtingsavond over de Maledi-
venreis vroeg Carla mij mee te denken en tsja….
doe een beroep op mijn creatieve geest en ik ben 
niet meer te stuiten. Samen eerst maar eens brain-
stormen. Het ene na het andere idee kwam op de 
proppen , maar sommige waren toch wat té stig-
matiserend of té flauw. Het moet wel professioneel 
blijven en met duiken te maken hebben.

Contacten leggen met de fotograaf, René van der 
Lely, vrouwen enthousiasmeren mee te doen en 
mee te denken, zoeken naar een geschikte locatie, 
afstemming over een datum, de medewerking van 
anderen vragen, nadenken over een titel en ideeën 
verzamelen over de onthulling. Er komt best wat 
kijken bij het maken van één foto en daarom is de 
denktank uitgebreid met Marlene.

Na veel voorpret en gniffelmomentjes was het op 
28 mei zover: met 10 vrouwen op de foto. Bril op 
of bril af, lachen wanneer het niet moet, omkijken 
in plaats van je blik op de camera richten en geen 
stoere maar een boze blik. En je dan ook nog afvra-
gen waarom je hoofd zo snel rood aanloopt in zo’n 
warm duikpak, hoe je haar eigenlijk zit, of het toch 
niet té geposeerd is, of de lippenstift inmiddels niet 
op je wang in plaats van op je mond zit en jeetje 
ik lijk wel een goedkope opblaaspop. Arme, arme 
Rene :-). 

Nee het is duidelijk, het leven van topmodellen valt 
niet mee en de bewondering voor Doutzen groeit 
met de minuut. 

Er is een foto uitgezocht waarop iedereen het beste 
uit de verf komt. De uitstraling wordt in ieder geval 
vrouwelijk, stoer en een tikkeltje sexy. 
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Nieuwsgierig geworden? Noteer 27 augustus 2015 in je agenda voor de 
onthulling in de Walvisbaai. 
De Walvisbaai is open vanaf 20.30 uur en we starten met ‘the making off’ rond een uur of 21.00 uur.  
9 van de 10 modellen zijn er in ieder geval. Jij komt toch ook? We gaan er een leuk feestje van maken. 

Tot dan!

Carla, Marlène en Inge

Foto’s: Marlène Albrecht-Terpstra
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