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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
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Voorpagina:  Duiken met steuren in NaturaGart Ibbenbüren 
Duitsland (foto: Marlène Albrecht-Terpstra)
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Disclaimer
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Van de voorzitter
Vakantie….
Vakantie, wat een heerlijk woord en wat een mooi 
vooruitzicht. Op het moment van het typen van dit 
voorwoord is de eerste week van de schoolvakanties in 
Noord-Holland net begonnen. Speciaal dit jaar komt de 
vakantie wel erg gelegen na alle drukte van de afgelo-
pen periode. 

Allereerst druk geweest met het organiseren van de Live-
Aboard in Egypte. Jaja, die andere boot dan de Malediven, 
gevalletje luxe paarden en ietsje minder luxe paarden.  
Alhoewel…. Ik hoorde dat de Malediventrip favoriet is bij 
de AA-aanhangers! Gelukkig is er Egypte nog! 

Afijn, de Egyptetrip. Boot gepland, komt er een andere 
boot. Niks aan de hand. Gaat die boot ineens ook niet 
meer door en horen we niets. Vreemd. Toch weer een 
andere boot, net uit het dok wegens groot onderhoud, 
dus dat klinkt dan wel weer goed. Het gaat door! En er is 
nog plaats op de Egypte Live Aboard, dus je kan je nog 
aanmelden.  

Daarnaast bijzonder druk geweest met onze eigen 1* 
instructeursopleiding. Ontzettend leuk om te doen en ja, 
het vreet tijd. Nog een paar leuke leden er bij gekregen 
en simultaan aan de opleiding 1* instructeur deze nieuwe 
leden in zeer snel tempo door de theorie en zwembadles-
sen weten te loodsen. 

Tussendoor nog een hele leuke driftduik specialty gere-
geld. Huh, driftduiken? Is dat wat anders dan stroomdui-
ken? 

Nou…. Stroomduiken doe je als het niet stroomt. Beetje 
vreemde term dus. Met driftduiken sta je in alle drukte van 
de kentering je spulletjes rustig in elkaar te zetten. Als dan 
iedereen het water uit komt omdat de kentering voorbij is 
en het gaat stromen kun je heerlijk buiten de drukte om 
een hele leuke driftduik doen! 

Je laat jezelf meevoeren door de stroom en komt er een 
eind verder weer uit. Behalve als je onderweg je lood ver-
liest, dan mag je tussendoor weer even naar de kant, lood 
om en weer verder. We noemen geen namen. 

Dit driftduiken geeft hele nieuwe mogelijkheden voor het 
duiken in een getijdengebied. Niet meer precies volgens 
de berekeningen te water maar in een veel ruimer duik-
venster. We zullen dit zeker nog een keer organiseren 
binnen de club.

Zaterdag 9 juli waren de persluchtspelletjes, MKII. Een hele 
andere en nieuwe opzet, niet meer de ‘vaste’ teams, maar 
een wisselwerking van vele krachten gemixt. Een flinke 
opkomst! Leuke nieuwe spelletjes zijn toegevoegd. 
Brilletjes aan een touwtje, kom er maar op. 

Dezelfde avond een heerlijke barbecue waar we het bar-
team onder leiding van Piet (en Johannes) weer dankbaar 
voor mogen zijn! 

En natuurlijk de grillmasters Dick en Patrick, die met het 
zweet op het hoofd bij de warme grill zelf zijn doorgebak-
ken. Een hele organisatie weer. 

Allerlei salades, broodjes, satésaus. Het zag er bijzonder 
feestelijk en goed verzorgd uit, geholpen door heerlijk weer. 
Mooie, waardevolle avond. 

Op deze avond ook een hele rij aan geslaagden voor duik-
brevetten. Het instructeursteam stond, bijna bij nacht en 
ontij (jeetje wat was het vroeg elke keer), steeds weer klaar 
om de cursisten tot glorie te brengen. Gefeliciteerd cursis-
ten. 

En de instructeurs, Chapeau mannen! Met name Carol en 
Bert die de kar hebben weten te trekken. 

Valt er dan nog wat te doen na al deze drukte, de twee live-
aboards in het vooruitzicht en de aanstormende vakantie? 

Jawel, de specialty Redden wordt door Bert & Patrick geor-
ganiseerd.  Een hele leuke en leerzame specialty, zeer aan te 
bevelen. 

Het wordt een warme zomer.

Groeten,
Maarten Bosch
Voorzitter Duikteam De Walvis

Foto: Rene van der Lely



6 | Walvis Duikmagazine augustus

Te koop: Complete film set

Gopro Black 3+ incl. optionele monitor.  Light & 
Motion Led Filmlamp 1200 Lum. 
3 licht sterktes 110 graden + 3 standen Spot + 
s.o.s stand. Oplader + 2 extra batterijen voor de 
Gopro.
Nieuwe oranje vleugel voor stabiele zwemopna-
men onder water.

Nieuw prijs: €1055,00
Nu € 595,-

Aangeboden door Cor van de Poll 

 Gegevens via de club te verkrijgen

Hoi Walvisvrienden,

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

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

Ga naar de webshop via de link: 
www.clubwereld.eu/webshop/duikteam_de_
walvis_199

Je kunt individueel of samen bestellen. Je kunt 
kiezen om de kledingstukken op te halen bij de 
winkel in Zwaag of te laten opsturen via de post 

(verzendkosten € 6,95,-).

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

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

Ronald Daman

WEBSHOP DUIKTEAM DE WALVIS
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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.

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

Specialty Hogere Duikvaardigheid: 
zwembad:  23 en 30 augustus en 6 september
theorie: 1 en 2 september

Specialty Redden:  
theorie: 31 augustus, 7 en 14 september
zwembad 6 en 13 september
buitenwater 23 oktober

Liveaboard Egypte:  1 t/m  9 oktober 
(NOG PLAATSEN VRIJ)

Liveaboard Malediven: 7 t/m 19 oktober (VOL)

Najaar: waarschijnlijk drijftocht Den Helder-Huis-
duinen.

Clubduiken:

In verband met de zomervakantie zijn er geen 
duiken gepland. 

Als er gedoken wordt, wordt dit tijdig bekend 
gemaakt via e-mail en Whatsapp.

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

 Wijzigingen worden bijtijds gemeld. 

Bestuursvergaderingen
12 september
24 oktober
14 november
12 december
NB: bestuursvergaderingen zijn openbaar, begin-
nen om 20.00 uur en vinden plaats in het club-
huis.
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Twiske oversteek
De schoolvakanties zijn al weer een week aan de 
gang en veel mensen hebben dan ook vakantie.

Je zou denken dat het verenigingsleven ook met 
reces is na een jaar bomvol activiteiten dat afge-
sloten werd met een drukke juni- en juli maand. 

Het Walvis-Magazine zal hier dan ook wel mede 
door gevuld zijn. Down-Under had echter nog 
een leuk evenement in petto en koos daarvoor 
zondag 24 juli. 

Jaarlijks organiseren zij de Twiske oversteek. In 
vroegere jaren was dit nog een duikevenement 
(kopje onder water - Down Under). De laatste ja-
ren heeft het een vriendelijker karakter gekregen 
en wordt de oversteek al snorkelend gedaan. 

Down-Under is altijd zo gastvrij om ook de Walvis 
daarbij uit te nodigen. Aan het weer kan het niet 
gelegen hebben. Prachtig weer met (vooral heen) 
een spiegelend glad Twiske. Aan de correspon-
dentie kan het ook niet gelegen hebben. De mails 
kwamen van Down-Under via ons secretariaat 
keurig in de postbussen van onze leden. 

Om 9.30 uur werd iedereen met koffie ontvangen 
in het duikcentrum van Down-Under in Lands-
meer. Met een groep van tien vertrokken we naar 
het Twiske-Den Ilp. De Walvissen kennen de weg 
en zullen wel rechtstreeks naar het Twiske gegaan 
zijn... 

Zelf besloot ik pas in de ochtend om mee te gaan. 
Ik voelde me goed, het was mooi weer, het zwem-
bad is dicht en buitenzwemmen is toch ook heel 
fijn. 

De opkomst was matig. De Walvis liet het een 
beetje afweten. Misschien vermoeidheid van het 
“Future-festival in het Twiske”, de dag en avond 
ervoor? Op vakantie? Dit jaar wordt de Euro-Pride 
in Amsterdam gehouden. Als voorproefje van die 
ander Parade de week erna. Eind juli is een mooi 
en rustig moment om de Twiske-oversteek te 
doen. Niet verwonderlijk dat niet iedereen kan.

 Maar het was en is zeker de moeite waard! 

Door: Bert Spekkers

En mochten sommigen onder ons toch opkijken 
tegen een dergelijke oversteek, dan kan ik die 
geruststellen.  Hoewel sommigen het een hele 
prestatie vinden, het is geen “prestige-tocht”. De 
groep bleef gedurende de oversteek bij elkaar 
onder begeleiding van een bootje en kwamen 
allemaal nagenoeg gelijktijdig aan. Een echte 
beproeving voor onze HDV is het dan weer niet. 
Voor de geïnteresseerden zie je hieronder enkele 
statistieken van de overtocht: 
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In het kort komt het erop neer dat heen en terug 
één uur en een kwartier geduurd heeft (45 minu-
ten enkele reis). 

Daartussen zat bijna dezelfde tijd voor een lange 
pauze op het terras van de jachthaven aan de 
Oostzaan kant (uur en een kwartier). Daar werden 
we bediend met koffie en appelgebak of iets an-
ders als je dat wilde. Ook werd er een herinnering 
gegeven door Richard.  

Na de lange pauze gingen we weer te water en 
snorkelden terug naar het Kure-Jan strand. 
Leuk was het nog even om bij het 6 mtr. platform 
met een hoekduik naar beneden te zwemmen. 
Toch een beetje oefenen voor de HDV (wat was 
het daar koud!). Oppassen met naar boven gaan 
zodat je je hoofd niet tegen de metalen boei 
stoot.  

Het strakke tijdsschema werd volledig gene-
geerd. Het leek echt wel vakantie en de afspraken 
voor de rest van de middag kon ik wel vergeten. 
Hoewel ik dacht tegen één uur wel terug te zijn, 
kwamen we een uur of twee aan en er was al een 
voice-bericht ingesproken. Nee, het duiken op 
die middag lukte niet meer. Je kunt ook niet alles 
willen.

Ik hoorde anderen zeggen dat het 2 x 900 meter 
is. Waarschijnlijk op de kaart gemeten. Je zwemt 
best wel zigzaggend naar de overkant. Ik heb 
bijna 2 x 1400 meter gezwommen. Wat kan een 
zwemmer toch raar snorkelen....

Het was een leuke overtocht. Vanwege het ont-
spannen karakter heb je genoeg tijd en gelegen-
heid om eens een praatje met iemand anders te 
maken. 

Het is ook een leuk evenement alleen al vanwege 
de overtocht op zich. Hoe vaak duiken wij wel 
niet aan het Kure-Jan strand of het surfstrandje 
aan de Oostzaan kant? En wie kijkt dan niet naar 
de overkant? De overtocht is goed te doen en je 
gaat het Twiske nog meer waarderen.

Volgend jaar weer nieuwe kansen. Ik heb weer 
eens met andere enthousiaste mensen gespro-
ken, maar drie personen wil ik in het bijzonder 
noemen. Wendy, die het mede georganiseerd 
heeft en de Walvis hierover informeerde. Ene Wim 
die zich nogal met de sportieve kant van Down-
Under bezighoudt en al zwemmend het lege 
bootje heen- en terug over het Twiske meetrok. 
En Richard, waar Down-Under niet zonder kan. 

Een fijne zomer allemaal!

Bert Spekkers
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Prikbord

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 datum  jouw kopij ontvangen. Indien mogelijk ontvang 
je het magazine twee a drie weken na de sluitingsdatum. 

Magazine 45-04: 25 oktober 2016

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

Medecoördinator cleanteam gevonden!

Vanaf april wordt Ludie ondersteund door Jacqueline en Carol bij het organiseren van de schoonmaak-
avonden.

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.

Inloggen op de NOB-site

Alle NOB-leden kunnen hun eigen gegevens inzien en wijzigen op de site van de NOB. Hiervoor is aan 
hen een inlogcode toegestuurd in het verleden. 
Mocht je de inlogcode niet meer weten, dan even een mailtje naar Walvissecretaris Jelmer.

Clubduiken:

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

Foto’s:

Heb je iets spannends meegemaakt, deel het dan niet alleen aan de bar of koffietafel, maar schrijf een 
leuk stukje voor het clubblad.  Hierbij zijn foto’s meer dan welkom! Graag het origineel in JPEG-
bestand voor de beste kwaliteit. Emailgegevens via de club.
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En dan ben je 1-sters instructeur
In het vorige magazine schreef ik over mijn erva-
ringen als instructeur in opleiding, hetgeen een 
lang gekoesterde wens/droom was. Ik voelde mij 
bij lange na niet de triangel in het orkest. Nee, 
het was meer de eerste stap naar meer. Je moet 
ergens beginnen als instructeur en die 1e stap is 
het 1-sters instructeursbrevet.

Mijn vorige verhaal eindigde dat we misschien 
nog wel een beroep moesten doen op de vereni-
ging om ons te faciliteren bij het praktijkgedeelte 
van de opleiding. 

We wilden namelijk voor de zomervakantie klaar 
zijn en daar moet een heleboel voor wijken. 

Ik heb zelf geen vrouw en kinderen en heb dan 
enorm veel respect voor de gezinnen van Wim en 
Maarten hoe zij hun afwezigheid hebben opge-
vangen, mijn complimenten!

Na zelf een wervingscampagne te hebben opge-
zet, hebben we uiteindelijk 2 kandidaten weten te 
vinden die van ons les wilden krijgen en we heb-
ben hier al het geleerde op uitgeprobeerd. 

We hebben veel verschillende lesvormen ge-
bruikt, tal van presentatievormen uitgeprobeerd 
met als doel onszelf te ontwikkelen.

De begeleidend IT’er vanuit de NOB was klein van 
stuk, maar groot in het ons sturen naar nieuwe 
ervaringen, ontwikkelpunten, zelfreflectie en 
bovenal het eigen maken van de beschikbare 
lesvormen.

Ik heb vaak genoeg een spiegel voor mij gehad 
en daar ben ik hem zeer dankbaar voor.

De zwembad- en theorielessen gingen steeds 
soepeler en we waren, naar eigen zeggen, er 
steeds meer van overtuigd dat we er klaar voor 
waren.

En zo deden we op zaterdagochtend 25 en maan-
dagavond 27 mei onze PVB’s (Proeve van Be-
kwaamheid) welke we met goed gevolg hebben 
afgelegd.

Vervolgens begon de papierwinkel weer eens te 
draaien. 

Ik heb sinds mijn studie nooit meer zoveel reflec-
tie en beoordelingsverslagen moeten schrijven 
over mezelf alsmede over mijn mede- cursisten. 
Hier ben je wel even zoet mee.

Na een paar weken in spanning te hebben afge-
wacht, kwam daar het verlossende woord, of be-
ter gezegd, de emails met de bevestigingen. Alles 
was akkoord en het brevet was in de pocket.

Een heerlijk gevoel, niet alleen ging er een grote 
wens in vervulling, maar heb ik mijn belofte aan 
een zeer dierbaar familielid ingelost. 

We hebben opvolgend onze kandidaten Patricia 
en Patrick niet in de steek gelaten, maar hen ook 
begeleid bij hun lessen in het buitenwater. Waar 
zij de oefeningen die wij ze in het zwembad had-
den geleerd, onder begeleiding van Carol, Bert, 
Ronald en Eric, uitstekend hebben gedaan.

We hebben zodoende ervaren hoe je een oplei-
ding van A-tot-Z in elkaar zet en wat er allemaal 
bij komt kijken en daar kun je je best nog weleens 
op verkijken. 

Nu even vakantie, maar daarna aan de slag voor 
ons 2-sters instructeursbrevet, zodat we uiteinde-
lijk niet de zogenoemde triangel, maar de 1e viool 
bespelen.

Patrick Stokhof de Jong

Foto: Jerry Schuurman
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Digitaal drukwerk
• Wire-o boeken
• Gelijmde boeken
• Brochures en folders
• Flyers
• Visitekaartjes
• Briefpapier en enveloppen

• Lamineren van printwerk

• Foto op canvas

• Foto op cadeau artikelen

• DTP-werkzaamheden

• Grootformaat scannen en plotten

en veel meer

Lid van

Krommenieërpad 16 • 1521 HB Wormerveer 

075 622 33 95 • info@prepress4u.nl • www.prepress4u.nl
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NaturaGart Ibbenbüren | Bitte die Stören nicht stören!

Tijdens Boot Düsseldorf hadden wij dagkaarten 
gekocht voor NaturaGart Tauchpark te Ibbenbü-
ren, Duitsland. Bij mij bekend van verhalen over 
de gigantische steuren die daar rondzwemmen. 
Dat wilde ik ook wel eens zien!

Afgelopen week zijn wij naar Duitsland gereden 
om deze duikdag bij NaturaGart Tauchpark in te 
lossen. We  hadden gereserveerd voor woensdag 
omdat we hadden gelezen dat het in het week-
end best druk kan zijn, 100 duikers per dag is dan 
geen uitzondering!

Op de website van NaturaGart staat vermeld:
“ Der NaturaGart-Unterwasserpark in Ibbenbüren 
ist der weltweit grösste neu angelegte Tauchsee 
auf einer Foliendichtung. Neben einem über 300 m 
langen Höhlensystem gibt er u.a. einen versunke-
nen Tempel, ein Schiffswrack und viele riffähnliche 
Felswände.” 

Ik had voor vertrek al een email gehad met infor-
matie en de benodigde papieren ingevuld (des 
te eerder konden we in het water liggen!) en was 
geïnformeerd over het feit dat er een stuk gelo-
pen moest worden met de duikspullen en dat de 
bolderkarren die men voorheen beschikbaar had, 
flink “geklaut”  waren. Gelukkig waren wij vroeg 
aanwezig en zagen we de (enige) grote bolder-
kar staan. Hup, de spullen erop en richting het 
duikcentrum, waar we alleraardigst door Thomas 

ontvangen werden. Na een korte briefing konden 
we ons klaarmaken voor de eerste ontmoeting 
met de steuren. Ik kreeg een band uitgereikt met 
nummer 1 erop, deze band moest ik rond mijn 
duikfles bevestigen zodat men wist wie waar 
onder water aan het ronddolen was. Ik kreeg een 
onderwaterplattegrond in mijn handen gedrukt 
door Jeroen met de woorden: “Jij leidt!” Dat had ik 
vaker gehoord… Ik klikte de kaart vast aan mijn 
trimvest en pakte mijn onderwatercamera.

Er mocht onder geen beding geflitst worden 
onder water! Uitdaging 1. 

De steuren hebben, net als de meerval, hele 
kleine oogjes en als elke duiker met een camera 
een aantal keren flitst, zouden die beestjes hele-
maal gek worden. 
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Ook mocht je de steuren absoluut niet aanraken 
want dan werd je zonder pardon het park uit-
gezet. Ik ken iemand bij wie dit is gebeurd…. Er 
schijnt een camera onder water te zijn (tussen de 
standbeelden van de katten) die één en ander in 
de gaten kan houden. 

Maar goed, dat was uitdaging nummer 2 want 
toen we aankwamen bij de plek waar de steuren 
zich ophielden, Tempelwächter genaamd, bleek 
dat die beesten, variërend van 60 cm tot 2 meter, 
zich helemaal niet veel van je aantrekken.

Sterker nog, ze vinden het lekker om met hun 
‘zuignapbekkie’ over je hoofd te sabbelen, 
tussen je armen en benen door te zwemmen 
en als het kan even in de domepoort naar 
zichzelf te turen of de GoPro van Jeroen pro-
beren te bemachtigen (niet gelukt!). 

Zie ze dan maar eens niet aan te raken! Dit tafe-
reel leverde bij mij natuurlijk weer de slappe lach 
op, want tja, interactie tussen mens en dier is 
soms zo grappig. En moeilijk dat het was om die 
laagzwemmende vissen een beetje mooi op de 
foto te zetten zonder flits! Bovendien dwarrelden 
de vissen zelf een hoop zweefvuil op, staat ook 
niet mooi op de foto. Gelukkig was het niet heel 
erg druk onder water waardoor we zelfs af en toe 
alleen met de steuren lagen. 

Maar ook de wanden vlak onder de oppervlakte 
waren prachtig, rijkelijk begroeid met waterlelies. 
Af en toe zwom er een voorntje doorheen en toen 
we door het aangelegde grottenstelsel zwommen 
en een open plek met waterlelies zagen, hield een 
snoek zich daar mooi schuil.

Na de eerste duik zijn we even neergestreken in 
Café Seerose (waterlelie) voor een heerlijk stuk Ku-
chen en een kopje koffie. We namen nog eens de 
plattegrond door zodat we duik 2 nuttig konden 
besteden. Ondertussen werden onze flessen ge-
vuld en door middel van mijn bandnummer werd 
de flesvulling keurig op mijn rekening geplaatst.

Duik 2 was ook weer een belevenis. Ik kon niet 
genoeg krijgen van de steuren en de waterlelies 
trokken mijn aandacht. Helder water en roze, 
witte en enkele gele waterlelies kom ik niet vaak 
tegelijk tegen! Jeroen en ik hebben een hele tijd 
voor die stengels gehangen. Uiterst voorzichtig 
om niet teveel te wapperen met de vinnen want 
dan dwarrelde er gelijk van alles om je heen. De 
bezoekers die rondom het duikgebied aan  het 
wandelen waren, vroegen zich al af wat wij daar 
toch allemaal aan het doen waren. 

Het onderwaterpark bestaat uit verschillende 
gedeeltes. Vooral de plek waar de steuren rond-
zwemmen, Tempelwächter, vind ik mooi. Dat zal 
ook wel door mijn affiniteit met Egypte komen. 



Walvis Duikmagazine augustus | 15 

Helaas hadden wij tijdens onze duikdag niet vol-
op zon, waardoor ik de beoogde foto van Jeroen 
in een grot met zonlicht niet goed heb kunnen 
maken. We moeten dus nog een keer terug!

Na de duik konden we onze spullen spoelen en 
douchen (1 euro voor 4 minuten, snel haren was-
sen dus…) en hebben we nog even wat gedron-
ken. Op de terugweg naar huis genoten van een 
echte Wienerschnitzel en thuis als een blok in 
slaap gevallen.

Maximale duikdiepte: 7 meter
Maximale duiktijd: zo lang als je lucht in je fles 
hebt zitten!  (en het veilig houdt)
Maximale zicht: 3-4 meter

Marlène Albrecht-Terpstra
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In het weekend van 11 en 12 juni jl. kwamen 2 
sportduikers om en onlangs constateerde de 
arbeidsinspectie dat er bij tweederde van de 
professionele duikbedrijven regels worden 
overtreden. Hoe gevaarlijk is het eigenlijk on-
der water en wat kan er worden verbeterd.

De Volkskrant, woensdag 15 juni 2016

Als Alice van Laar (64) 5 meter onder de water-
spiegel een decompressiestop maakt, lijkt er nog 
niets met haar aan de hand.

Het is zondagmiddag en de leden van het ex-
peditieteam van de stichting Duik de Noordzee 
Schoon hebben op ruim 30 meter diepte foto’s 
en films gemaakt bij het ‘Poppetjeswrak’. Tijdens 
de duik is het zicht prima geweest en de leden 
zijn enthousiast over de beelden die ze hebben 
gemaakt en de troep die ze hebben verwijderd 
van het wrak.

Het poppetjeswrak is een stoomklipper die ruim 
90 kilometer ten westen van IJmuiden op de brui-
ne bank ligt. Het gezonken schip staat bekend 
als een van de spectaculairste duiklocaties in de 
Noordzee omdat de steven uit de zandbodem 
omhoog prikt en de omgeving van het wrak is 
bezaaid met glaswerk en keramieken souveniers, 
‘de poppetjes’.

Wachtend aan de duiklijn maakt van Laar, die al 
honderden duiken op haar naam heeft staan, nog 
wat handgebaren naar andere duikers, maar als 
zij enkele minuten later aan de oppervlakte ligt, is 
zij bewusteloos.

Direct in de rubber bijboot beginnen de EHBO’ers 
met hartmassage en aan boord van het expedi-
tieschip “Commandant Foucault” proberen expe-
ditieleden haar bij kennis te krijgen met een AED 
en zuurstof. Het mag allemaal niet baten. Op weg 
naar de kust overlijdt ze in de traumahelikopter.

Alice van Laar is niet de enige sportduiker die dit 
weekend in Nederlandse wateren om het leven 
komt. Ook in het Zeeuwse Grevelingenmeer loopt 
een wrakduik fataal af.

Adrie Wattel (59) raakt zaterdagmiddag al tijdens 
de afdaling naar de Serpent kwijt in het troebele 
water. Het schip is enkele jaren geleden speci-
aal voor duikers afgezonken op een diepte van 
ongeveer 19 meter voor de kust van het plaatsje 
Scharendijke.

Een dag later vindt een duikteam van de marine 
het lichaam van Wattel terug met behulp van 
speciale sonarapparatuur.

De Barnevelder, eveneens een geoefend duiker 
en lid van de Amersfoortse duikvereniging Aqua-
holic, ligt dood voor de boeg van de Serpent. 

Een schouwarts stelt later vast dat hij door hartfa-
len om het leven is gekomen.

De twee duikongevallen roepen de vraag op hoe 
het is gesteld met de veiligheid van de duiksport 
in Nederland. ‘De precieze toedracht van de twee 
ongelukken wordt door de politie onderzocht. 
Of de duikers zich aan alle protocollen hebben 
gehouden is nog onduidelijk’ zegt bestuurslid 
Sander Kool van de NOB. Hij heeft geen aanwij-
zingen dat het aantal duikdoden de laatste tijd 
toeneemt. ‘Er wordt steeds meer gedoken, maar 
het aantal dodelijke ongevallen is de afgelopen 
tien jaar stabiel tussen de twee en zes per jaar. Dit 
zijn de eerste twee slachtoffers van 2016’.

Duiken is daarmee niet gevaar-
lijker dan een sport als wielren-
ner, vermoedt Kool die in het 
bestuur van de NOB belast is 
met veiligheid. 

Hij vindt het wel opvallend dat het om twee dui-
kers met relatief hoge leeftijden gaat. 

‘Net als bij andere sporten heb je meer kans op 
hart- en vaatziekten als je ouder bent. En als je dat 
onder water overkomt, is de kans dat het slecht 
afloopt natuurlijk aanzienlijk.’

Met de leeftijd nemen de risico’s toe
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Ook arbo-arts Saekle Hoitinga, die veel medische 
keuringen voor duikers doet, ziet dat duiken ris-
kanter wordt op hoge leeftijd. ‘Juist zeer ervaren 
duikers onderschatten weleens dat de conditie 
met het klimmen van de jaren snel afneemt.’

Vooral bij diepe duiken met koud water en stro-
ming moet je lijf een flinke inspanning leveren, 
zegt Hoitinga. ‘Naast hart- en vaatproblemen zijn 
ouderen op diepte ook gevoeliger voor stikstof-
narcose’.

Bij de NOB is de vergrijzing van de duikwereld 
al langer een punt van aandacht, zegt Kool : ‘Wij 
eisen inmiddels dat duikers na hun 50ste jaarlijks 
medisch gekeurd worden om eventuele gezond-
heidsproblemen op tijd op te sporen. We moeten 
zien of we naar aanleiding van deze ongelukken 
onze protocollen verder zullen aanpassen’.

Het expeditieteam van Duik de Noordzee Schoon 
is op verzoek van de familie van Alice van Laar 
later weer uitgevaren om nieuwe wrakken van 
rotzooi te ontdoen.

Door Tjerk Gualtherie van Weezel

Ingezonden door Flip Hillige. Foto: Cor Kuyvenhoven

www.duikdenoordzeeschoon.nl
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Alle leden en donateurs hebben per mail een uit-
nodiging ontvangen voor het grote, spetterende 
walvisjubileumfeest op 26 november 2016.  Een 
beetje kunnen lachen om onze iets te uitbundige 
foto’s of hebben we je afgeschrikt? Ietsje minder 
mag ook hoor.  

We hebben een ontzettend leuke avond gehad 
bij Jolanda’s verkleedkisten in Wormer. Een kamer 
vol pruiken, brillen, kleding en andere accessoi-
res. De verkleedkist werd die avond drukbezocht 
vanwege een toen nog naderend concert van de 
Toppers. Gelukkig zijn die voor minstens een jaar 
weer van het toneel verdwenen.   

Al 22 walvissen hebben zich aangemeld. 

Op de drukbezochte barbecue blijkt dat er veel 
meer mensen van plan zijn om te komen. Een 
opluchting, want het is geen feest als er niet min-
stens 80 walvissen zijn geweest.  

Wacht niet met aanmelden! Voor de voorbe-
reidingen is het belangrijk te weten hoeveel 
feestgangers er komen dus hupsakee, meld je 
alvast aan en laat even weten wie je als introducé 
meeneemt. Dit kan heel simpel door een mail te 
sturen naar:   Walvisfeest45@outlook.com 

Ronald Daman, Rob Daub, Wim Tijsterman en Cor 
Vermeulen bereiden in het geheim een duikevent 
voor. Verder wordt hier nog niets over prijsgege-
ven maar reserveer ook alvast de ochtend van 26 
november in je agenda en laat je verrassen. 

Meer informatie volgt na de zomer.

Namens de feestcommissie,

Inge van de Vaart

Geen feest als jij niet bent geweest! 
Tekst: Inge van de Vaart
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“Dus jij gaat mij leren duiken!?”

Inmiddels reeds meerdere duiken gemaakt. Met 
name de bootduik bij Zandeiland 8 op de Vinke-
veense Plassen is mij goed bijgebleven. Samen 
met mijn buddy Ronald toen van alles gezien: 
snoek, snoekbaars, rode rivierkreeft, paling. 

Nu ben ik dus echt verslaafd. Ik wil meer zien, 
meer beleven. Dat was voor mij ook een reden 
om lid van deze vereniging te worden.

Er wordt van alles georganiseerd om gezamenlijk 
het ultieme genot van duiken te beleven.

Ik vergeet helemaal mij even voor te stellen. Mijn 
naam is Chris Keijzer. Ik ben 56 jaar oud en ben 
ambulanceverpleegkundige in Amsterdam. 

Al heel lang heb ik op mijn verlanglijstje staan om 
te leren duiken. Dankzij de wervingsactie van en-
kele leden van duikteam De Walvis vorig jaar op 
de Gedempte Gracht is dit nu uiteindelijk gelukt.

Nogmaals bedankt,

Chris Keijzer

Ga ik eind vorig jaar kerstinkopen doen bij 
de HEMA in Zaandam, zie ik daar allemaal 
kikvorsmannen in de gracht staan. Ik loop op 
een van deze mannen af en vraag hem: “Dus jij 
gaat mij leren duiken?”. 

Hij zegt: “Dat wil ik wel, maar ik moet je wel waar-
schuwen: Duiken kan verslavend zijn!”

Zo is het dus gegaan. Ik heb een proefduik in 
zwembad “De Slag” gemaakt en ik was meteen 
verslaafd aan duiken. Wat een fantastisch mooie 
en boeiende sport is dit.

Langs deze weg wil ik iedereen bij duikteam “De 
Walvis” bedanken voor hun tomeloze inzet om mij 
en de rest van mijn groep succesvol tot 1* duiker 
op te leiden. 

Dat ging bij mij niet geheel zonder slag of stoot. 
Bij het te water gaan met de schredesprong liep ik 
een zweepslag op. 

Gelukkig kon ik na enkele weken rust en fysiothe-
rapie mijn opleiding weer vervolgen.

Foto: Jelmer de Vries
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Schoonmaakrooster

Mededeling van het Cleanteam

Eindelijk hebben we weer een clean team. 

Sinds april is Jacqueline van Bork bereid gevon-
den om te helpen en indien nodig is Carol ook 
van de partij. 

Wij zullen om beurten aanwezig zijn op de 
schoonmaakavonden.  Deze zijn gepland op de 
maandagavonden vanaf 19.30 uur.  

Bekijk het rooster en zet de datum in je (digitale) 
agenda.  

Als je echt verhinderd bent, wacht dan niet met 
afzeggen tot het laatste moment, maar doe dit 
bijtijds.  

Een week van tevoren ontvang je nog een herin-
neringsmail. 

Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

Jacqueline, Carol en Ludie

Elke maand wordt er met jullie hulp een hoop 
werk verricht en daarom willen we graag dat het 
clubhuis ook netjes wordt gehouden. Zorg er dus 
voor dat het er na gebruik weer uitziet zoals je het 
hebt aangetroffen:

-          De vloer is aangeveegd rond de bar
-          De afwas is gedaan
-          De bar heeft een poetsbeurt gehad
-          De keuken is opgeruimd
-          De frituurpan e.o. is schoon
-          De was wordt uitgehangen of in de 
            wasmand gedaan

Het is voor de volgende gebruiker heerlijk om in 
een schoon en opgeruimd clubhuis te komen.

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

op die dag.

Mocht je toch niet kunnen, 
laat het dan bijtijds weten 

zodat er een vervanger geregeld kan wor-
den. Dit kun je ook makkelijk zelf doen.

Laat ook dat weten.

Een week van te voren ontvang je nog een 
herinneringsmail van mij.

(Ludie)   

Maandag 5 september   Maandag 3 oktober
Helen Stroobach        Gianda Mellema
Gregory Tevreden               Ronald Hoogenboom
Ab Ras         Ronald van Bork
Coba Hageman        Jos Vork
Jennifer Goedhart        Jertha Brouns

Maandag 7 november    Maandag 12 december
Mowaffiq Tahir        Ronald Daman
Cor Vermeulen        Piet de Groen
Dick Maters             Ad de Bie
Cor v.d. Poll         Sander v/d Weide
Monica Dütting           Otto van Leeuwen
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Onlangs bereikte ons fantastische verhalen 
over het aantal palingen wat er was gezien in 
het Haarlemmermeerse Bos. Dit heeft Freek 
uitgenodigd weer in zijn dierenboeken te dui-
ken om meer te weten te komen over de paling 
en dit met jullie te delen.

De Europese Paling, de Anguilla anguilla, heeft 
een lang slangachtig lichaam zonder buikvinnen. 
Hij heeft zeer kleine, diep in de huid ingebedde 
schubben. 

De lange rugvin en de aarsvin gaan over in de 
staartvin en vormen zo een zoom langs het 
lichaam.

De paling paait in de Atlantische Oceaan in het 
gebied van de Sargassozee tussen de Bermuda- 
en Bahama-Eilanden. 

De uitgekomen jongen verschillen sterk van de 
volwassen vissen; ze hebben het uiterlijk van een 
lang doorzichtig wilgenblad.

Met de golfstroom drijven ze langzaam naar de 
kust van Europa, waar zij veranderen in slangach-
tige, doorzichtige diertjes, de zogenaamde glas-
alen. 

Deze trekken de rivieren op en veranderen in het 
zoete water langzaam in volwassen palingen met 
donkergroene of bruinzwarte rug, en gelige of 
witte flanken en buik.

In het zoet water leven de vissen 12 jaar en langer, 
waarna ze naar de Atlantische oceaan terugkeren. 
Na het paren sterven zij.

De naar zee terugtrekkende “schieraal” heeft een 
zilverglanzende buik en grotere ogen. De Euro-
pese paling komt voor in 2 vormen: “breedkop-
palingen” en “spitskop-palingen” die zich door hun 
soort voedsel van elkaar onderscheiden.

De vorm met spitse kop leeft van ongewervelde 
dieren en de breedkoppen voornamelijk van vis. 

Wijfjes van palingen kunnen een lengte van één à 
anderhalve meter bereiken en een gewicht tot 4 
kilo. Bij uitzondering worden ze twee meter lang 
en zeven kilo zwaar.

Freek Stokhof de Jong

Bron: 

Het Grote Dierenboek in kleur door J. Horáčkova, 
Uitgeversmaatschappij Holland – Haarlem

Freek’s natuurpagina
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Al jaren traint op zaterdagochtend een 
vaste groep walvissen. Zij werken daar 
niet alleen aan hun conditie, maar er 
wordt onder leiding van enthousiste trai-
ners ook gewerkt aan het verbeteren van 
de duikvaardigheden.

Als ik dan kijk naar de vaardigheden van velen 
van ons zoals deze naar voren kwamen tijdens de 
persluchtspelletjes dan laten die in veel gevallen 
nog wel eens te wensen over.

Natuurlijk zijn de spelletjes niet iedereen op het 
lijf geschreven en is blind je duikset wisselen nu 
niet iets wat je wekelijks oefent, maar toch ge-
bruik je hiervoor vaak heel basale vaardigheden 
die tijdens de 1-sters en 2-sters opleiding naar 
voren komen.

Ik schrik ervan als ik zie dat iemand met meer dan 
10 jaar duikervaring moeite heeft met het klaren 
van een duikbril of bij de spelletjes geen loodgor-
del bij zich heeft. 

Het is niet aan mij om met geheven vinger men-
sen de les te lezen, absoluut niet, maar elkaar 
uitdagen en prikkelen is helemaal zo gek nog niet.

Een heel goed voorbeeld hiervan is Guus, toen hij 
net lid was kon hij maar een paar meter onderwa-
ter zwemmen, maar nu haalt hij al een hele baan 
en daar word ik vrolijk van. Met inzet, doorzet-
tingsvermogen en de wil om jezelf te verbeteren, 
kom je heel ver. 

Guus, onze weddenschap voor de 50 meter 
onderwater staat en deze ga je zeker weten 
halen. 

Elk jaar is er onder leiding van Carol een les in de-
monstratievaardigheden. Hoe doe ik iets voor, hoe 
breng ik de oefeningen over op een ander. Een heel 
leerzame les, waar ik graag iedereen voor uit wil 
nodigen.

Al doende leert men is een veel gebruikt spreek-
woord, maar zeker van toepassing wanneer het 
gaat over duikvaardigheden. 

Het leren stopt niet na het behalen van 
je brevet. Nee, je leert daarna pas dui-
ken.

Dit kan je doen door het volgen van specialty’s 
waaronder Redden, die op korte termijn van start 
gaat, maar ook door je vaardigheden te oefenen 
in het zwembad. 

Je kan dinsdagavond aan de slag en vraag dan 
gerust een trainer of instructeur of hij even kort 
met je mee kijkt, of je sluit je aan bij de groep 
van zaterdagochtend en werkt hier verder aan je 
vaardigheden.

Ik kan je verzekeren dat dit helpt, ik zie voldoen-
de voorbeelden voorbijzwemmen die enorme 
stappen hebben gemaakt en dat stemt mij zeer 
tevreden. 

Kortom, werk aan je duikvaardigheden, daar pluk 
je echt wel de vruchten van.

Patrick Stokhof de Jong

www.onderwatersport.org

Duikvaardigheden
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Het lullige brevet | deel 2
In januari schreef ik over het meest lullige brevet 
dat er te halen viel, het 1* instructeursbrevet. Het 
is een brevet waar je hard voor moet werken en 
waar je na afloop bijna niets aan hebt. Toch ben ik 
zo stom geweest om aan deze opleiding te begin-
nen.

Met Maarten en Patrick ben ik op 2 april begon-
nen met de opleiding tot instructeur. Dankzij het 
vele lobbywerk van Maarten kon deze opleiding 
voor ons en 10 lotgenoten in ons eigen clubhuis 
gegeven worden.

De gevreesde toets was uiteindelijk geen enkel 
probleem en hierdoor konden we in ieder geval 
beginnen met onze theorielessen. Vijf weken later 
zaten onze hoofden vol met nieuwe didactische 
trucs, kennis over leermethoden en instructies 
over de manier hoe de NOB wil dat er lesgegeven 
wordt.

De volgende stap was binnen hengelen van echte 
leerlingen om onze nieuw aangeleerde lesmanie-
ren op los te laten. Ondanks de advertentie die 
we hebben geplaatst en ondanks het vele bede-
len voor cursisten, hebben we er uiteindelijk maar 
twee binnen weten te halen. We konden van start!

Nu kwam de fase waarin we in-no-time lesplan-
nen en lesmiddelen in elkaar moesten zetten. 

Want onze belofte was dat de twee leerlingen 
voor de vakantie hun brevet konden halen. 

Avond na avond werd er aan PowerPoint presen-
taties gesleuteld, er werd heel veel over en weer 
gebeld over de planning en er werd veel nage-
dacht over hoe we de nieuwe leermethoden het 
beste konden toepassen.

Bij de planning hadden we niet alleen te maken 
met onze leerlingen, waarvan er één in onregel-
matige diensten zat, maar ook met onze bege-
leidend IT’ er en later voor de Proeven van Be-
kwaamheid (PVB’s), ook met de beschikbaarheid 
van onze beoordelend IT’ er. Uiteindelijk hebben 
we het werk met planning versie 9 kunnen afron-
den.

Die periode hebben we zowel de zwembadles-
sen als de theorielessen gegeven, beoordeeld en 
voor elkaar voorzien van feedback. Tevens is onze 
begeleidend IT’ er regelmatig aanwezig geweest 
om ons op zijn eigen ADHD-manier vol te prop-
pen met aanmerkingen, aanwijzingen en tips. 

Ik moet zeggen dat ik persoonlijk erg veel aan 
deze opmerkingen heb gehad. Het was ook goed 
te zien hoe wij alle drie zijn aanwijzingen hebben 
verwerkt in de daaropvolgende les.

Eind juni ging het erom spannen. Na drie maanden 
voorbereiden en sleutelen, waren we klaar voor onze 
Proeven van Bekwaamheid.

De beoordelend IT’ er kwam als eerste onze 
zwembadlessen beoordelen. Op een zaterdag-
ochtend, toch wel lichtelijk gespannen, hebben 
wij gedrieën de laatste zwembad les gegeven, 
compleet met briefing en debriefing.

Op wat kleine opmerkingen na werden deze 
voor alle drie goed bevonden en was de eerste 
horde genomen. Direct de maandag erna was 
de theorie aan de beurt. Ook deze les, waar onze 
begeleidend IT’ er voor de morele steun bij was, 
werd in drieën geknipt en compleet met lesplan 
en lesmiddelen beoordeeld. Misschien was het de 
prettige omgeving van ons clubhuis, of waren de 
lessen zelf gewoon goed. Hoe dan ook, de theorie 
werd met nauwelijks een opmerking goed bevon-
den.

Het afronden bestond verder uit het aanleveren 
van de nodige formulieren, verslagen, lesplan-
nen en evaluaties. Al met al nog behoorlijk wat 
papierwerk.

Voor zo’n lullig brevet hebben we er behoorlijk 
wat werk aan gehad. Ondanks dat ben ik blij dat 
ik ermee begonnen ben en vind ik het nog steeds 
de moeite waard. 

Nu op naar de tweede ster!

Net als bij iedere prijsuitreiking, want dat is het 
wel een beetje, wil ik wel nog wat mensen bedan-
ken. 
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Ons volledige instructeursteam heeft steeds 
meegeholpen, meegeleefd en meegedacht om 
dit voor elkaar te krijgen. Ook zijn zij degenen die 
voor het buitenwater ‘onze’ leerlingen overnemen 
om hun opleiding af te ronden. 

Ook wil ik noemen dat ik blij ben dat de zwem-
mende leden zo’n begrip hebben gehad wanneer 
wij weer eens een paar banen in het zwembad 
afsloten.

En zoals het bij een echte prijsuitreiking betaamd 
(het lijkt het Gouden Kalf wel), wil en moet ik na-

tuurlijk onze gezinnen bedanken voor het geduld 
dat zij met ons hebben gehad. 

De afgelopen maanden ben ik weinig thuis 
geweest, en als ik het was, dan was ik met mijn 
opleiding bezig. Gelukkig komt de vakantie eraan. 
Even lekker genieten zonder opleidingsstress.

Wim Tijsterman
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Clubduik Scuba-Academie 
bootduik naar Zandeiland 8

Foto’s: Jacqueline van Bork
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Op de laatste Duikvaker in Houten, afgelopen
februari, sprak ik Jelle Wieling, de (oud)voorzitter 
van Duikteam De Aquanauten uit Den Helder.

Via deze club hebben we als Walvissen een aantal 
keer meegedaan aan de drijftocht die regelmatig 
georganiseerd werd in de jaren 90. 

Ik heb Jelle gevraagd of ze de tocht nog steeds 
doen en gevraagd me op de hoogte te houden 
als er weer een wordt gehouden. Misschien dit 
najaar.

In het Walvismagazine van november/december 
1996 staat onderstaand artikel geschreven door 
Tijmen Veen over één van de drijftochten.

De drijftocht begint bij de veerbootsteiger in Den 
Helder, daar ga je te water, dan een klein eindje 
van de dijk af en je komt in de stroming en hoeft 
weinig te doen om vooruit te komen. 

Op een gegeven moment zie je de kustwachttoren 
bij Huisduinen verschijnen, dat is het eindpunt dus 
daar moet je de kant weer zien te bereiken.

Het is altijd weer een belevenis, zeker als er ook 
nog een zeehond je komt begroeten.

Heb je interesse? Houdt de mail in de gaten.

Jelmer de Vries

Kaart met route van de drijftocht
Uit: Topografische Inventarisatieatlas

Nie doike maar draive!
Uit de oude doos

Door: Jelmer de Vries
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Onbezoldigd stand-by duiker 
tijdens de opleidingsduiken.

Naast de tomeloze, belangeloze inzet van alle 
instructeurs, fantastisch mannen, was Ronald ook 
altijd van de partij.

Deze foto doet me denken aan het rijmpje over 
het Wakend Oog.

“Ik ben het wakend oog, gericht steeds over zee let ik 
op de gevaren,
Al wordt er onder mij van oudsher steeds gelogen,
Voor hulp en redding ook voelt men zich nooit be-
drogen”.

Quitty Pluimers

Door: Tijmen Veen
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Even een update over het markeren van 
onze gekeurde duikflessen.

Er is gelukkig behoorlijk wat begrip voor het 
markeren van de flessen. Iedereen beseft dat onze 
vulploeg een risico neemt, hoe klein ook, wanneer 
er ongekeurde flessen worden aangeboden.

Toch is niet iedereen blij met het met verf marke-
ren van zijn/haar fles.

Nu zijn onze vullers niet alleen enthousiaste en 
behulpzame clubmensen. Zij zijn ook slim en heb-
ben de volgende oplossing bedacht.

Vanaf nu worden de flessen niet gemarkeerd met 
behulp van verf, maar met behulp van gekleurde 
tie-rips.

Voor ieder keuringsjaar een andere kleur tie-rip 
om de hals van de fles.

In de vulruimte komt binnenkort een lijst te han-
gen met de kleurcodes van het jaartal waarop een 
fleskeuring verloopt.

Deze code correspondeert met de kleur van de 
tie-rip die de vuller om de hals van de aangebo-
den flessen aanbrengt. Op deze manier kan er in 
één oogopslag worden gezien tot wanneer een 
fles gekeurd is en of deze nog mag worden ge-
vuld.

Behalve voor de veiligheid van de vullers, is dit 
meteen een handig hulpmiddel voor de eigenaar 
van de fles, die op die manier goed kan zien wan-
neer zijn/haar fles moet worden gekeurd.

Om toch een beetje streng deze ‘Better Safe than 
Sorry’ af te sluiten, na het introduceren van deze 
methode geldt: 

Zonder tie-rip wordt een fles niet gevuld.

Het klinkt streng, maar ik ben ervan overtuigd dat 
jullie hier allemaal aan mee willen werken.

Wim Tijsterman

Better Safe than Sorry

Bron: Google/NOB site
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Regelementen volgens het Stoom wezen. 

Duik	flessen	dienen	elke	5	jaar	afgeperst	(gekeurd)		te	worden	tot	(345)	bar.	 	
Flessen	welke	geen	geldig	keurings	kenmerk	hebben,		worden	niet	door	het	vul	team	gevuld.	

Elk	jaar	krijgt	een	kleur	welke	op	de	fles	/	netje	/	kraan	zal	worden	aangebracht	door	de	vul	
ploeg.Deze	kleur	is	5	jaar	geldig,	de	kleuren	zijn	hele	kalender	jaren	geldig,		 	 \	

Voorbeeld:	Een	fles	die	in	feb.	2016	gekeurd	is,	krijgt	de	kleur	ROOD.	De	rode	kleur	is	5	jaar	geldig,	
dus	geldig	tot	en	met	het	gehele	jaar	2021.	Vanaf	januari	2022	zullen	de	rood	gekenmerkte	flessen,	
dus	niet	meer	door	de	vulploeg	worden	gevuld.		

Deze	flessen	mogen	zelfs	dan	niet	meer	worden	aangeboden	om	te	vullen.	

Flessen	kunnen	ter	keuring	worden	aangeboden	bij	o.a.	

Keesiedive	 Singel	310	1016	AE	Amsterdam		 Tel:	020-622	1223
www.keesiedive.nl		

Down	Under	 Scheepsbouwersweg	9a	Landsmeer	 Tel:	020-482	6806
www.down-under.nl		 	

SubLub		 Uilenstede	314	1183	DB	Amstelveen	 Tel:	020-640	7806
www.sublub.nl				

Hydogom	 Sparresholm	92	2133	BS	Hoofddorp	 Tel:	023-565	3079
www.hydrogom.com		 	

Flessen	keurings	kleuren	tabel

De	gebruikte	kleuren	door	duik	team	"De	Walvis"

Staat	voor Fles	laten	keuren

Kleur Keurings	jaar Geldig	tot	en	met	het	jaar voor	het	begin	van	het	jaar

ORANJE 2013 2018 2019
BLAUW 2014 2019 2020
GEEL 2015 2020 2021
ROOD 2016 2021 2022
GROEN 2017 2022 2023
ROZE 2018 2023 2024
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Gefeliciteerd 
Augustus
02 Theo Teeuw
03  Maarten Bosch
03  Gregory Tevreden
04  Marlène Albrecht-Terpstra
06  Simon de Boer
07  Rino Stokhof de Jong
08  Patrick Stokhof de Jong
12  Ad de Bie
20  Nico Sliphorst
23  Lieke Mulder
27  Jos Beijer
28  Eric van Duuren
31  Quitty Pluimers

September
01 Carol Lie
02 Rink van Fucht
07 Jelmer de Vries
17 Frits Spijker
28 Helen Stroobach

Oktober
16 Otto van Leeuwen
19 René Glandorff
21 Ronald Daman
22 Gerard Knerlich
27 Cor Vermeulen

November
08 Flip Hillege
13 Coba Hageman
14 Bert Spekkers
22 Ludie Stokhof de Jong

December
06 Jeroen Albrecht
13 Patricia van Leeuwen
21 Dave v.d. Weide
22 Natasja v.d. Hulst
26 Hans Bosma

Nieuwe leden

Patricia van Leeuwen
Patrick Vermaat 

Leny Stet  (donatrice)

Geslaagden:

1*: 
Déanne de Boer
Jochem van der Broek
Monica Dütting
Chris Keijzer
Guus Klitsie
Patricia van Leeuwen
Lieke Mulder
Quitty Pluimers
Jerry Sahebdin
Mowaffaq Tahir
Patrick Vermaat

2*:
Ronald van Bork
Nanna van Duuren
Gijs Fenger
Jennifer Goedhart
Ronald Hoogeboom
Ab Ras
Timo van der Werff

Specialty Driftduiken:
Maarten Bosch
Rob Daub
Natasja van der Hulst
Carla Luth
Bert Spekkers
Patrick Stokhof de Jong
Rino Stokhof de Jong
Wim Tijsterman
Dick Walter

1-sters-instructeur:
Maarten Bosch
Patrick Stokhof de Jong
Wim Tijsterman
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de angstige Aziaat maar op de anderen en voel 
dat mijn nieuwsgierigheid het wint van de angst.

We moeten een speciale, niet al te hippe broek 
aan. Ik pak er per ongeluk eentje met een natte 
plek in het kruis. Zou iemand zijn stressplasje 
niet hebben kunnen inhouden? De kleur was wat 
groenig dus waarschijnlijk van een landing op de 
billen in het natte gras. Hm….toch maar een an-
dere pakken. Behendig word ik in een tuig gehe-
sen en de banden tussen mijn benen voelen heel 
charmant aan als een veel te dikke luier.

Een instructeur roept mijn naam. Hij stelt zich 
voor maar ik ben zijn naam meteen weer kwijt. 
We oefenen de houding van de vrije val. Handen 
vast aan de schouderbanden, hoofd naar achter, 
bekken naar voor en mijn benen vanaf kniehoog-
te gebogen tussen de zijne. Top: ik was geslaagd. 
Of ik nog vragen heb? ‘Nee, ik heb er zin in maar 
als ik straks in het vliegtuig zit, wil je me dan wel 
laten weten dat ik echt aan je vastgekoppeld zit’.

Hij lacht en zegt: ‘dat voel je wel, we worden straks 
heel intiem’. Ik voel me even ongemakkelijk. Hij is 
21. Ik had zijn moeder kunnen zijn, maar dat had
hij zelf vast al wel gezien.

Hups, in de bus, op naar het vliegveld en de lucht 
in. Ik mag als tweede en zit gelukkig niet bij het 
doorzichtige luik. Niet naar buiten kijkend richt ik 
me op de nog steeds opgewonden groep jum-
pers (op de Aziaat na). 

Op 4,5 kilometer hoogte, ver boven de wolken, 
gaat het luik open. De instructeur van het eerste 
duo worstelt met zijn pupil die zich aan een stang 
en een andere jumper probeert vast te klampen. 
Best een natuurlijke reactie als je weet dat je gaat 
vallen. Losjes houd ik mijn handen alvast in de 
juiste positie zodat ik niet kan tegenstribbelen. Ik 
krijg een zetje en voel mijn benen uit het vlieg-
tuig bungelen. Dan leg ik mijn hoofd tegen de 
schouder van mijn allerbeste vriend. Hij houdt 
mijn voorhoofd stevig bij mijn haren vast. Niet uit 
passie of liefde maar om te voorkomen dat ik hem 
met een kopstoot genadeloos knock out sla.

Boem….. voordat je het weet hang je in het lucht-
ruim, zie je met een snelheid van 201 kilometer 
per uur het wolkendek op je afkomen en voel je 

Omduiken

Aan een bucketlist doe ik niet, maar ik heb 
altijd al eens willen skydiven. Waarom weet 
ik niet. Ik heb namelijk gigantische hoogte-
vrees. De wil iets te doen wat ik eigenlijk niet 
durf, is sterker. 

Op vakantie in Down Under zijn er talloze 
mogelijkheden, dus gewoon maar eens 
doen.

Kijkend naar een korte instructievideo krijg ik al 
de kriebels. Mijn maag maakt geluid, ik proef mijn 
ontbijt nog een keer en word een beetje mis-
selijk. Ik richt mijn blik niet langer op de beelden 
en besluit alleen te luisteren. Een jongen naast 
mij zegt de hele tijd: ‘Mijn vriendin wil dit graag 
maar ik ben zo bang’. Hij is van Aziatische afkomst 
maar heeft nu een witte neus. De twijfel slaat toe. 
Waarom doe ik dit eigenlijk? Wat wil ik bewijzen 
en voor wie? Verder is de stemming uitheinig en 
volgt de ene na de andere flauwe grap om de 
spanning op te voeren. Ik richt me niet meer op 

Door: Inge van de Vaart
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de kou en waterdamp als je door de wolken valt. 
Daarna word je getrakteerd op een prachtig uit-
zicht: in de verte de jungle, dichterbij de bergen 
en de blauwe oceaan met haar tropische eiland-
jes en strandjes. Na een vrije val van ongeveer 1 
minuut klapt de parachute open en al zwevend 
sta je binnen 5 minuten weer op de grond.

De adrenalinekick zorgt voor energie, ontlading 
en een onoverwinnelijk gevoel van zo’n dag of 

drie. Alsof je de hele wereld aan kan, het zelfs kan 
winnen van een krokodil tijdens een deadroll, een 
giftige slang kan wurgen of niet dronken wordt 
van 5 liter wijn.

Het gevoel is weg, de herinnering onuitwisbaar 
en een ervaring om niet voor jezelf te houden.

Inge van de Vaart

Op 10 juli stond een clubduik gepland in het 
Haarlemmermeersebos. Op tijd stond ik, met 
Piet en Johannes, gereed bij onze bekende 
verzamelplaats op het parkeerterrein met de 
grote gele M.

Na een goede rit, gelukkig stond de file voor de 
Coentunnel de andere kant op, aangekomen op 
de duikstek. Aldaar bleken zich er nog twee Wal-
vissen (Ab & Coba), alsmede een groep duikers 
van Murene te bevinden.

Samen met Piet en Johannes zijn we aan de 
linkerzijde van de plas te water gegaan om langs 
de kant op een meter of 3 tot 5 heel rustig zo’n 
drie kwartier te zwemmen en vervolgens dezelfde 
weg terug.

Op deze route kwamen we vele snoeken, palin-
gen en karpers tegen, maar ook miljoenen kleine 
visjes, echt vele grote scholen. Onvoorstelbaar 
zoveel van dat kleine spul als je ziet.

Uiteraard had Johannes weer zijn netje bij zich 
om allerlei vuil, als flesjes, blikjes enz. uit het 
water mee te nemen en af te voeren. Na anderhalf 
uur was het netje behoorlijk vol!

Beelden van deze duik zijn te vinden op:
https://www.youtube.com/watch?v=F5TqSzvJ8bo

www.youtube.com
Clubduik Duikteam De Walvis, Haarlemmer-
meersebos 10-07-2016

Foto: Marlène

Vanwege onze goede ervaringen zijn we een 
week later, dus 17 juli, wederom naar het Haar-
lemmermeersebos gegaan voor een duik, nu ’s 
morgens.

Dit keer met zes Walvissen (Piet, Carol, Chris, Jerry, 
Ronald H. en Jelmer). Het zicht was net zo goed 
als de vorige keer. Ook nu zagen we veel snoeken, 
maar Chris en ik hebben geen palingen gezien. 
Piet en de anderen hadden ze wel waargenomen.

Samenvattend, twee hele leuke en lange duiken 
in een plas vol vis met heel goed zicht.

 Beelden van deze duik zijn te vinden op:

https://www.youtube.com/
watch?v=FBpLTuuBsN0

Duiken in het Haarlemmermeersebos
Door: Jelmer de Vries
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Fast Forward, samen op drift
In het weekend van 18 en 19 juni gingen ne-
gen Walvissen de uitdaging aan wat betreft 
de specialty Driftduiken. Nee, geen rekening 
houden met de kentering, maar fast forward, 
met de stroom mee.

Er was in de weken / dagen vooraf, druk gewerkt 
aan het huiswerk, al heeft niet iedereen die, 
geloof ik, ingeleverd bij de instructeur van dienst. 
Nee, alle gekheid op een stokje, we waren er klaar 
voor en hadden er zin in. 

Rob had 2 hutjes geregeld en de verdere fascili-
taire dienstverlening konden we met een gerust 
hart aan Carla en Dick over laten, die zijn daar 
gewoon goed in.

Dus met een goed humeur zaterdagochtend / 
middag de auto in en op weg naar Wolphaartdijk 
in Zeeland. 

Na een duik in het Veerse Meer prepareerden 
wij onze volgboeien, want die hadden we nodig 
volgens het theorieboek...

De zondag was het zover. Na een goed ontbijt 
gingen we op weg naar de Tetjes om daar het 
praktijkgedeelte van de specialty in te vullen.

Na een duidelijke briefing, waar al onze vragen 
werden beantwoord, was het tijd voor de 1e duik 
en wat een leuke ervaring was dit. 

Gewoon op kompas met de stroming mee in een 
landschap met duizenden zeesterren, krabbetjes 
een aantal kreeftenfuiken en wat verdwaalde vis-
jes en over de nodige heuvels (oude strekdamme-
tjes) waardoor het af en toe net een rollercoaster 
was. Dit smaakt naar meer.

Het enige nadeel is het weer terug moeten lopen 
naar je auto, maar gelukkig waren we nog niet zo 
heel ver gekomen.

Na het vullen van de flessen was het tijd voor de 
2e duik waarbij je wel al je spullen bij je moet 
houden, duiken zonder loodgordel is praktisch 
onmogelijk blijkt dan. Gelukkig was er een re-
serve, opnieuw onderwater en we hebben ons 
toch nog lekker een stukje met de stroming mee 
kunnen later voeren.  

Mijn advies is, kijk goed naar de gesp van je 
loodgordel, want ook mensen met behoorlijk wat 
ervaring kunnen hem gewoon verliezen en daar 
zit je niet op te wachten op bijna 20 meter diepte.

Na die 2e duik moesten we nog veel verder lopen 
naar de auto en dan heb je tijd om na te denken 
over de specialty. 

Goed en leuk om gedaan te hebben en zeker voor 
herhaling vatbaar, maar eerst op zoek naar een 
nieuwe loodgordel... 

Een mooi weekend waarin ik weer nieuwe duik- 
ervaringen heb opgedaan en mezelf verder heb 
ontwikkeld.

Patrick Stokhof de Jong

Foto’s: Patrick Stokhof de Jong en Dick Walter
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Mijlpalen

Gisteren was er een mijlpaal in het leven van mijn 
kinderen. Hun twaalfde verjaardag en tegelijkertijd 
een emotioneel afscheid van de basisschool. Een 
plek waar ze bijna hun hele bewuste leventje heb-
ben doorgebracht. Een kleine cocon waar ze zorge-
loos en behoorlijk afgeschermd van de grote boze 
wereld rondliepen.

Vandaag is een groter contrast op deze onbe-
zorgdheid niet denkbaar. Na Parijs, Bagdad, 
Ankara en Brussel, is er weer een grote aanslag in 
Nice geweest.

De zoveelste uiting van onbegrip, onverdraag-
zaamheid en het onvermogen om met mensen 
die anders in het leven staan te communiceren.

Laatst had ik het er in een sombere bui al over dat 
ik het leven en de wereld waarin dit plaatsvindt 
steeds vervelender en enger begin te vinden. ‘Is 
dit nu de plek waar we onze kinderen in laten 
opgroeien?’. Natuurlijk hebben we weinig andere 
opties en moeten we het er, voorlopig althans, 
mee doen.

En ondanks het feit dat ik mijn kinderen voor 
geen geld in de wereld zou willen missen, vraag 
ik me weleens af waar wij ze allemaal mee opza-
delen. Zij moeten vanwege onze keuze nog jaren 
lang op deze plek rondlopen.

Gisteren stond ik echter op het schoolplein, waar 
ik kinderen, ouders en juffen zag huilen omdat ze 
elkaar niet meer zouden zien.

Kinderen met troostende armen om elkaar heen. 
De branieschopper die het muurbloempje knuf-
felt. De stoere meid die in de armen van haar al 
even stoere vriendin valt. Dan krijg ik toch weer 
hoop. Want deze kinderen zullen onze rotzooi 
uiteindelijk wel opruimen.

Wim Tijsterman

Overdenkingen

Foto: Marlène
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De Persluchtspelletjes 2016
The name is Bond, James Bond. Ja daar 
stonden ze dan, de ruim 25 (!) deelne-
mers aan de jaarlijkse Persluchtspel-
letjes, een traditie die bijna epische 
vormen begint aan te nemen. Is dit 
vanwege de strenge jury, de speech van 
Hans of zijn het gewoon de idiote spel-
letjes die de trainers elk jaar weer ver-
zinnen. You tell me, ik voeg alleen maar 
alles samen tot een kloppend geheel. 

Zaterdag 9 juli was d-day voor de spelletjes. 
Iedereen was keurig op tijd zodat we voor het 
eerst in jaren, bijna op tijd konden beginnen 
onder de bezielende leiding van Lou Spijker. Onze 
nestor, maar tevens rots in de branding.

De teams worden sinds 2 jaar door de trainers 
samengesteld om een zo eerlijk mogelijke strijd 
te realiseren, dus de zogenoemde ‘vriendenteams’ 
zijn niet langer van toepassing. Tevens is er geen 
veteranenteam, geen damesteam en vormen de 
trainers ook niet meer samen een team. 

Teams met namen als Goldeneye, Thunderball, 
Octopussy, Skyfall en Moonraker namen het te-
gen elkaar op in een carousel van 5 spelletjes. 

Ja, ze leken misschien vooraf erg makkelijk, 
maar schijn bedriegt vaak, zeker in James Bond 
films.

Laten we kort even door de spelletjes heen lopen:

Let’s play a game: op zich niet zo’n moeilijk spel. 
Een kort stukje onderwater zwemmen een domi-
nosteen uit de emmer pakken en deze aanleggen. 
Geef dan wel even de mogelijkheden door die 
je aan kan leggen of zwem niet alle stenen weer 
door elkaar... Toch Gijs?

Team Goldeneye was hier duidelijk de beste in, 
of hebben ze die emmer met letters toch 2 meter 
dichterbij gezet...

Let’s be Clear about it: het ouderwetse bril kla-
ren, toch niet zo heel moeilijk, maar wel als je niet 
boven mag komen en er 3 brillen over de breedte 

van het zwembad hangen. 
Pas hier je tactiek op aan en zorg voor een punt 
waar je adem kan halen. 
Hier had team Skyfall goed rekening mee gehou-
den en als je halverwege elke baan keurig lucht 
krijgt aangeboden van Miranda dan kun je bijna 
niet meer verliezen.

Golden Goal: met het EK voetbal nog in ons 
achterhoofd en de lobby van Rob Daub welke 
steeds groter werd, kon onderwater-voetbal niet 
uitblijven. 

Wie zegt dat dit niet kan, kwam bedrogen uit. 
Ik zie de omhaal van Dick, de breedte- pass van 
Johannes en de kopballen van Wim Aafjes niet zo 
gauw terug op de echte voetbalvelden. 

Nuts & Bolts: wie kent er niet het liedje van 
Andre van Duin ‘en een boutje en een moertje en 
een schroefje en een ....’  Juist, vul die bouten maar 
met ringen en moeren en lever deze in bij de 
jury zonder boven te komen Patrick! En zonder 
loodgordel is onderwater blijven niet zo heel erg 
makkelijk. 

Team Moonraker ging hier als een speer en haal-
de de overwinning voor de neus van de andere 
teams weg. Al moet je voortaan wel een bout per 
keer pakken hoor.

The Switch: je duikset af en weer aan doen wordt 
je geleerd tijdens je 1-sters opleiding, maar nu 
diende je deze te wisselen met je buddy. Op zich 
al een uitdaging, maar om hier nu een blindoek 
bij om te doen helpt dan helemaal niet. 

En als je dan ook nog als buddypaar totaal niet 
even groot bent dan is de missie helemaal ho-
peloos te noemen. Eric en Dick bleken hier ware 
meesters in te zijn, terwijl Rob Daub nog steeds 
naar een ademautomaat zoekt. 

Hier zakten de meest ervaren duikers ook door 
het ijs, maar niet getreurd, elke spel doet maxi-
maal 2 jaar mee en aangezien dit het 2e jaar was, 
zien we het spel voorlopig niet meer terug. Dit 
nodigt de organisatie uit een nieuw ‘uitdagend’ 
spel te verzinnen.
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De prijsuitreiking was in de kantine van het 
zwembad, waar Hans weer naar hartelust zijn 
verhaal kon houden en waar alle do’s en dont’s de 
revue weer zijn gepasseerd. 

Best knap hoe snel een jury tot haar eindoordeel 
komt en bij elk spel nog een paar annekdotes 
beschikbaar heeft ook. Ik word hier vrolijk van.

Uiteindelijk is dit de uitslag, waarover niet kan 
worden gecorrespondeerd.

Op de 5e plaats: Team Thunderball, bestaande uit: 
Marlène, Frits, Jos, Guus en Wim Aafjes.

Op de 4e plaats: Team Octopussy, bestaande uit: 
Natascha, Eric v/d Toorn Vrijthof, Bert, Jeroen en 
Jertha

Op de 3e plaats: Team Moonraker, bestaande uit: 
Jennifer, Piet, Ronald van Bork, Nanna, Cor Ver-
meulen en Jochem.

Op de 2e plaats, Team Skyfall, bestaande uit: Mi-
randa, Gijs, Eric van Duuren, Dick en Patrick

Op de 1e plaats, Team Goldeneye, bestaande uit: 
Carla, Rink, Johannes, Jelmer en Rob. 

Hun namen zullen worden vermeld op de pla-
quette in het clubhuis. 

Names de organisatie dank ik alle deel-
nemers en vrijwilligers. 

Tot de volgende spelletjes in november, de Sin-
terklaasspelletjes, ook wel de Snorkerspelletjes 
genoemd. 

Is de organisatie al begonnen? Wie het weet, mag 
het zeggen.

Uw conditietrainers:
Frits Spijker, Rob Daub, Freek Stokhof de Jong, 
Bert Spekkers en Patrick Stokhof de Jong

Eerste plaats: Team Goldeneye

Tweede plaats: Team Skyfall

Derde plaats: Team Moonraker

Foto’s: Rob Daub en Patrick Stokhof de Jong
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Oversteek 
Marken-Monnickendam 

26 juni 2016

Rink en Jertha waagden de overtocht en kwamen als eerste man/vrouw over de finish! 
Foto: Emmie en Jelmer de Vries
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Foto: Jacqueline van Bork




