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“Alles	van	waarde	is	weerloos”	

Geschokt	door	het	plotseling	overlijden	

Vele	Walvissen	hebben	op	zaterdag	22	oktober	afscheid	genomen	van	

Hans	Bosma

* Alkmaar,	26	december	1955 †Amsterdam,	15	oktober	2016	

Hans	werd	door	velen	getypeerd	als	spreekstalmeester	voor	De	Walvis.	We	
zullen	zijn	meesterlijke	speeches	missen.	Kenmerkend	was	zijn	zeer	sociaal	
gedreven	karakter.	Altijd	geïnteresseerd	in	de	mensen	om	hem	heen,	altijd	
een	praatje	en	altijd	een	lach.	Op	zaterdagmorgen	steevast	aan	de	koffie	met	
diepgaande	gesprekken	na	de	training.	

We	zullen	Hans	enorm	missen	en	wensen	zijn	vrouw	Aveline	en	zijn	dochters	Jente	
en	Noortje	alle	sterkte	toe.	
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Bedankt Hans, 
          voor de fantastische jaren die we van je 
          hebben mogen genieten. 

 Goodbye yellow submarine. 
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Beste Walvis,

De vorige pagina zegt met weinig woorden zo-
veel.

Een klein plaatje, maar voor een groot man.

Zoveel familie, vrienden, bekenden en Walvis-
sen hebben afscheid genomen van Hans tijdens 
de condoleance en zijn uitvaartplechtigheid, dat 
men zelfs buiten in rijen moest wachten om de 
familie te kunnen condoleren.

Hans kennende, hij zou daar ongetwijfeld een 
leuke kwinkslag aan gegeven hebben in een hila-
rische speech.

De speechen van Hans en speechless, 2 Engelse 
woorden die de laatste maanden veel werden 
genoemd door Walvissen. 

Het laatste, “speechless”: Engels voor sprakeloos. 

Sprakeloos toen we het droeve bericht over Hans 
hoorden en sprakeloos waren de 2 groepen met 
live-aboard gangers bij terugkomst op Schiphol 
na hun trip naar de Malediven en de Rode Zee. 

Sprakeloos vanwege de schitterende duiken die 
ze gemaakt hebben, geheel volgens de verwach-
tingen. Met name de hoeveelheid manta’s, wal-
vishaaien, dolfijnen en echt serieuze haaien, dat 
maakte dat iedereen zonder woorden was. 

Maar zeg nou zelf, daar hoop je toch ook stiekem 
een beetje op als je zo ver reist?

Ik ben benieuwd naar de film; er is voldoende 
beeldmateriaal heb ik begrepen. Op één van de 
live-aboards zwom zelfs 75% van de duikers met 
een camera rond!

Mooie reizen om het (zomer) duikseizoen mee te 
beëindigen. 

Een seizoen waarin veel werd geleerd, geoefend 
en gedoken. Alleen de echte bikkels gaan natuur-
lijk door, maar dan wel met een wolletje onder 
hun droogpak.

Daarop inhakend, de instructeursgroep heeft 
besloten om wat extra zwembaduren in te kopen 
in het Sloterparkbad (5m) in Amsterdam en de 
duiktoren in Den Helder (10m), om daar je dive-
skills op peil te houden. Houdt de clubagenda en 
je mailbox in de gaten.

Naast deze winteractiviteiten staan er voor vol-
gend jaar nieuwe duik specialties op de agenda. 
De instructeurs plannen en organiseren deze. 

Eentje staat er al heel lang op de agenda, en dat 
is de ijsduikspecialty. Maar wanneer is er nu eens 
voldoende ijs om die toch eindelijk te kunnen 
afronden!

De achterliggende gedachte is dat het belangrijk 
is om te blijven oefenen. 

Duiken is naast heel veel plezier, ook een seri-
euze sport, met daaraan gekoppeld de nodige 
veiligheidsrisico’s. Dat hebben de gebeurtenissen 
van de afgelopen weken waar Walvis duikers bij 
betrokken waren wel bewezen. We werden toch 
weer eens met de neus op de feiten gedrukt.

Oefenen, oefenen, oefenen.

Oefenen voor een brevet of voor een specialty, 
maar ook oefenen van een act voor het komende 
jubileumfeest zaterdag 26 november. En dat gaat 
je niet in je kouwe kleren zitten zal ik je zeggen.

Je geeft je op voor een geintje samen met wat an-
deren, maar dat dat zoveel vrijetijd (zaterdag och-
tend om half 8!), zweetdruppels en stijve gewrich-
ten zou kostten, dat had ik ook niet verwacht.

Het wordt een bijzondere avond, de 26e. Een 
echte feestzaal, jaren 70 muziek, jijzelf in jaren 70 
kleding, een echte disc-jockey en alles wat er nog 
meer bij hoort wat die zeventiger jaren zo speci-
aal maakte. De Engelsen hebben daar een mooie 
uitdrukking voor: “a trip through memory lane”.

Van de voorzitter
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Zonder woorden

Zaterdag 22 oktober hebben wij afscheid genomen van Hans Bosma. Ik mag gerust ‘wij’ zeggen, want 
als vereniging waren we ruim vertegenwoordigd.

Dit is niet zo vreemd, want Hans was een prominent persoon binnen onze club. Toen ik in 2004 lid 
werd, was Hans net door het oog van de spreekwoordelijke naald gekropen. Toch is hij één van de eer-
sten geweest die ik heb leren kennen. Toen ik lid werd, kende ik namelijk maar een paar mensen. 
Hans was toen en is dat altijd gebleven, een persoon die je je meteen liet thuis voelen binnen de club. 
Als hij een nieuw gezicht zag, stapte hij er direct op af om een praatje te maken. Een rol die weleens 
wordt onderschat, maar van grote waarde is.
Als ras Amsterdammer gebruik ik het liefst geen Rotterdamse quote. Toch maak ik voor Hans graag een 
uitzondering. “Geen woorden maar daden”. Deze uitspraak doet denken dat het alleen daden zijn die 
ertoe doen. Hans heeft bewezen dat dit niet het geval is. Juist met woorden heeft hij menig feest, dag 
of ander clubevenement compleet gemaakt.
Tijdens de ledenwerfacties in de Gedempte gracht was hij er altijd bij om zieltjes te winnen. En geluk-
kig hebben we diverse DVD’s van onze Egypte-reizen om hem nooit te vergeten.

Afgelopen zaterdag hebben wij afscheid genomen. Niet alleen van Hans, maar van een heldere stem 
binnen onze vereniging. Onze club zal er een stuk stiller op worden.

Wim Tijsterman

En let vooral op de Walvissen die uit hun comfort-
zone kruipen die avond, je ziet hen namelijk 
dingen doen die ze nog nooit gedaan hebben (en 
waarschijnlijk ook nooit meer zullen doen).

Om de woorden uit het begin te herhalen: ze 
laten je “speechless” achter voor het podium.

Veel variatie op die avond, de garantie voor suc-
ces.

De jubileum commissie maakt overuren.

Op naar de 26e!
En vooral blijven oefenen….

Rob Daub
Vicevoorzitter
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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



Walvis Duikmagazine november | 9 

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

Beste Walvisleden,

Het gebeurt misschien niet vaak genoeg dat de vertrouwenspersoon kopij aanlevert!

Ik ben geroerd en nog steeds verbaasd, ook na ruim 40 jaar lid, dat de groei van deze duikclub een 
goede richting heeft. Dat is de natuurlijke reden, ” dat er niets te melden is”.

Mijn reden als lid voor deze kopij is een mogelijkheid die ik zag voor ons 45-jarig jubileumfeest om met 
muziek en zang een extra impuls te geven aan dit mooie jubileum. 

Maar ja, in je hoofd ben je vrij snel klaar, de realiteit om deze mogelijkheid vorm te geven is niet een-
voudig gebleken!

Ik weet dat er liefhebbers zijn van zingen en muziek en/of graag zelf zingen en muziek maken!  Het is 
waarschijnlijk te kort dag voor het jubileum om iets “rond” te krijgen, maar het is wel zo, dat we na het 
jubileum de mogelijkheid hebben om een “Walvis ensemble” te vormen.

Geen specifiek genre keuze, geen leeftijdsgrens, ieder instrument is oké.
Zelf speel ik saxofoon.

Laat het mij weten of je mee wilt doen om een Walvis ensemble te vormen.

Warme groet,

Nico Sliphorst  
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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.

26 november: 
Walvisjubileumfeest (45 jaar!!!)

3 december :  
Sinterklaasspelletjes

18 december:   
extra training in het Sloterparkbad, info volgt

1 januari:
Nieuwjaarsduik

8 januari: 
Nieuwjaarsreceptie vanaf 16.00 uur, info volgt

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

 Wijzigingen worden bijtijds gemeld. 

Bestuursvergaderingen

14 november
12 december
9 januari
6 februari

n.b. bestuursvergaderingen zijn openbaar, begin-
nen om 20.00 uur en vinden plaats in het club-
huis.

Clubduiken:
Als er gedoken wordt, wordt dit tijdig bekend 
gemaakt via e-mail en Whatsapp.
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Zakynthos -  een hele ervaring

Je hoeft niet speciaal naar Egyp-
te, Malediven of Bonaire om 
mooi onderwaterleven te zien.

Ik had al het een en ander op Facebook gezet, 
maar ik ben er zo laaiend enthousiast over, dat ik 
ook anderen daar over zou willen informeren.

Wij, Helen en ik, zijn namelijk naar het Griekse 
eiland Zakynthos op vakantie geweest. 

Het eiland staat o.a. bekend om de prachtige 
stranden, het strand met het wrak en de Blue 
Caves, maar ook om de Caretta schildpadden. 
Deze schildpadden leggen op de eilanden rond 
Zakythos hun eieren en die eieren komen uit in 
de maand augustus tot half september.

Onze vakantie begon 20 september dus net nadat 
de eieren zijn uitgekomen. Helaas geen kleine 
schildpadjes gezien, maar wel die joekels. Dit jaar 
zijn er ongeveer 100.000 schildpadjes geboren 
maar daar blijft maar 1% van over. Aldus de info 
die wij kregen. Omdat het water in de midde-
landse zee momenteel nog warm ( ca. 24 C) is, 

Door: Ronald Hoogendoorn

zijn er nog een aantal grote volwassen schildpad-
den rond de eilanden te zien. Normaal trekken 
deze weer het grote water op, maar door de hoge 
temperatuur van het water, waren er nog enkelen 
achter gebleven. En daar heb ik dus naar gezocht 
en gevonden. 

Echt waar, als je ze ziet krijg je gewoon kippenvel. 
Er zijn special glasbodemboten om ze te spotten, 
maar er is niets mooier om ze zelf van dichtbij te 
bekijken met je snorkel, flippers en camera. 

En zelfs heel voorzichtig aangeraakt (merken ze 
helemaal niets van hoor). Het is een aanrader 
om relatief zo dicht bij huis, deze schildpadden 
te gaan spotten. Je kan er ook goed duiken bij 
gerenomeerde duikcentra.

Wil je meer info en/of een goed logeeradres, 
spreek me dan een keer aan. 
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Foto’s door: Ronald Hoogendoorn

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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Prikbord
Het Prikbord is van iedereen, voor 
iedereen. Hier heb je  de ruimte om be-
richten 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 graag vóór 
hiernaast genoemde datum  jouw kopij 
ontvangen. Indien mogelijk ontvang je 
het magazine twee à drie weken na de 
sluitingsdatum. 

Oproep!

Wie heeft er nog oude badpakken liggen, die je niet meer draagt, om wat voor reden dan ook. 
Ik gebruik graag, waar anderen niks meer aan hebben.
Ik heb ongeveer maat 36/38.
Je kunt ze kwijt aan Rink, die op dinsdagavond en zaterdagmorgen zwemt.
Of op zaterdagmorgen aan mijzelf. Ik zwem banen.
Of in Oostzaan. of bij een belletje kom ik ze halen.
.
Ben benieuwd. 

Marijke

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. 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.

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.

Magazine 46-01: 25 januari 2017

Heb je opmerkingen of suggesties, mail dan één 
van de redactieleden.
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Kwallen in zoetwater? 
Jawel ook in zoetwater 
komen kwallen voor.

De meeste tijd van het jaar zal je ze niet zien, al-
leen als de temperatuur hoger is dan 22 graden 
celcius komen ze los zwemmend voor. Voor mij 
was het pas de tweede keer zolang ik duik (vanaf 
1983) dat ik ze heb gezien.

Op 14 augustus maakte ik met Ronald H. en Bert 
een duik in de Spiegelpolder en na enige tijd 
kwam ik de eerste tegen. Gelukkig had ik de ca-
mera bij me, zodat ik het meteen kon vastleggen. 
Later zijn we er nog meer tegengekomen. De 
kwallen kwamen in twee formaten voor, onge-
veer een halve centimeter en twee centimeter.
Film: https://www.youtube.com/
watch?v=jKI5y_V_7B4

Een week later ben ik met Johannes wederom 
naar de Spiegelpolder geweest. Ook toen zijn we 
ze tegen gekomen.
Film: https://www.youtube.com/
watch?v=de6EYYCdgu4
Dit was de laatste keer dat ik ze heb kunnen 
waarnemen.

In onderstaand artikel staat infomatie over de 
zoetwaterkwallen:

De zoetwaterkwal (Craspedacusta sowerbii) is 
een poliep uit de klasse Hydrozoa. De weten-
schappelijke naam werd in 1880 voor het eerst 
geldig gepubliceerd door Lankester. Hij ver-
noemde de soort naar Sowerby, de secretaris van 
de Botanical Society of London, die de dieren 

Zoetwaterkwallen in de Spiegelpolder

ontdekte. Het epitheton werd door hem gespeld 
als “Sowerbii”; bij de vorming van de naam latini-
seerde hij dus eerst Sowerby’s naam tot “Sower-
bius”, waarna hij er een genitief van maakte met 
de uitgang “-i”.

Verspreiding en leefgebied

Het dier is ontdekt in een tank voor Braziliaanse 
waterlelies in Londen. Daarom dacht men lange 
tijd dat deze exoot afkomstig was uit de Ama-
zone. Later bleek dat het dier inheems is in de 
Jangtsekiang in China. De kwal werd ook in België 
waargenomen. 

Leefwijze

Het grootste deel van het jaar, waaronder de 
winter, leeft het dier als een poliep in kolonies. 
Het dier kan zich als poliep ongeslachtelijk voort-
planten. De kolonies stammen meestal af van 
één dier zodat de hele kolonie óf mannelijk óf 
vrouwelijk is. In de zomer (in de Benelux alleen in 
heel warme zomers) maken zich medusen los van 
de kolonie, die zich als vrijzwemmend organisme 
kunnen verplaatsen. De dieren kunnen dan het 
andere geslacht tegenkomen en zich geslachtelijk 
voortplanten.

(Bron: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoetwaterkwal)

Door: Jelmer de Vries



Walvis Duikmagazine november | 15 

De HDV, wie doet er mee?

Zomaar een vraagje van Rob en Wim. 
Het idee was geboren. We gaan binnen de Walvis de 
oude HDV weer oppoetsen! 
HDV staat voor Hogere Duik Vaardigheid en was 
ooit bij de NOB verplicht voor het halen van je 4* 
duikbrevet.

Niet zomaar een brevet dat je er even tussendoor 
haalt. Velen zijn in vroegere tijden gestruikeld op 
met name de fysieke zwaarte van het praktijkexa-
men. Tot er een aantal (bijna) ongelukken gebeur-
den. Toen heeft de NOB het afgeschaft.  

Maar met de kennis van de risico’s kun je met een 
goede risicoanalyse er wat aan doen. Laat dat 
maar aan Wim over, die draait er zijn hand niet 
voor om. 
Dus na een grondig gesprek over risico’s versus 
een hele mooie activiteit werd besloten dit toch 
door te voeren. En terecht zo is gebleken. 
Na het bekend maken dat de HDV weer zal wor-
den gehouden kwamen er al snel een aantal 
aanmeldingen binnen die uiteindelijk tot 8 cur-
sisten heeft geleid. En gelukkig niet enkel stoere 
duikbonken, nee ook twee dames hebben de 
stoute vinnen aangetrokken om dapper mee te 
dingen naar het ultieme papiertje. En eeuwige 
roem uiteraard.
De HDV bestaat uit twee delen. Een theoretisch 
en een praktijkdeel. Beide delen worden getoetst 
naar de normen van de NOB destijds. Deze norm 
kon worden herleid van de lesboeken van de HDV 
die nog bij De Walvis aanwezig waren. 
Allereerst dus het theoretisch deel waar je ken-
nis van onder andere luchtberekeningen maken 
wordt bijgespijkerd. Dit is een pittig deel waar 
een aantal lessen aan vooraf gaan, gegeven door 
Wim. De theorietoets bleek uiteindelijk best lastig. 

Ten tweede wordt een buitenwater praktijkexa-
men gehouden waar je wel even goed voor mag 
oefenen. Gestart wordt met de 600m snorkelen 
binnen 20min, dit blijkt in de praktijk wel te doen, 
mede omdat de cursisten goed hebben geoefend 
in het zwembad en in het buitenwater, met pak, 
om beslagen ten ijs te komen. Het onderdeel 
pop opduiken en boven water houden bleek een 
zware te zijn. Vervolgens krijg je een technisch 
lastige: een kompas parcours van 50x50x50m en 
dan binnen 15m van vertrekpunt weer terugko-
men. Niet mals. Maar de meest beruchte is wel de 
vrije duik zonder perslucht naar 10m diepte direct 
na je 600m zwemmen. Op de 10m zat Wim keurig 
te wachten met de trofee van deze duik; een me-
talen ring die het bewijs is dat je de diepte hebt 
behaald. Vervolgens nog knopen leggen boven 
en onder water en nog een keer 200m zwemmen.

De praktijkdag op zondag 11 september was 
goed georganiseerd. Alle lijnen, boot met kapi-
tein, poppen etc. waren volgens nauwgezet draai-
boek keurig geregeld. Evenals koffie, lunch, en 
drankjes. En dat allemaal op een heerlijke kalme 
warme dag. Het kon niet beter.

Van de 8 deelnemers zijn er 4 geslaagd. Ja, de lat 
ligt hoog, en dat hoort zo.
Geslaagden: Jertha, Cor V., Bert en Patrick. Gefeli-
citeerd!! Jullie zullen worden opgenomen in een 
zeer select groepje HDVers.
Enne, Rob en Wim, super dat jullie dit hebben 
georganiseerd, opgezet en de kar hebben getrok-
ken.

Dank jullie wel.
Maarten Bosch

Foto-1:  Rob legt uit
Foto-2:  Tijd voor een kopje koffie had de organisatie 
 nauwelijks… 
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Even zag het er donker uit voor de Egypte Live 
Aboard dit jaar. Gaat het nog wel door? Serieuze 
concurrentie was opgestart vanuit de Malediven 
Live Aboard. Dus eerst even pas op de plaats. Het 
heeft geen doel binnen één vereniging elkaar te 
beconcurreren met reizen. Gelukkig liep de Male-
divenreis redelijk snel naar een voldoende bezet-
ting, dus vervolgens ook het mailtje eruit gedaan 
dat we toch ook nog naar Egypte willen gaan. Wat 
een luxe! Je kan gewoon kiezen uit twee reizen!

Anyway, al snel hadden we vanuit de club een 
vijftal mensen mee op deze reis, dat is wat te 
weinig voor één boot. Dus andere duikers geïn-
formeerd. Uiteindelijk had ik 13 man bij elkaar 
plus 5 man die zich direct hadden aangemeld bij 
de boot. Het werd dus een gemengde boot. Help! 
Vreemden op de boot! 

Dus heerlijk op pad, 1 oktober vertrokken. Aan-
gekomen op het vliegveld in Marsa Alam kreeg 
ik direct de kapitein aan de lijn. We mochten niet 
aan boord. Daar sta je dan met je goede fatsoen. 
Dan word je toch ineens reisleider en moet je din-
gen gaan regelen. Er bleek wat mis te zijn gegaan 
met de betaling van het reisbureau in Nederland. 

Gelukkig had ik het mobiele nummer van de 
beste man, dus die hebben we op zondagavond 
van zijn bank gebeld. Hij zou het wel regelen met 
de kapitein. De kapitein bleek onvermurwbaar. 
Pas aan boord na betaling. Uiteindelijk hebben 
we de pecunia’s kunnen regelen via een lokaal 
reisbureau en mochten we aan boord. Een fraaie 
start van de week.
Gelukkig bleek de MV “Al Faruk II” werkelijk een 
prachtige boot te zijn. Ruimte voor 24 man, dus 
we zaten heerlijk ruim met 18 man aan boord. Op 
de boot een hele leuke crew, vooral Mr. Handso-
me viel in de smaak bij de dames en dat had hij 
donders goed door. 

We werden ronduit in de watten gelegd. Bij je pak 
aantrekken staat er direct iemand om dicht te rit-
sen, setje mocht je zelf niet tillen, dat werd keurig 
neergezet, afgekoppeld en gevuld. 

De trip ging direct richting St-John’s. Dat is deep 
south. We hebben ca. 13 uur gevaren om dit te 
bereiken. In het nachtelijke pikkedonker staat de 
kapitein de boot naar de juiste plek te loodsen. 
Het lijkt een onmogelijke opgave met een kom-
pas en wat sterren, maar de volgende ochtend 

Live Aboard 
Egypte 2016
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kwamen we spot-on op de juiste plek aan. Omdat 
we heerlijk ver weg waren hadden we nauwelijks 
andere boten om ons heen.

Eerste duikdag altijd een check-duik. Dan willen 
de gidsen toch wel even zien wat voor vlees ze in 
de kuip hebben. Dit jaar bleek dat vooral omge-
keerd te werken. 

We hadden twee gidsen. 1 Oempa-Loempa van 
Egyptische origine. Een intelligente man met 
goede grappen en serieus als het moet. Mooie 
kerel. 

De tweede gids was een Russische dame. Op de 
één of andere manier had ik altijd een heel ander 
beeld van Russische dames. Ze was gestoken in 
een te ruim duikpak en gebruikte de typisch Rus-
sische hiërarchische wijze van een duik leiden. We 
lagen nog geen 5 minuten in het water toen ze 
al sterk begon te rammelen met haar rammelaar. 
Hoeveel druk we nog hadden. O, we waren net 
onder. Dit rammelen bleef de rest van de duik du-
ren hetgeen resulteerde tot enerzijds een nieuwe 
naam voor haar: Tinkelbel en anderzijds het ver-
volgens compleet negeren van haar tempo, route 
en getinkel van de rammelaar. Boven water heb ik 
haar op een rustig moment maar eens uitgelegd 

dat het allemaal toch anders werkt met die eigen-
gereide Hollanders. 

De tweede duikdag was direct een serieuze met 
wat diepere duiken en stroming. Het besef de 
tweede dag was dat het toch weer heerlijk was 
om in het warme Egyptische Rode Zeewater te 
liggen. Weer helemaal top. Mooi dagje!

Tot ieders grote schrik bleek het ’s avonds met 
Hortance niet goed te gaan. Zorgelijke 
(met een grote Z) momenten aan boord. Wat is er 
aan de hand en wat is er gebeurd? Het was niet 
duidelijk. Kwallenbeten, deco, slecht voedsel? Het 
was gissen. Gelukkig ging het na een tijdje wat 
beter. We zijn erg geschrokken en kijken wat we 
hiervan kunnen leren.   

De rest van de week hebben we gelukkig heerlijk 
gedoken en mogen genieten van dolfijnen, white 
tip’s, Oceanic White tip, schildpad, slakjes enzo-
voort. Je merkt dat we wat verwend worden de 
laatste tijd. Het mindere aantal schildpadden deze 
reis valt dan ineens op. Maar gelukkig was de rest 
ruim voorradig. 

Wat me wel elke keer versteld doet staan is de 
ongelooflijke kleurenpracht van de riffen zelf. Alle 
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soorten koralen en anemonen met al die kleuren. 
Het blijft je verbazen om daar boven te hangen. 

Dat we samen op pad waren met “vreemden” op 
de boot bleek uiteindelijk heel leuk te zijn. Het 
is weer eens wat anders dan je vertrouwde krin-
getje. Dat is lekker fris en je hebt het weer eens 
over hele andere zaken. Leuke mensen met heel 
diverse achtergronden. Dat geeft weer leuke stof 
voor gesprekken. 
Al met al een heel prima trip.
 (wow wat een mooie samenvatting…).

Nu maar eens bedenken waar de volgende reis 
naar toe moet. Iemand een goed idee?

Groetjes,

Maarten

Bereid je voor op een avontuurlijke reis
met hoogtepunten uit tien duikexpedities in de Noordzee

Onze Noordzee
op een unieke manier

in beeld gebracht
op een unieke manier

Onze Noordzee
op een unieke manier

spectaculair25 × 34 cm
atlasformaat

in de diepte
Hoogtepunten uit tien duikexpedities in de Noordzee

Formaat 25 x 34 cm staand
Uitvoering gebonden
Omvang 200 pagina’s
Druk volledig in kleur

Consumentenprijs € 19,50 incl. 6% BTW
Kortingen aantal excl. BTW incl. BTW korting

1 € 18,40 19,50 
10 € 15,00 15,90 23%
30 € 13,50 14,31 31%

Uitgave Stichting Duik de Noordzee Schoon
Bestellen http://www.duikdenoordzeeschoon.nl/webshop/boek-in-de-diepte/
Contact info@duikdenoordzeeschoon.nl

slechts

€ 19,50

Wrakken bieden prima schuilplaatsen 

voor het onderwaterleven

De Noordzee kan haar verhaal 

niet zelf vertellen. Dat is aan ons. 

Als wij haar verhaal vertellen, 

gaat de Noordzee leven, geven 

we kleur aan haar natuur

In de diepte flyer.indd   6-1 04-10-16   20:58

Info en bestellen bij Carol
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Foto boven:: Freek Stokhof De Jong
Foto’s onder: Marlène Albrecht-Terpstra

Malediven

In het volgende clubblad meer over de Maledivenreis...
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Hans Bosma  (26-12-1955 -15-10-2016)

Zondag 16 oktober kwamen Rob en Carla aan de 
deur met een hele trieste mededeling, zoals jullie 
ook al in het in memoriam hebben kunnen lezen.

Onze grote (letterlijk en figuurlijk) master-caller 
Hans zal zeker worden gemist, bijvoorbeeld als 
er weer uitslagen van Sinterklaas- of Zomerre-
cessspelletjes moeten worden bekend gemaakt. 
Niemand die dit beter kan dan Hans.

Het overlijden van Hans deed me weer denken 
aan een trip in 1997 met een behoorlijke groep 
Walvissen (Hans (†), Frans de Vries (†), Arie Hakse, 
Carol, Johannes en ik) naar Bretagne om te duiken 
in de Atlantische Oceaan. 

Zoals in het artikel, van Hans, in het Walvismaga-
zine 1997-06 is te lezen, overleden in de week van 

die reis een aantal bekende wereldburgers, zoals 
Lady Di en Moeder Theresa. Bijna elke dag weer 
eentje. En nu gaat Hans zelf, terwijl een grote 
groep Walvissen op de Malediven vertoeft. Toeval 
bestaat niet?

Tijdens de maandelijkse (Frits’) coopertest zwom-
men Hans en ik meestal gelijk op. Soms leek het 
wel synchroonzwemmen. 

Ik denk dat iedereen Hans zal gaan missen! 

Jelmer

Noot van de Redactie: in het volgende clubblad 
zal het artikel waar Jelmer het over heeft verschij-
nen. 

v.l.n.r. Frans, Jelmer, Carol, Johannes en Hans op 
de L’Eclat te Camaret-sur-Mer in 1997
(foto: archief fam. de Vries)

Uit d’oude doos
Door: Jelmer de Vries
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De schoonmaakavonden 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.  

Maandag 12 december
Ronald Daman
Piet de Groen
Ad de Bie
Sander v/d Weide
Otto van Leeuwen

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

op die dag.

Mocht je toch niet kunnen, 
laat het dan bijtijds weten 

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

Laat ook dat weten.

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

(Ludie)   

Van het clean team
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Schoonmaakrooster 2017 
maandag 9 januari maandag 6 februari 

Dick Walter  Jeroen Albrecht 
Carol Lie Marlène Albrecht 
Dave van de Weide Natasja v.d. Hulst 
Helen Stroobach Quitty Pluimers 
Gregory Tevreden Jochem van der Broek 

maandag 6 maart maandag 3 april 

Inge v.d. Vaart Eric van Duuren 
Menno Groen Nanna van Duuren 
Rob Daub Bert Spekkers 
Carla Luth Fred Dijkstra 
Maarten Bosch Jerry Sahebdin 

maandag 1 mei DINSDAG 6 JUNI 

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

maandag 3 juli  AUGUSTUS 

Flip Hillege  
Johannes v.d. Laan 
Guus Klitsie  GEEN SCHOONMAAK 
Jelmer de Vries 
Chris Keyzer 

maandag 4 september maandag 2 oktober 

Déanne de Boer Ronald Hoogenboom 
Lieke Mulder  Ronald van Bork 
Ab Ras  Jos Vork 
Coba Hageman  Jertha Broun 
Jennifer Goedhart Freek Stokhof de Jong 

maandag 6 november maandag 4 december 

Mowaffaq Tahir Ronald Daman 
Monica Dütting  Piet de Groen 
Dick Maters  Otto van Leeuwen 
Cor v.d. Poll  Ad de Bie 
Cor Vermeulen  Sander v.d. Weide	



24 | Walvis Duikmagazine november

Freek’s natuurpagina



Walvis Duikmagazine november | 25 



26 | Walvis Duikmagazine november

Hogere Duik Vaardigheid
Een half jaartje geleden vroeg Rob mij om 
samen de Hogere Duik Vaardigheid (HDV) 
nieuw leven in te blazen.

De HDV was in het verleden een hele pit-
tige speciality binnen de NOB, maar is om 
diverse redenen, waaronder de veiligheid, 
van de lijst gehaald.

Die veiligheid heeft natuurlijk mijn inte-
resse, dus vond ik het een mooie uitdaging 
om hieraan te gaan werken.

Volmondig heb ik dus toegezegd om dit 
op te pakken. 

De verdeling was duidelijk. Rob deed de 
praktijkvoorbereidingen. Ik deed de the-
orielessen. En samen pakten we de veilig-
heid en de praktijkdag op.

Wanneer je een dergelijk evenement, want 
zo mag je het gerust noemen, in goede 
banen wilt leiden, moet je een uitgebreid 
draaiboek maken waarbij je alle mogelijke 
situaties moet bekijken.

Dit houdt in dat je moet beginnen de ri-
sico’s in kaart te brengen. U begrijpt het al, 
een ware Risico-Inventarisatie en Evaluatie.
Samen met het instructeursteam hebben 
we doorgenomen welke zaken er in het 
verleden fout zijn gegaan, en hoe we deze 
risico’s konden ondervangen.

De volgende stap was om in het draaiboek 
te omschrijven hoe we de oefeningen kon-
den uitvoeren, waar we op moesten letten, 
en welke middelen en mensen we allemaal 
nodig hadden om de dag goed te laten 
verlopen.

Op deze manier, met heel veel aandacht 
en overleg is het draaiboek, compleet met 
tijdschema en bemanning tot stand geko-
men.

Het makkelijkste deel was daarna het vin-
den van mensen. Binnen onze vereniging 
barst het van de enthousiastelingen die 
graag hun bijdrage leveren. Met dank aan 
René hadden we zelfs een ware boot tot 
onze beschikking.

Mede door deze mensen en door de ge-
dreven deelnemers is de praktijk dag een 
groot succes geworden.

De HDV is er wat mij betreft 
eentje om erin te houden. 

Een leuke afwisseling van de standaard 
evenementen. Een pittige theorie, fysiek 
zwaar, maar de moeite waard. Ik hoop over 
drie jaar het weer te kunnen organiseren 
voor weer een groep fanatieke leden.

Wim Tijsterman
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De winter staat weer voor de deur en dat is de periode dat de meesten van ons hun 
duikspullen aan de spreekwoordelijke wilgen hangen en hooguit in het zwembad nog 
wat gaan snorkelen.

Maar het duiken zelf, dat wordt pas weer maart-april volgend jaar.

En dat is jammer. Veel handigheidjes raak je in die periode kwijt, het gevoel van onder 
water zweven raakt wat op de achtergrond en een opstijging oefenen in zwembad de 
Slag is nou ook niet echt realistisch te noemen.

Dat vond de instructeurs groep ook en heeft daar het volgende op gevonden.

Op zondagmiddag 18 december, tussen 16.00 en 17.30 uur hebben wij het diepe 
bassin van het Sloterpark bad in Amsterdam geboekt.

Dit is een bad van 25m. x 15m. groot met, nu komt het: een diepte van 5 meter!
De mogelijkheid dus om in een diep binnenzwembad, onder leiding van de Walvis in-
structeurs, je duikvaardigheden op peil te houden.

Wij zorgen voor de oefeningen en de materialen die daarbij horen en jij zorgt voor je 
complete duikuitrusting (incl. pak en buitenwater vinnen).

De kosten bedragen per persoon 10 euro’s, en dat is incl. de koffie.

Heb je interesse, geef je zo snel mogelijk op bij mij, zodat we een leuke training kunnen 
verzorgen met een grote groep.

Namens de instructeurs groep,  

Rob Daub

Duiktechnieken verbeteren
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Gefeliciteerd 

Jarigen:

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

Januari
03 Fons Emmink
07 Mowaffaq Tahir
09 Jochem v.d. Broek
09 Jerry Sahebdin
12 Jos Vork
17 Wilma Wiersma
20 Ronald van Bork
21 Chris Keijzer
23 Ron Aart de Jong
24 Wim Tijsterman

Februari
04 Jertha Brouns
09 Gianda Mellema
23 Joey Post

Geslaagden:

Hogere Duik Vaardigheid

Jertha Brouns
Bert Spekkers
Patrick Stokhof de Jong
Cor Vermeulen

Redden

Déanne de Boer
Lieke Mulder
Rino Stokhof de Jong



30 | Walvis Duikmagazine november

Zeg nooit nooit

Een bekende scene in bijna alle, vooral komische, 
films: Het personage zegt met grote stelligheid ab-
soluut nooit te gaan kamperen, skiëen of, zo u wilt, 
duiken. Gegarandeerd dat dezelfde persoon in de 
volgende scène zijn tentje uitkomt, met zijn kop in 
de sneeuw belandt, of oog in oog ligt met een haai.

Ook ik ben weleens zo stellig. Mijn vrouw en ik 
hebben ons namelijk stellig voorgenomen niet 
te gaan verhuizen, of zelfs maar kijken naar een 
ander huis zolang de kinderen nog moeten wen-
nen aan hun nieuwe leventje op de middelbare 
school.

U zult het begrijpen, een week later hebben wij 
een ander huis gekocht.

Waarom proberen we keer op keer ons zo stellig 
mogelijk voor te doen, terwijl we eigenlijk diep 
vanbinnen wel weten dat we dat niet gaan vol-
houden?

Is het de twijfel waarvan we vinden dat we die 
eigenlijk moeten hebben. Of willen we koste 
wat kost rationele beslissingen nemen terwijl we 
eigenlijk met ons gevoel een ander besluit willen 
nemen?

Hoe het ook zei, ik denk dat we allemaal deze 
filmscene hebben gespeeld en waarschijnlijk wel 
vaker zullen spelen.

Het is alleen jammer dat we niet altijd toelaten 
met ons hart te beslissen en alles willen beargu-
menteren. Het zou de dingen een stuk makkelij-
ker en spontaner maken.

Alleen de bewuste scene uit de film zou ik, hoe 
voorspelbaar ook, gaan missen.

In ieder geval neem ik nu afscheid van jullie. Ik zal 
namelijk nooit, echt nooit meer een stukje in het 
clubblad schrijven!

Wim Tijsterman

Overdenkingen Foto: Marlène
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Redden 2016
De specialty Redden, één van de 
belangrijkste die er is als je het 
mij vraagt. Een must-do voor elke 
duiker. De kranten hebben dit jaar 
helaas vol gestaan met artikelen 
over duikongevallen inclusief het 
door Flip ingezonden artikel in ons 
vorige magazine.

Wat doe je als je zo’n enorme voorstander bent en 
net in het bezit bent van je instructeurs diploma? 

Juist, je gaat de specialty zelf geven. 

Niet alleen, maar onder de vleugels van Bert 
Spekkers, waarmee het altijd prettig samenwer-
ken is. 

De kandidaten waren/zijn erg enthousiast, te 
weten: Lieke, Déanne, Jochem, Quitty, Mowaffaq, 
Monica en Rino. 

De theorielessen waren misschien wat lang en 
niet alle opdrachten kwamen helemaal uit de 
verf, maar de lesstof ging erin als koek of waren 
het ijsjes waarop getrakteerd werd…? 

Ik ben altijd gek op vragen, vooral wanneer deze 
verder gaan dan de gegeven lesstof en een wel-
kome uitnodiging vormen om voorbeelden uit de 
praktijk te benoemen of om ervaringen te delen.

Het is niet zo dat Bert en ik vol met verhalen 
zitten, maar we hebben wel situaties meege-
maakt waarbij we blij waren goed voorbereid 
te zijn.

Leren uit een boek is 1, de kennis van ervaren dui-
kers is 2 en wanneer Rino vertelt wat er allemaal 
op je af komt vanuit de politie, ambulance en 
brandweerduikers, dan besef je  pas hoe belang-
rijk het is om je zaakjes goed op orde te hebben.

Denk aan goedgekeurd en werkend materiaal. 
Altijd leuk zo’n octopus (ALV), maar werkt deze 
ook, heb ik er als buddy wat aan. Wow, jij hebt wel 
3 ontluchters op je vest, best jammer wanneer 
deze niet werken.

Allemaal voorbeelden van simpel controleren en 
iets waar je elke duik bij stil moet staan. 
“Lang leve de buddycheck”.

Als aan het eind van de theorie ook nog eens 
de opmerking valt, “Ik wil eigenlijk alleen nog 
maar duiken met iemand die redden heeft 
gedaan”, dan weet je dat de boodschap goed is 
overgekomen.

De lessen in het zwembad gingen ook erg soepel 
en dankzij de hulp van de overige instructeurs 
werd er aandacht besteed aan opstijgingen, 
vervoersgrepen, de kruispeiling, lijnsignalen, de 
noodprocedure en het alarmeren. 

Gelukkig hadden we voldoende ruimte, met 
dank aan de overige zwemmers. 

Naar onze mening was iedereen klaar voor de 
praktijk, al liet die nog even op zich wachten. 
Er moesten nog een flink aantal instructeurs op 
vakantie. Iets met motorrijden door Indonesië en 
duiken in Egypte en/of de Malediven.
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23 Oktober was het eindelijk zover en stond 
iedereen goed gemutst aan het Kure Jan strand in 
het Twiske.

Quitty was helaas verkouden en door haar enkel 
gegaan, maar was er wel voor de morele steun en 
van meekijken leer je ook heel veel.

De briefing was duidelijk, de catering onderweg 
en de kandidaten en hun begeleider/ instructeur 
konden aan de slag.

Er waren 4 stations: lijnsignalen, de kruispeiling, 
de opstijging + vervoersgrepen en de noodproce-
dure (hoe te handelen in een noodsituatie en het 
herkennen van de symptomen).

Ondanks dat oktober al tegen het einde liep was 
het water nog lekker warm, dit in tegenstelling 
tot op de kant, waar het best fris was. 

Het kiezen voor 1 vaste begeleider/instructeur 
per buddy-paar was iets nieuws, maar zeker voor 
herhaling vatbaar. Het geeft je meer inzicht in hoe 
de kandidaten zich profileren en of het totaal-
plaatje voldoende is.

Mowaffaq had echter besloten iedereen echt 
te testen.

De opmerking “dit zou een slecht moment zijn 
om echt in actie te moeten komen” was nog geen 
minuut oud, toen bleek dat Mowaffaq zich niet zo 
lekker meer voelde en wel wat hulp kon gebrui-
ken.

Hier is door Ronald Daman zeer adequaat op 
gereageerd, al snel gevolgd door Carol en als 
we dan ineens ook Lieke en Déanne het water in 
zien vliegen dan weet je dat we klaar zijn voor dit 
soort situaties.
Uiteindelijk bleek alles mee te vallen en mocht 

onze grote vriend na een middagje in het AMC 
weer naar huis. 

Quitty, jij nog bedankt voor het vervoer en je sup-
port in deze.

Er is, na een geweldige lunch (Jacqueline, Theo, 
Piet en Ronald, mijn dank is groot) besloten om 
gewoon verder te gaan met de overgebleven kan-
didaten en niet veel later was het weer business 
as usual en werd er weer druk gewerkt.

Uiteindelijk mogen we Lieke, Déanne en Rino 
feliciteren met het behalen van de specialty en zij 
treden toe tot het gilde van redders.

Wie is de volgende? Het is niet alleen handig 
voor “nieuwe” duikers, maar ook voor de al 
wat ervaren duikers. Weet jij wat je moet doen 
bij een noodsituatie? Wanneer heb jij voor het 
laatst een reddings- of geassisteerde opstij-
ging geoefend? 

Voor de overige kandidaten volgt er uiteraard een 
herkansing, dit zal waarschijnlijk in het voorjaar 
van 2017 zijn. 

Neem zodoende nu de tijd om te oefenen. Er zijn 
ongetwijfeld instructeurs of ervaren duikers die je 
van dienst kunnen/willen zijn.

Ik heb het als zeer leuk ervaren deze specialty te 
geven en hiermee mijn eerste officiële taak als 
nieuwbakken instructeur in te vullen. Er zullen er 
hopelijk nog meer volgen.

Patrick Stokhof de Jong

Foto’s: René van der Lely
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Sinterklaas,	als	een	anker	in	
deze	tijden.	

Elke week van het jaar heeft iets te bieden en in elke 
week valt er is iets te halen. Net zoals elke duik wel iets 
opvallends heeft. Ook een behaald brevet of specialty 
geeft je een stoere erkenning. Gedurende vakanties 
kiezen sommigen een exotische duikbestemming, 
anderen houden het bij ons "Twiske" of reizen af naar 
Vinkeveen of naar Zeeland. 

Elk jaar is anders en dit jaar wordt de 45e bij de Walvis gevierd. 
Iets wat niet elk jaar gebeurt. Een jubileum dat iedereen aan gaat. 
Alleen dan en alleen dit jaar. Andere activiteiten hebben zo hun jaarlijkse cycles. 
Het duiken is bij de meesten van ons in november enigszins afgezwakt. 
De herfst is wat laat begonnen maar het water heeft een onbehagelijk lage temperatuur. De 
duikuitrusting wordt alleen dit jaar vervangen door disco-kleding... 

Het zwembad is gelukkig open hoewel de 
buren vertrokken zijn. 
Sporthal "de Vang" naast ons zwembad 
"de Slag" is neergehaald en daarvoor in de 
plaats is elders een mooie sporthal 
gerezen.  Gelukkig zal het zwembad de 
Slag ook de komende jaren wekelijks op de 
zaterdagochtend en dinsdagavond gebruikt 
worden door de Walvis. 

Door alle turbulente tijden heen zijn er nog wel ankers om je aan vast te houden. 
Hier zijn geen rifhaken voor nodig maar slechts onze basisuitrusting. 
Want daarmee wordt elk jaar rond de Sinterklaas-tijd in zwembad "de Slag" de 
snorkelspelletjes gehouden. En ware het niet dat we dit vorig jaar met mobieltjes hebben 
vastgelegd, je zou bijna vergeten dat het weer zover is.  
Een week na ons jubileumfeest wordt op zaterdag 3 december de Sinterklaas spelletjes 
gehouden. Er komen zo'n vijf teams in actie en jij kunt erbij zijn!  
Door middel van loting zijn er vorig jaar vijf captains aangewezen. 

Het eerste team (links afgebeeld) is al compleet:  
Cor Vermeulen (captain van dit team), Jennifer, Piet, Otto en Bert 
Deze vijf leden organiseren het evenement en zorgen voor vijf 
uitdagende spelletjes onder water.  

Organiserend  team 
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Daarnaast zijn er nog vier captains bezig 
hun teams te formeren. En deze captains 
wachten op jou!  Dit zijn: (rechts afgebeeld)  
Frits, Dick, Carol en Carla. 
(respectievelijk team 2,3,4 en 5)

De	inschrijving	is	al	begonnen!

Een aantal van ons hebben al één of meerdere keren met dit evenement 
mee gedaan.  
Maar ook nieuwe leden, en anderen die nog nooit meegedaan hebben 
worden opgeroepen zich aan te melden bij een team. Het is een 
spectaculaire strijd in een team waar fouten niet afgestraft worden maar de 
kracht en spirit van een team bepalend kan zijn om te winnen.  
Daarnaast is er altijd nog de onzekere factor van de juryleden. 
Het zijn vooral onderwater spelletjes met snorkeluitrusting zonder 
perslucht.  

Het	is	op	zaterdag	3	december	van	9:00	uur	tot	10:00	uur waarna met koffie 
de uitslag bekend gemaakt wordt. Je hebt dus na het Walvisjubileumfeest nog een week om 
uit de disco-modus te komen. Kortom meld je aan bij één van de captains:  

Frits, Dick, Carol en Carla. 

Je kunt je ook bij mij opgeven en dan zoeken wij een passend team voor je. 
Heb je vragen laat het dan ook weten.  
Er is één waarschuwing: "Als je meedoet wil je allicht het volgende jaar wederom meedoen" 
Als je je opgeeft krijg je later nog uitgebreide informatie over het hoe en wat.  

Bert, namens het organiserend team, 
Cor Vermeulen,Jennifer, Piet, Otto en Bert 

overige captains 
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Duikteam de Walvis 

Bestaat 45 jaar!! 
Jij komt toch ook op het knalfeest? 

26 november 2016 
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