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De Walvis Kledinglijn 
 

Duikteam de Walvis heeft zijn eigen kledinglijn, waarbij in overleg met het bestuur gekozen 
is voor een standaardkleur blauw, om de herkenbaarheid 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 
bedrag 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 
kledingstuk 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 

 
 
Adverteren in het Duikmagazine van de Walvis? 
 
Wilt u adverteren in ons Duikmagazine? Geen probleem, graag zelfs! Uw advertentie is bij 
ons in goede handen en wordt zeker bekeken. 
Voor een klein bedrag per jaar ontvangt u 4 keer ons Walvis duikmagazine en zorgen wij voor 
een prominente plek in ons magazine. 
 
Hele pagina       150  euro per jaar  
Halve pagina        80  euro per jaar  
Kwart pagina         45  euro per jaar 
 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Eric van Duuren via: info@duikteamdewalvis.nl  
 
Uw advertentie kan ook online worden geplaatst op www.duikteamdewalvis.nl  
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Van de (vice) voorzitter 
 
Samen 
 
Een paar weken geleden waren Maarten 

en ondergetekende namens de Walvis 

aanwezig in het clubhuis van Murene ter 

gelegenheid van hun 50-jarig bestaan.  

 

Murene, net als de Walvis een middelgrote 
duikvereniging, een club gerund door 
vrijwilligers. Lieden die dat soms al jaren 
doen, met heel veel toewijding en passie. 
 
En, heel opvallend, ook daar tref je 
dezelfde personages als bij ons in de 
Walvis aan. Op feestjes, op clubavonden, 
je ziet ze achter- en voor de bar, maken het 
clubhuis schoon, verzorgen de opleidingen, 
vullen flessen en al wat niet meer.  
 
Dezelfde type personen, weliswaar met een 
andere naam, maar heel opvallend, vaak 
met de zelfde lichaamsbouw en dito 
kledingsmaak. Zal het vrijwilligers eigen 
zijn? Het was in ieder geval leuk om 
ervaringen uit te wisselen en om bij elkaar 
(ook letterlijk) in de keuken te kunnen 
kijken.  
 
We zijn immers geen concurrenten maar 2 
unieke en gezonde clubs, ieder met een 
eigen identiteit, maar met een gezamenlijk 
doel voor ogen: goede duikopleidingen 
verzorgen onder de paraplu van de NOB en 
daarnaast een inspirerend platform bieden 
voor hun leden. 
 
Maar zoals het kopje ook boven dit 
voorwoord zegt; ook samen. Door 
bijvoorbeeld de ervaren biologie 
instructeurs van hen de Specialty 
Onderwater biologie laten geven aan de 
duikers van de Walvis in Zeeland (heb je 
je al opgegeven trouwens?), het originele 
idee van hen om de baarzen in de 
Sloterplas te helpen door een wilgentak 
project onder water, waar wij aan mee 
geholpen hebben, het wrakduiken op de 

Noordzee met de ms Murene, en ga zo 
maar door. 
 
Belangrijk om de gemeente te laten zien 
dat de duiksport zo leeft in de Zaanstreek! 
Misschien dat het in de toekomst leidt tot 
een diepe put in het nieuwe zwembad ter 
vervanging van de ruim 40 jaar oude Slag? 
We gaan het zeker gezamenlijk (en samen 
met de brandweer en de reddingsbrigade) 
voorstellen bij de gemeente Zaanstad. Het 
eerste verkennende gesprek is al geweest. 
 
Samen is sociaal, in dat licht gezien is het 
mooi dat we als club de mogelijkheid 
hebben om het Sociaal Wijkteam van de 
Rosmolen buurt de komende tijd te helpen 
met hun zoektocht naar een vergader plek.  
Toch mooi als je elkaar kunt helpen op 
deze manier?  
 
Samen houdt ook in duiken met je buddy. 
Na een lange winterperiode van niet 
duiken is het duik seizoen in warmer water 
weer begonnen! Kom op, pak je spullen, 
stof ze af en regel een buddy. Buddy’s 
genoeg als ik zo de ledenlijst voor me zie. 
Vergeet trouwens niet je fles te laten 
keuren als het stempeltje in je flessenhals 
daarop wijst! De Walvis vullers zijn streng, 
en terecht.  
 
De zes 1-sters in opleiding (Tim, Jorg, 
Sandra, Terence, Viktor en Wilco) zijn 
klaar met hun theorie,- en zwembad lessen 
en hebben inmiddels hun eerste duiken 
gemaakt in de Vinkeveense Plassen. 
 
Gezamenlijk komen ze er wel, gezien hun 
enthousiasme. 
 
Keurig op tijd, klaar voor het komende 
Pinksterweekend wat ook dit jaar weer 
wordt georganiseerd in Zeeland. Bedankt 
Jacqueline en consorten! 
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Nog een mooi samenwerkingsproject: het 
Twiske Maritiem Erfgoed park.  
Een uniek onderwater park wat aangelegd 
gaat worden met als achterliggende 
gedachte “om de cultuurhistorische 
geschiedenis van de Zaanstreek te 
conserveren en presenteren” aldus het 
rapport. En dat alles onder de UNESCO-
vlag. Ja, ja het wordt groots aangepakt. En 
daar heeft men duikers voor nodig… 
 
Jij bent toch ook bij de lezing geweest op 
18 Mei jl.? 
 
Nu hoorde ik laatst in de wandelgangen 
nog iets over een film over die bekende 
duiker met dat rode mutsje; Jeroen gaat een 
filmavond organiseren met deze Fransman 
in de hoofdrol. 
 
Dat wordt gegarandeerd kijken, Samen. 
 
Duik ze! 
 
Rob Daub, 
 
Vicevoorzitter. 
 

Samenvatting ALV  
 

d.d. 31 maart 2017 

 

Vijfentwintig leden en een toehoorster 
hebben 31 maart jongstleden de jaarlijkse 
Algemene Leden Vergadering van onze 
vereniging bijgewoond. 
 
Even na achten opende voorzitter Maarten 
de vergadering en meldde dat het goed gaat 
met de club.  
We hebben een leuk (jubileum-)jaar gehad 
met leuke activiteiten en bedrijfs_ en 
introductie duiken. 
 
Het bestuur wil proberen een 
Evenementencommissie op te zetten die 
activiteiten/evenementen kan organiseren 
en/of coördineren. 
 

In verband met de mogelijkheden voor een 
lagere verzekering voor het clubhuis en 
mogelijk verhuur aan het Sociaal 
Wijkteam, zullen enkele aanpassingen aan 
het clubhuis worden gedaan zoals het 
aanbrengen van alarm en Wifi en het 
aanpassen van magazijn en koelkasten. 
 
Het Sociaal Wijkteam Rosmolenwijk wil 
voor maximaal drie (werk-)dagen per week 
ons pand huren. 
 
Financieel hebben we een goed jaar 
gedraaid en een kleine ‘winst’ behaald. 
 
Zoals elk jaar deden de commissies weer 
verslag van hun werkzaamheden in het 
vorige jaar.  
 
Dit jaar voerden Ronald H. (nieuwe 
materiaalmeester), Piet voor de bar, Carol 
voor de Opleiders, Rob namens de trainers, 
Jelmer als secretaris en duikplanner, Ludie 
voor de schoonmaakploeg, Marlène voor 
de redactie, Carla namens de 
Internetcommissie. Tot slot 
vertrouwensman Nico en veiligheidsman 
Wim. 
 
Opvallende zaken bij de commissies waren 
bijvoorbeeld de uitreiking van een 
gedenkplaat-/bord naar aanleiding van de 
vorig jaar gehouden Hogere Duik 
Vaardigheid die aan de oudste deelnemer 
(Piet) werd uitgereikt 
 

 
 

Foto: Jelmer de Vries 
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De Kascontrolecommissie (Wim T. en 
Carla) heeft de kas gecontroleerd en oké 
bevonden. 
 
Een lid viert dit jaar een jubileum, 
namelijk Roy Smith: 35 jaar lid. 
 
Ook dit jaar was er weer een 
bestuursverkiezing. Geen nieuwe gezichten 
maar een herverkiezing van Maarten, 
Jelmer, Eric en Patrick. Alleen Patrick had 
één tegenstem de andere niet, dus ze 
mogen weer drie jaar verder. 
 
Zoals elk jaar werd er dit jaar aandacht 
besteed aan leden die gestopt zijn met 
werkzaamheden in een commissie. Theo 
Teeuw (gestopt als materiaalmeester) en 
Marlène Albrecht-Terpstra (gestopt als 
clubbladredactrice) kregen een presentje 
overhandigd. Verder zal ook René 
Glandorff (gestopt als vuller en ook geen 
lid meer) nog een presentje krijgen via 
Theo en Ronald H.  
 

Dit jaar geen Prix-De-Vries. 
 
Natuurlijk heeft het bestuur dit jaar ook 
weer een visie voor het komende/lopende 
jaar.  
 
Streven van het bestuur is om de club te 
laten groeien naar ongeveer honderd 
leden.  
 
De wervingsactie op de Gedempte Gracht 
ging dit jaar helaas niet door vanwege het 
slechte weer en daardoor te geringe aantal 
leden dat wilde helpen. 
 
Werving zal niet alleen via acties zoals op 
de Gracht gebeuren maar ook via de 
website (www.duikteamdewalvis.nl) en de 
facebookpagina 
(https://www.facebook.com/Duikteam-De-
Walvis-147466888643923/?fref=ts). 
 
Jeroen Albrecht, Jennifer Goedhart, Oscar 
Somsen en Jacqueline van Bork gaan de 
Evenementen-commissie opzetten. 

In de rondvraag ging het over het zwembad 
en speciaal over het niet schoon zijn van de 
Slag en de toekomst van dit bad. 
 
Tot zover 
 
Het hele verslag is op 17 april 
rondgemaild. 
 
Jelmer de Vries, 
 
Secretaris 
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Een agenda valt of staat met de input van 

de leden en deze veranderd daardoor ook 

regelmatig. Check daarom ook vaak de 

website of neem contact op met de 

organisator van een evenement naar 

keuze.  

 
 

Evenementen 
 
18 mei:  Lezing onderwaterpark Twiske 

door Marco Pot om 21.00 uur 

 

20 mei:  Bieravond in de Walvisbaai 

  

02 t/m 05 juni: Pinksterweekend Zeeland, inf.

  bij de Evenementencommissie 

 

11 juni:  Duiktoren Triton, Den Helder, 

info Jennifer Goedhart 

 

23 juni:  Filmavond L ‘Odyssee in de 

Walvisbaai 

 

15 juli:   Zomerrecesspelletjes, 9 tot 11 

uur De Slag 2, met ’s avonds 

de jaarlijkse bbq. 

 

23 juli:   Twiske Oversteek, organisatie 

Down Under 

 

29 juli t/m 20 augustus: zwembad De Slag 

gesloten 

 

30 september t/m zondag 02 oktober: 

biologieweekend Zeeland info Rob Daub. 

 

Duiken 
 
28 mei:  Toolenburgerplas  

08.30 - 09.00 

 Meervallen spotten! 

 

04 t/m 06 Juni: Zeeland, Pinksterweekend 

 

11 juni:  Den Helder Triton  

     

18 juni:  Twiske - Kure Janstrand  

  10.00   

 

25 juni:  Vinkeveen Zandeiland 1

  09.30 - 10.00   

 

02 juli:  Vinkeveen bootduik   

   Scuba-Academy 

 

 

Bestuursvergaderingen 
 
19 juni 
10 juli 
 
n.b. bestuursvergaderingen zijn openbaar, 
beginnen om 20.00 uur. 
 

Van de websitecommissie 
 

Tijdens de ALV is de vraag gesteld of de 
gegevens van de kalender ook kunnen 
worden geïmporteerd in de Google 
Agenda. Dit kunnen gebruikers van een 
smartphone inderdaad eenvoudig doen 
 

• Klik op +Export Events, onder aan 
de maandkalender dan kun je 
kiezen: of alle events of selecteer 
een event. 

• Kies agenda, bv. Google en ze 
worden in de online kalender gezet. 

 
De site is niet goed leesbaar op een smart-
phone, momenteel wordt nog bekeken of 
dat beter kan, nadere informatie volgt. 
 
Jos Vork 
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Onderwaterbiologie 
 
Wat is dat voor een zout water vis, 

waarom groeit bruinwier daar, hoe werkt 

een zakpijp? Vele duikers hebben geen 

antwoord op deze vragen., maar jij wel 

na 1 oktober! 

  
De Walvis organiseert namelijk in het 
weekend van vrijdag avond 29 september 
tot en met zondag avond 1 oktober de 
NOB Specialty Onderwater Biologie. 
 

 
 
We hebben 2 externe NOB instructeurs / 
biologen bereidt gevonden om deze cursus 
voor ons te verzorgen in Zeeland. 
  
Overnachten gebeurt in vakantiepark de 
Witte Boulevard in Renesse, in een groot 
vakantiehuis, wat van alle gemakken is 
voorzien. Geen slaapzalen ditmaal, maar 
kleine 2-3 persoons kamers.  
 

De all-inclusive cursus (incl. cursus- 
materiaal, bed, eten en drinken, excl. 
alcoholische versnaperingen) komt je op 
145 Euro’s.  
 
De Catering is ook dit jaar weer in goede 
handen, want Carla Luth maakt er weer 
een feestje van. 
  
En zoals altijd, wees er snel bij, wie het 
eerst komt…...  
 
Er is maar ruimte voor 22 cursisten. 
  
En als laatste, niet geheel onbelangrijk: 
opgeven voor de cursus = direct betalen. 
Je bent pas een van de 22 deelnemers als 
ik je bijdrage heb ontvangen. 
 
Je kunt deze overmaken op mijn bank 
rekening nr. NL93ABNA 0935825592 
t.n.v. R. Daub, te Zaandam, onder 
vermelding van OW biologie weekend 
2017. 
  
De cursus is geschikt voor alle 1* duikers 
en hoger.  
  
Namens de instructeurs groep, 
 
Rob Daub 
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Duikpakken beschikbaar 
 
In verband met het creëren van ruimte in 
de vulruimte, willen we graag het aantal 
pakken, buitenvinnen en trimvesten 
verminderen.  
 
Ook hebben we nog een aantal schoentjes 
en handschoenen. Maar dit zijn vaak wel 
wat kleinere maten. Het is allemaal 
gebruikt spul, maar om mee te beginnen 
kan het mooi nog even mee.   
 
Deze pakken zouden ook mooi gebruikt 
kunnen worden tijdens bv. een Canyon 
tocht van de zomer ergens in het 
buitenland. 
 
Wellicht zit er toch voor jullie iets bij. 
Tegen elk aannemelijk bod willen we e.e.a. 
van de hand doen. Zo'n bod kan bestaan uit 
een kleine financiële bijdrage, maar ook 
een keer helpen bij een activiteit, of bij een 
feest een keer een avond helpen bij de 
bediening. Dus iets doen voor de 
vereniging wat een toegevoegde waarde 
heeft voor de vereniging.  
 
Dit geldt met name voor leden die (nog) 
niet bij een van de commissies zijn 
betrokken. 
 
Nu kan je daarvoor op donderdagavond 
terecht bij de materiaal mensen. Kom 
gerust even langs en geef aan wat je zoekt. 
Misschien hebben we het nog liggen? 
 
Ronald Hoogenboom  

Ledenlijst 
 

Wil je een ledenlijst ontvangen, neem dan 
contact op met secretaris Jelmer. 
Heb je een lijst ontvangen, controleer dan 
je gegevens en geef eventuele fouten of 
aanvullingen aan de secretaris door. 
 

 

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. 
 
 

Van het clean team 
 

Het schoonmaken van het clubhuis gebeurt 
op de 1e maandag van de maand, behalve 
in juni i.v.m. Pinksteren. We beginnen om 
19.30 uur. Als je aan de beurt bent, 
ontvang je een week van tevoren een 
herinnering per mail. 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. Nog 
beter is het om een vervanger te zoeken. 
 
Dinsdag 6 juni: Frits Spijker,  Lou 
Spijker,  Rink van Fucht,  Nico Sliphorst,  
Eric v.d. Toorn Vrijthof                    
 
Maandag 3 juli: Flip Hillege, Johannes 
v.d. Laan, Guus Klitsie, Jelmer de Vries, 
Chris Keyzer 
 
Augustus, geen schoonmaak 
 
Maandag 4 september: Lieke Mulder, Ab 
Ras, Coba Hageman, Jennifer Goedhart, 
Dave v.d. Weide
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De ALV (deel I) 
    

Vrijdag 31 maart is de jaarlijkse 

Algemene Leden Vergadering (ALV) 

gehouden. Deze keer in een nieuwe vorm. 

We wilden het graag wat dynamischer 

maken, en dat leek redelijk goed gelukt.  

 

Een mooie presentatie op het grote scherm 
en een andere indeling om de gewoontes 
eens wat te breken. Wat we door alle jaren 
heen veel hebben gezien is dat de ALV een 
boekhoudkundige exercitie was geworden. 
En dat is precies waar we eens een andere 
wending aan wilden geven. 
 
Want waar staat zo’n ALV nou precies 
voor. Wat wil je er mee bereiken? De ALV 
is een verslag over hoe het met de club 
gaat. Wat hebben we weten te bereiken en 
waar willen we naar toe.  
 
En zeker hoort daar een goede financiële 
verantwoording bij. Hebben we niet te veel 
geld uitgegeven? Of onnodig geld? Of is 
de penningmeester er met de pot vandoor 
gegaan? Maar we wilden het wel wat 
eenvoudiger maken. De kascontrole voert 
de inhoudelijke controle uit, dat hoeft niet 
op de ALV. 
 
En, wat was de samenvatting van de ALV 
dan? Jullie hebben allemaal de financiële 
gegevens per email ontvangen en na de 
ALV het verslag. Daar kan je een hoop 
informatie uit halen natuurlijk. Bottom line 
is dat het goed gaat met de club!  
 
Het allerbelangrijkste is het enthousiasme 
binnen de club. Er worden veel leuke 
activiteiten georganiseerd die goed bezocht 
worden. Kijk even naar de laatste 
activiteiten als de Todi duik en de Paasduik 
en Paasbrunch. Grote opkomsten en vooral 
veel plezier. Fijn dat enthousiaste mensen 
dit willen organiseren! Dat doen we toch 
lekker als cluppie. 
 
 

Tijdens de ALV is er een Evenementen 
Commissie opgezet, een langgekoesterde 
wens. Een commissie die ideeën verzamelt 
en dit met andere leden tot uitvoer brengt. 
Zij hoeven niet noodzakelijk zelf ook de 
uitvoerende partij te zijn. Maar een 
commissie die initieert, lijnen uitzet, en die 
de kar kan trekken.  
 
En financieel? Ja, we draaiden een goed 
jaar, ondanks ons 45jarig knalfeest, enkele 
grote aankopen als trimvesten en 
automatensets voor opleidingen en 
onderhoud aan compressor en keuringen. 
 
Verder hebben we op de ALV lang 
stilgestaan bij de verhuur van ons clubhuis. 
Het bestuur heeft een plan gemaakt voor 
het Sociaal Wijk Team om ons clubhuis op 
dinsdag, woensdag en donderdag te huren. 
Het pand staat leeg overdag, dat is zonde.  
 
En we volbrengen hiermee een sociaal 
doel. Mooier kan je het niet maken denk 
ik.   
 
Met het SWT hebben we afgesproken dat 
we beginnen met een dag per week, 
waarna zij vervolgens willen doorgroeien 
naar 3 dagen per week.  
 
Het clubhuis blijft ons clubhuis. Dat 
hebben we samengebouwd en gekoesterd 
en moet blijven zoals het is. Dus geen 
rigoureuze aanpassingen, alleen wat kleine 
aanpassingen om deelgebruik mogelijk te 
maken. Zo zijn de bar, de keuken en het 
magazijn door het barteam aangepast en 
opgeruimd. De materiaalmannen hebben 
de materiaalruimte opgeruimd zodat we 
een van de kasten leeg kunnen ruimen voor 
het SWT.    
 
De inkomsten uit deze huur kunnen we 
goed gebruiken, want er komen wat grote 
kosten aan.   
 
 
 



14 

 

Het clubhuis heeft een bepaalde leeftijd 
gekregen waardoor gekeken moet worden 
naar het vervangen van een aantal dure 
onderdelen als dakbedekking, cv en op 
termijn zelfs de houten zijbekleding. 
Hiervoor wordt vanuit de club wel geld 
gereserveerd, maar het is mooi als we wat 
reserves kunnen behouden. 
 
Tevens hebben we de verzekering weten 
aan te scherpen. Hiervoor dienen we wel 
een alarmsysteem aan te leggen, maar dit 
verdienen we in ca 1 jaar weer terug op de 
lagere verzekeringskosten. Ook wordt voor 
de beveiliging momenteel de voordeur 
aangepast. En we wilden graag wifi op de 
club voor opleidingen etc. Ook dit is in 
gang gezet. Het mooie is dat we het alarm 
en de wifi ook weer nodig hebben voor de 
verhuur, cirkeltje rond. 
 
Het wordt een mooi jaar! 
 

De ALV (deel II) 
 

Net alle loftuitingen op papier gezet over 

de soepel verlopen ALV. 

Is dan alles goed gegaan? Echt alles? 

Nou…. Helaas niet. 

 
Op het scherp van de snede wordt als 
voorbereiding alle informatie verzameld 
vanuit allerlei bronnen om de ALV zo 
helder mogelijk te laten verlopen. Daar zijn 
we weken van tevoren mee bezig. Er 
worden besprekingen gehouden waarbij 
constant gecheckt wordt …………… of 
we toch niets vergeten zijn. 
 
Enfin, je voelt het wel aankomen, we zijn 
dus wel degelijk iets vergeten te vermelden 
op de ALV en dat is spijtig, erg spijtig.  
 
Tijdens de ALV worden de jubilerende 
clubleden (25/30/35/40 jaar clublid) even 
in het zonnetje gezet.   

Dit ging voorheen altijd aan de hand van 
oude clubbladen waar destijds de nieuwe 
leden in werden benoemd.  
 
Dus alle oude clubbladen doorbladeren en 
controleren op nieuwe leden die nu nog lid 
zijn.  Tja, destijds werd het nog niet in 
Excel gezet… Tegenwoordig hebben we 
een wat modernere vorm van het bijhouden 
van gegevens. We wisten Roy Smit te 
benoemen met zijn 35 jaar lidmaatschap.  
 
Maar, wat blijkt op de ALV, Ronald 
Daman is in 1991 lid geworden en was dus 
in 2016 een mooie 25 jaar lid! En Freek en 
Ludie blijken ook al 35 jaar lid te zijn, 
sinds 1981 bij de club! Een pijnlijk 
moment dat we dit gemist hebben. Onze 
welgemeende excuses Freek, Ludie en 
Ronald. 
 
dus: Freek en Ludie Stokhof de Jong, 
van harte gefeliciteerd met jullie 35-jarig 
jubileum!! Dank voor jullie enthousiasme, 
inzet, schoonmaak en kluswerk voor 
Duikteam De Walvis! 
 
en: Ronald Daman, van harte 
gefeliciteerd met je 25-jarig Jubileum!! 
En dank voor 25 jaar enthousiasme en vele 
jaren instructeurwerk voor Duikteam De 
Walvis!  
 
Om deze pijnlijke misser in de toekomst te 
voorkomen zijn alle leden van vóór de 
Excel-tijd nu ook in het Excel bestand 
voorzien van datum van aanmelding. Met 
dank aan Jelmer, hij heeft 46 jaargangen 
aan Walvismagazines en een kilo 
inschrijfformulieren doorgeworsteld! 
 
Namens het bestuur, 
 
Maarten Bosch 
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De Paasduik 
    

Op 16 April was het dan zo ver. De 

duikplanners hadden een Paasduik 

georganiseerd. De officiële eerste duik 

van Duikteam de Walvis uit Zaandam.  

 
We werden verwacht om 10.00 uur bij het 
surf/ duikstrand in recreatiegebied het 
Twiske bij Oostzaan. Er waren ongeveer 
14 duikers en enkele 
toeschouwers/ondersteuners. 
 
Tijdens het klaar maken van onze sets, 
kwamen Jeroen en Marlène uit het water.  
Die waren er al vroeg bij. Zij hadden een 
aantal eieren verstopt, sommige eieren 
gekenmerkt met een X en andere eieren 
met een O. Er was ook 1 speciaal ei bij. Dit 
zou achteraf een bonus worden. 
 
De buddy paren werden samengesteld door 
Theo de oppervlakte coördinator. Aan de 
buddy paren werden, of het zoeken naar 
eieren met een X of zoeken naar eieren met 
een O toegewezen. 
 

 

Aan de kant werd nog even een foto 
gemaakt van de gehele groep. We stonden 
te popelen om het water van 10 C in te 
stappen. 
 

 
 
Eenmaal te water kon het zoeken beginnen. 
Maar waar laat je zo'n ei? Zijn ze nog rauw 
of zouden ze gekookt zijn? Al redelijk snel 
had ik een ei met een O gevonden, die 
moesten wij ook zoeken, dus dat was een 
goed begin. Mijn team bestond uit Wim, 
Patrick en mijn persoon. Wim zou volgen, 
maar we waren hem al snel kwijt, dat 
kwam omdat wij als paashazen er vandoor 
gingen op eierenjacht. 
 
Onderweg een paar grote snoeken gezien 
en een aantal grondels, een schildpad en 
nog wat tropische duikers. Na een half uur 
hadden we ons mandje vol en werd het tijd 
om weer terug te keren.  
 
Bij aankomst bleek dat de spelregels niet 
geheel goed waren over gekomen. We 
hadden met het oog op milieuvervuiling, 
ook maar de eieren met een X mee 
genomen. Dit, met alle goede bedoelingen 
natuurlijk. Maar bij het legen van ons 
mandje bleek dat dit niet de bedoeling was. 
Gniffel gniffel gniffel.��� 
 
Terug bij de auto, stond er een lekkere 
warme bak koffie klaar. Die hadden we 
wel nodig want het was inmiddels best wel 
koud en het begon ook nog te spetteren dus 
die warme bak ging er wel in. 
 
Nadat we allemaal weer bovenwater waren 
werd de uitslag bekend gemaakt.  
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We gingen nu naar De Walvisbaai, waar 
we aan een Paas brunch konden 
deelnemen. Dit was geregeld door het 
barteam. Ook zij hadden weer groots 
uitgepakt met heerlijke warme soep, 
pasteitje, lekkere broodjes een eitje enz. 
enz. 
 
Er zouden ongeveer 32 mensen aan de 
brunch deelnemen, dus het clubhuis stond 
bijna helemaal vol met stoelen en banken 
met mooi gedekte tafels. 
 
Het was gezellig brunchen en er werden 
weer volop plannen gemaakt en ideeën 
uitgewisseld. 
 
Na de brunch zouden de twee winnende 
teams, om de hoofdprijs strijden middels 
een " Boter Kaas & Eieren" battle. Dit 
bleek al bekend bij onze tegenstander. Zij 
hadden via Google, de juiste speltactiek 
voor dit spel opgezocht. Maar ja als je zo 
moet winnen......  
 

 
 
De strijd ging er hard aan toe. Onze 
tegenstander betrok er zelfs mensen uit het 
publiek bij. Mede door deze extra spelers, 
hebben ze uiteindelijk toch gewonnen. 
 
Na het afruimen en afwassen was het weer 
tijd om huiswaarts te keren.  
 
Het was weer gezellig. 
 

Duikplanners en Barploeg, hartelijk 
bedankt voor deze leuke en gezellige 
Paasochtend. 
 
Ronald Hoogenboom  
 
Foto’s: Jacqueline van Bork 
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The Ultimate Diving 
Experience 
 

Zondag 5 maart zijn we met ca. 20 leden 

van De Walvis naar TODI in Beringen, 

België geweest. 

 

 

De tekst op de website van Todi luidt:  
 

"The Ultimate Diving Experience. TODI is 

het eerste indoor snorkel- en duikcentrum 

in Europa waar bezoekers in optimale en 

veilige omstandigheden kunnen genieten 

van de wondere onderwaterwereld, 

tussen kleurrijke tropische zoetwater-

vissen en levensechte decorelementen. 

Een gigantisch duikbassin van 10 meter 

diep en 36 meter doorsnee, met meer dan 

6.200.000 liter water en een temperatuur 

van 23° ... Welkom!" 

 
Vrijdag 28 oktober 2016 opende TODI zijn 
deuren. De datum van de opening was op 
dezelfde dag dat de mijn van Beringen 
destijds in 1989 de deuren sloot. Het hele 
terrein gaat een nieuwe bestemming 
krijgen, B-mine geheten. Je ziet de oude 
schachtbokken nog en de fabrieks-
gebouwen, waaronder de kolenwasserij, 
zorgen bij menig "urban" fotograaf voor 
inspiratie. Anderen vinden het waar-
schijnlijk een oude boel! 

 
 
Met 6 200 000 liter zoet water en 2200 
tropische zoetwatervissen is TODI 
het grootste indoorduikbassin van 
België. In elk jaargetijde kun je er 
duiken. Het duikbassin is onderverdeeld in 
verschillende thema’s. Tussen de 
verschillende decorelementen werden 
luchtgordijnen aangebracht om ze van 
elkaar te scheiden. Deze lucht-
gordijnen waren toen wij er waren helaas 
niet in werking, maar de grote hoeveelheid 
duikers maakten bellen genoeg! 
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Na een vriendelijk onthaal bij de receptie 
ging ik gewapend met een polsbandje 
richting de kleedkamers. Het polsbandje 
werd geactiveerd voor 2 uur in totaliteit, 
wat inhield dat ik wel een beetje de tijd in 
de gaten moest houden.  
 
Na het omkleden stapte ik in mijn badpak 
in de lift naar de 4e etage waar ik na een 
voetenbad, de douche en het pakken van de 
duikfles, trimvest en lood te water kon.  
 
Ik waande me echt in een aquariumbak met 
die zoetwatervissen om me heen en die 
objecten die overal geplaatst zijn. 
Natuurlijk moesten leden van mijn club de 
onderwaterbar even uitproberen.  
 

 
 
Het was leuk om door de ruiten de 
bezoekers te bekijken die op hun beurt mij 
weer aan het bekijken waren. De vissen 
waren helemaal niet schuw en de school 
van 24 zoetwater piranha's vond ik 
geweldig, zeker toen ze even om me heen 
gingen cirkelen en ik blij was te weten dat 
deze beesten geen mensen eten.  
 
Ze hebben wel echt tanden! Net als een 
mensengebit, heel vreemd. 
 
Foto’s: Marlène Albrecht-Terpstra 
 

 
 
Ongeveer een uur duiken in het bassin was 
voldoende om een eerste indruk te krijgen 
van hetgeen er te zien is. Maar ik kom 
graag nog eens terug, vooral ook omdat ik 
heel erg nieuwsgierig ben hoe het met de 
vissen zal blijven gaan in dit bassin. En om 
de ontwikkelingen op het terrein te volgen, 
want ik denk dat het er erg mooi uit komt 
te zien. 
 
Na de duik hebben we met z’n allen nog 
wat genuttigd in het restaurant. Het was 
een hele leuke clubdag en voor herhaling 
vatbaar! 

 

Marlène Albrecht - Terpstra 
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Een bezoek aan Duiktank 
Transfo  
 
Op zondag 2 april ben ik samen met 

Jeroen naar de Initiatie Vrijduiken voor 

Onderwatervideo- en fotografen en hun 

onderwatermodellen geweest.  

 

Deze initiatie vond plaats in Duiktank 
Transfo te Zwevegem, België en kwam tot 
stand dankzij de samenwerking van de 
Audiovisuele Commissie (NELOSAC) en 
de sportcommissies van NELOS. Het 
opgelegde thema op het OBK (Open 
Belgisch Kampioenschap 
Onderwaterfotografie) is vrijduiken en 
deze demonstratie kon gebruikt worden 
als een voorbereiding hiervoor. De 
fotograaf waar ik model voor ben, was 
hiervoor uitgenodigd en zijn model (ik 
dus) mocht mee. 
 

 

Het was voor mij een mooie gelegenheid 
om wat meer te horen en te zien over 
vrijduiken (freediving) en om in de 
duiktank de vrijduikers te fotograferen.  

We kregen eerst theorie in een 
nabijgelegen leslokaal en na de theorieles 
mochten we onze duikspullen vanaf de 
parkeerplaats met karretjes naar 
binnen sjouwen. Het omkleden gebeurde 
op de 1e verdieping, daarna konden we de 
lift nemen naar de 3e verdieping waar we 
de plons in de 15 meter diepe tank 
maakten. De watertemperatuur bedroeg 18 
graden. Na een uur werd dat in mijn 3 mm 
pak wel wat koud. 
 
De vrijduikers daalden gracieus af naar 15 
meter, gaven een ruk aan de lijn waarlangs 
ze naar beneden gingen zodra ze weer aan 
hun opstijging begonnen zodat hun buddy 
tegemoet kwam zwemmen om vanaf 5 
meter ongeveer samen de opstijging af te 
maken. Een mooi gezicht die eenheid. 
 

 

Helaas was er geen tijd om zelf eens te 
vrijduiken aangezien ik graag de vrij-
duikers en de omgeving wilde fotograferen 
en de tijd voorbijvloog. Maar ik ga het 
zeker een keer proberen, volgens mij 
brengt het een stuk rust als je het vrij-
duiken goed beheerst.  
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Tijdens de oefeningen die ik voor de 
praktijk moest doen, voelde ik me toch een 
beetje een plofkip bij het inhouden van de 
adem. Oefening baart kunst zullen we maar 
zeggen! 
 

 
 
Na de duik in de tank konden we buiten 
genieten van een heerlijke BBQ, prima 
verzorgd en erg gezellig om nog even na te 
kaarten in het zonnetje. 
 

 
Tekst en foto’s: Marlène Albrecht - Terpstra 

Social Media 
 
Vanuit De Walvis wordt er veel gewerkt 

aan onze herkenbaarheid online. Dit 

middels onze website:  

 

www.duikteamdewalvis.nl  

 

En uiteraard onze Facebookpagina: 

 

https://www.facebook.com/Duikteam-De-

Walvis-

147466888643923/?ref=page_internal  

 
Om onze verhalen de wereld in te slingeren 
is een “vind ik leuk ” altijd welkom, of 
deel evenementen met je eigen netwerk en 
plaats ze op je persoonlijke tijdlijn. 
 
We bereiken op deze manier steeds meer 
mensen en vergroten onze bekendheid. 
 
Met een paar muisklikken ben je de club al 
van dienst. 
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Het filmtheater De 
Walvisbaai presenteert: 
 
In het vorige nummer van ons 

Walvismagazine heb ik een recensie 

geschreven over de bioscoopfilm die het 

verhaal vertelt over het leven van de 

grote oceanograaf én uitvinder van onze 

ademautomaat, Jacques-Yves Cousteau. 

 
Voor degenen die deze indrukwekkende 
film hebben gemist of deze wellicht nog 
een keer willen zien op groot scherm, zal 
de film binnenkort vertoond worden in ons 
eigen film/clubhuis ‘De Walvisbaai’! 
 
We vertonen de film op vrijdag 23 juni 
aanvang 20:00 uur!  
 
Korte beschrijving van de film: 
 
1946: Jacques-Yves Cousteau leeft met 
zijn vrouw en hun twee zonen in een 
prachtig huis dat uitkijkt over de 
Middellandse Zee. Overdag duiken ze, ’s 
nachts kijken ze naar de sterren. Ze leven 
in een paradijs, maar Cousteau is niet 
tevreden. Hij leeft voor het avontuur en 
gelooft met heel zijn hart in ontwikkeling 
en vooruitgang.  
 
Dankzij zijn uitvinding, een apparaat 
waarmee je onder water kunt ademen, 
heeft hij een nieuwe wereld ontdekt. Een 
wereld die hij met zijn boot Calypso verder 
wil bestuderen.  
 
In de jaren die volgen wordt Cousteau 
dankzij zijn ontdekkingen en de gemaakte 
films tijdens zijn reizen, een wereldwijde 
beroemdheid met grootse dromen. Terwijl 
de Koning van de Zee enkel bezig is zijn 
eerdere prestaties te overtreffen, ziet zijn 
zoon Philippe steeds meer in hoe vervuild 
de zee aan het raken is.  
Hoewel vader en zoon dezelfde liefde en 
passie voor de natuur delen en hun grootste 
avontuur ooit op ze staat te wachten, is een 
conflict onvermijdelijk. 

Ik hoop dat er voldoende belangstelling is 
voor deze indrukwekkende film! 
 
Kledingvoorschrift: Rode Cousteaumuts! 
 
 
 Jeroen Albrecht. 
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Let the games begin 
Ben jij klaar voor de persluchtspelletjes van 2017? Ga jij deze keer weer de 

uitdaging aan met de andere Walvissen? 

 

Ja…? 

 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

  

Zaterdag 15 Juli 

09:00 tot 11:00 uur 

Zwembad de Slag 2 

 
Je hoeft geen team te vormen, laat dat maar aan de trainers over. 

 
Geef je voor 1 juli op bij Rob Daub of Patrick Stokhof de Jong of via een email 

naar: psdj@xs4all.nl   
 

Let op: zorg dat je medische keuring nog geldig is en je in het bezit bent van een 
duikbrevet. 

 
’s Avonds is het tijd voor de beroemde BBQ, waarbij we onder het genot van 

een lekker drankje en een uitgebreid buffet ons voorbereiden op de 
zomervakantie.  

 
Houdt je email, facebook en de website in de gaten voor aanvullende informatie, 

of vraag het de barcommissie.
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De Coopertest   
 
In onze zaterdag training zijn we al 

enkele jaren intensief bezig met het goed 

uitvoeren van de Coopertest. 

 
Deze test (het woord zegt het al) is een van 
de oudste inspanningstesten in de 
sportwereld die een indicatie geven over de 
algemene conditie. 
 
De inspanningstest gaat over een tijdsduur 
van 12 minuten. 
 
Het is dus een duurtraining waar centraal 
staat dat in deze periode een balans 
gevonden moet worden tussen de 
maximale inspanning gedurende die 12 
minuten. 
 

 
 
Belangrijk is dan weer de herstelperiode na 
die 12 min waarin je hartslag in ieder geval 
weer onder de 100 komt, maar die grens is 
voor iedereen wel een beetje verschillend 
en leeftijd afhankelijk. 
 
Wat ook van belang is hoe de aanloop 
training (opbouw) is naar die Cooper test. 
Na een aantal jaren hierop getraind te 
hebben is het wonderlijke gebeurd dat 
iedereen die op de zaterdag training komt, 
deze Coopertest goed en naar eigen 
vermogen volhoudt/uitvoert. 

Het is niet de bedoeling dat er een (te 
sterk) competitie-element in komt, maar 
het is wel leuk om de prestatie van 
iedereen die aan de Coopertest mee doet, 
vast te gaan leggen zodat je gedurende de 
komende 20 jaar nog eens kunt nalezen 
hoe de ouderdom zachtjes en liefdevol zijn 
stempel gaat drukken op onze jeugd. 
 
Het geeft natuurlijk ook de mogelijkheid 
om bewust tegen dat verval te vechten, 
maar dat is een gladiolenstrijd die niet 
gewonnen kan worden. Je moet genoegen 
nemen dat het inleveringsproces wat 
langzamer verloopt. 
 
Hieronder de Coopertest uitslagen van 23 
April 2017.    
 
* Ditmaal gezwommen zonder hand-
zwemvliezen. 
 
Rink van Fucht  33   
Freek Stokhof de Jong 29    
René v.d. Lely   23,5   
Patrick Stokhof de Jong 34    
Cor Vermeulen  34   
Jelmer de Vries  25,5 
Cor v.d. Pol   25,5 
Jos Vork   30,5  
Rob Daub   32 
Dick Walter   29 
Piet de Groen   26   
 
Tot de volgende Cooper Test. 
 
Frits Spijker 
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Overdenkingen 
 

Ledenwerving 
 
Prof. Mr. P. van Vollenhoven 
Huis Het Loo  
Koninklijk Park 23  
7315 AA te Apeldoorn 
 
Geachte heer van Vollenhoven, 
 
Onlangs zag ik in een interview waarin U 
vertelt dat u fervent duiker bent. Dit gaat 
zelf zover dat u een deel van uw familie 
met het ons welbekende duikvirus heeft 
aangestoken. Dit laatste komt goed uit. 
 
Wij zijn een zeer actieve club die je 
eigenlijk wel een familievereniging kunt 
noemen. 
 
Onze vereniging heeft momenteel rond de 
tachtig leden waarvan er diverse vaders, 
moeders, zonen en dochters fanatiek 
duiken. 
 
Wij hebben een grote groep instructeurs 
die graag de nog niet duikende 
familieleden willen opleiden. Ook uw drie 
nichtjes zijn daarbij van harte welkom, 
alhoewel de jongste nog even moet 
wachten met het duiken zelf. 
 
Naast de vele duiken en duikreizen, 
worden er filmavonden, brunches, 
zwembadspelletjes en bierproefavonden 
georganiseerd. 
 
Ook de veiligheid van het duiken staat bij 
ons hoog in aanzien. Een puntje dat u zeer 
zeker zal aanspreken. 
 
De enige verplichting die wij naast de 
contributie van u vragen, is jaarlijks een 
avondje schoonmaken in het clubgebouw. 
Mocht u of uw neef hier geen tijd voor 
hebben, dan lossen wij dat wel op. 
Misschien kunnen we dan een keer uw 
neef ’s vliegtuig lenen voor een duikreisje. 
 

Bent u geïnteresseerd, dan nodig ik u en 
uw familie graag uit voor een proefduikje. 
Het is misschien een eindje rijden, maar 
onze vereniging is dat zeker waard. 
 
Hopelijk tot ziens. 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Wim Tijsterman 
 
Duikteam de Walvis 
 
 
 

 
 
Foto: Marlène Albrecht-Terpstra 
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Meer duiken 
 
Naast de standaard opleidingen tot 1*, 

2* en 3* duiker, kun je natuurlijk allerlei 

specialities doen.  

 
Leuk om je kennis en kunde te vergroten 
en een leuke manier om meer uit het 
duiken te halen. 
 
Onze vereniging heeft een groot aantal 
instructeurs die diverse specialities kunnen 
geven. Binnen de club zijn dit de volgende 
specialities: 
  
� Redden 
� Reanimatie (incl. AED) 
� Onderwater Oriëntatie 
� Onderwater Biologie 
� Onderwater Biologie Wereldwijd 
� IJsduiken 

� Zoeken en Bergen 
� Onderwater Fotografie 
� Decompressie duiken 
� Nitrox duiken 
� Wrakduiken 
� Driftduiken 
� Droogpakduiken  
 
Voor de N.O.B. specialities die niet in 
bovenstaande lijst staan, Is er bij 
voldoende interesse altijd wel wat te 
regelen. 
 
Wil jij meer uit het duiken halen en heb je 

interesse in een speciality, Neem dan 

contact op met een van onze instructeurs 

en vraag naar de mogelijkheid voor het 

volgen van een speciality. 

 
Wim Tijsterman 
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Clubduik Sloterplas 
Ganzeneiland 
 
Voor zondag 30 april hadden de 

duikplanners een duik in de Sloterplas op 

de agenda gezet. Na vorig jaar de bij de 

oudere Walvissen bekende (examen-)stek 

aan de Oostoever bedoken te hebben was 

dit keer de stek Ganzeneiland aan de 

beurt. 
 
Vroeger lag op deze stek het onderwater-
huis De Cockelbockel, maar die ligt al 
weer enige jaren bij de Oostoever. Ik zelf 
heb een aantal malen op deze stek 
gedoken, een blik in m’n logboek leert me 
dat ik op 26 december 2000 voor het laatst 
daar had gedoken. Ook al ruim 16 jaar 
geleden. 
 
Naast mij waren twee Walvisduikers 
present, Ronald D. en Oscar. Met z’n 
drieën zijn we te water gegaan. Zoals aan 
de oppervlakte al leek, was het water heel 
helder. De Sloterplas was vroeger daar niet 
bekend om. Bijna altijd was het zicht 
slecht, maar nu hadden we zo tussen 5 en 
10 meter zicht. 
 
De temperatuur van het water is inmiddels 
gestegen naar ongeveer 10, 11 °C (aan de 
oppervlakte), uiteraard is het op diepte een 
stukje kouder. 
 
In ongeveer 35 minuten zijn we het eiland 
rondgezwommen. Een snoek zwom voor 
ons uit en verder kwamen we twee karpers 
tegen. Verder veel klein spul. Ook zijn er 
al veel viseitjes te zien. 
 

 

Na de duik kwamen we tot de conclusie 
dat dit een stek is waar we wel vaker 
kunnen gaan duiken. Op zondag is het 
parkeren er gratis. 
 
Jelmer de Vries 
 
 
 

Hoe duikers en vissers 
elkaar kunnen vinden 
 
Tot de eerste zondag van de maand 

maart moet ik bekennen dat, zover ik me 

dat kan herinneren, ik alleen maar 

problemen en opstootjes gehad heb met 

(sport)vissers. Of ze misgunnen je dat je 

“dichterbij” de vissen bent of je stoort ze 

door in een lijn te zwemmen die ze vlak 

voor je te water gooien. 
 
Ik denk dat de oorzaak die hieraan ten 
grondslag ligt komt door die keer dat ik als 
jochie met mijn oom mee mocht vissen. Ik 
probeerde met mijn nieuwe werphengel de 
vislijn uit te gooien waarna het lood aan 
mijn lijn loeihard in het water plonsde vlak 
bij zijn dobber. Daarna is het tussen mij en 
de vissers nooit meer goed gekomen. Toch 
zal dit weekend hier verandering  
in brengen.  
 
Zaterdagavond 18.35 uur: 
 
“Wim, zal ik je morgen ophalen? 
Zoja,…hoe laat?” 
20.03 uur " Nee Bert, ik heb de aanhanger 
met takken mee. Dus ik zie je daar. Fijne 
avond. Gr. Wim”. 
Toch even op Google Maps kijken hoe je 
er ook al weer heen rijdt: "Christoffer 
Plantijngracht Amsterdam". 
 
Twintig minuten na dit adres in m'n 
TomTom getypt te hebben rijd ik tegen 
10.00 uur op zondagmorgen het parkeer-
terrein op van Watersportvereniging 
Sloterplas. 
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Waren we twee weken daarvoor nog bijna 
de enigen die deze parkeerplaats vulden 
moet ik nu mijn best doen een plaatsje te 
veroveren. 
 
Allerlei groepjes staan te praten met elkaar 
en ik ga maar bij het eerste de beste 
groepje staan en stel me voor. Nou, ik ben 
niet de enige vreemde vogel.  
 
Ook de groepjes en zelfs binnen de 
groepjes kent men elkaar niet altijd. 
Duikers van Amsterdam duikers (hoe ook 
anders) uit Amsterdam, Delta Divers 
(Almere), Down-Under uit Landsmeer en 
Murene uit Zaandam hebben zich 
verzameld..  
 
Tenten zijn opgesteld en er is van alles 
voorzien. We gaan straks takken 
onderwater meenemen en prikken deze 
takken in de bodem zodat vis (vooral 
Baars) kuit kan schieten hetgeen de kans 
op vis in het Sloterplas vergroot. Vorig jaar 
was dit al eens uit geprobeerd en het leek 
te werken. Nu gaan we het grootser 
aanpakken.  
 
Oh ja, Duikteam de Walvis is ook present. 
Wim heeft mij uitgenodigd. Ik word 
voorgesteld aan ene Robert, een duiker met 
naar het schijnt een biologische achter-
grond en ieders vriend dus ook van de 
sportvissers in de Sloterplas. Wim zijn 
aanhanger staat in het begin geparkeerd 
met een grote bos takken. Robert gaat nu 
op de takkenbos in de aanhanger staan en 
lijkt gelijk op een reus van 2.73 meter lang.  
 
We zullen allemaal pakweg 3 á 4 takken 
onderwater meenemen.  
 
Een aantal kunnen met bootjes van vissers 
mee. Anderen gaan vanaf de kant het water 
in. Een aantal duikers had hun setje al 
voorbereid. Ik denk na wanneer ik dit zelf 
ga doen. Lood heb ik de vorige avond nog 
in de auto gelegd. Dit moet ik nog wel in 
mijn stabjack proppen. Stabjack?!?  "Wim, 
kom eens mee”.  

Moet je horen, ik ben mijn stabjack 
vergeten… potverdorie. “Ja wat nu?”  
 
Sommigen denken dan echt dat je helemaal 
hierheen rijdt en dan een excuus verzint 
om niet te hoeven duiken. Het water is nog 
wel echt koud (4 graden). Nog geen 
minuut later stelt iemand voor als eerste te 
gaan duiken en daarna haar stabjack aan 
mij uit te lenen. Heel erg tof, en ik neem 
haar voorstel met twee handen aan en uit 
mijn dank.  
 
Later biedt weer een ander een trimvest 
aan. Deze gaat niet duiken. Helemaal goed 
en nog een “Wing” ook! Daar heb ik altijd 
al mee willen duiken. Ik krijg er bovendien 
nog een 10L bij i.p.v. mijn 12L. Lucht 
genoeg voor een half uur duiken. 
 
Helemaal blij koppel ik mijn automaten set 
aan de Wing met de 10L fles. Bij het 
opendraaien van de fles ontsnapt er lucht. 
Verdorie, O-ring ontbreekt. Gelukkig dat je 
dan met zoveel duikers bent. Uiteindelijk 
heb ik alleen een inbussleutel nodig om de 
10L fles met DIN-aansluiting geschikt te 
maken voor mijn automaten set met 
Internationale aansluiting. Wim en ik 
pakken een aantal flinke takken uit de 
aanhangwagen en iemand vraagt of er nog 
twee duikers zijn die mee kunnen komen 
met een vissersboot. Wim en ik lopen 
gelijk richting de vissersboot. 
 
Zelfs boven water voel het goed uitgetrimd 
aan met zo'n Wing. Het zal wel grotendeels 
psychologisch zijn maar toch, met zo'n 
compacte Wing met 10L loopt het als een 
veertje. Nee, die loodgordel ben ik niet 
vergeten. 
 
Een heleboel begrijp ik nog steeds niet van 
sportvissen maar met dat bootje over de 
Sloterplas varen heeft wel wat en is de 
moeite waard. Niet ver van het 
Sloterparkbad gaan we koprol achterover 
te water. Brr. Goed zicht, tussen de 5 en 10 
meter.  
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Met een ander buddy-paar zakken we af 
naar zo'n 5 meter en steken met z'n vieren 
zo'n 15 takken in de grond. Het lijkt wel 
een echt winters bos onder water. Na 30 
minuten is het tijd om naar boven te gaan.  
 
Het lukt me nog net de inflator te bedienen. 
Als we nog 10 min. door zouden 
zwemmen had Wim me mogen helpen m'n 
inflatorslang te bedienen. De kou zit goed 
in mijn vingers. Een hele mooie duik en 
ook een mooie geste iets terug te kunnen 
doen aan de vissen die we steeds opzoeken 
tijdens het duiken.  
 
Boven water kijken Wim en ik elkaar aan. 
Zie jij de vissersboot? We zwemmen om 
een eilandje heen en daar zit de visser in 
zijn boot en keek ons lachend aan. Ik denk 
even dat hij met een biertje in z'n hand aan 
het vissen is maar dit is een onzinnige 
veronderstelling van mij.  
 

 
De trap is al in het water geschoven. Het is 
daar maar twee meter diep. De visser helpt 
ons vriendelijk en vraagt hoe het ging. Een 
vriendelijke man, die visser.  
 
Rustig tuffen we terug naar de begin plek. 
Hij vertelt ons nog over de oester-kweek in 
de plas waarmee ze hopen dat het water 
(nog) helderder wordt in de toekomst. Er 
volgt een korte discussie dat heel helder 
water voor de snoek niet ideaal is.  
 

Aan de kant staat er van alles (warms) 
klaar en we zijn de kou dan ook gauw 
vergeten 
 
Na wat bijpraten en omkleden zit de 
gebeurtenis erop. Een hele leuke actie en 
zo te zien vinden andere duikers en 
(sport)vissers dat ook. Ik verzin erbij dat 
de vissen dat ook vinden. Bovendien heb 
ik met een Wing gedoken. Ik bedank de 
duiker voor het lenen ervan en maak een 
praatje. 
 
Als duikers en vissers elkaar wat ruimte 

geven kunnen we niet alleen goed met 

elkaar opschieten maar ook iets voor 

elkaar betekenen. Maar vergeet de rol 

van de vissen niet. Zonder die vissen was 

er tenslotte geen bindende factor. 

 
Bert Spekkers 
 

 
 
Foto’s: aangeleverd door Bert Spekkers, de 
maker is ons niet bekend. 
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Freek’s Natuurpagina 
 
De Baars / Perca fluviatilis 
 
Een van de meest algemeen verspreide 

vissen van Europa is de baars. 

Karakteristiek zijn het ovale, zijdelings 

wat afgeplatte lichaam, de twee 

rugvinnen en ctenoide schubben en de 

dicht bijeen staande buikvinnen. 

 

Over de zijden lopen bij de baars zes tot 
negen donkere dwarsbanden. Aan de 
achterrand van de eerste rugvin bevindt 
zich een zwarte vlek. De buikvinnen en de 
aarsvin zijn roodachtig. 
 

 
 
De baars bereikt een lengte van 30 tot 50 
centimeter en een gewicht van 1 a 2 kilo, 
zelden van 5 kilo. 
 
Hij leeft in stromend en stilstaand water en 
heeft een voorkeur voor inhammen en 
oevers met rijke plantengroei in de midde- 
of benedenloop van rivieren, dode armen, 
vijvers, sloten, weteringen, meren en 
stuwmeren. Meestal houdt hij zich op in de 
nabijheid van de bodem.  
 
Hij paait in april en mei. De eieren worden 
in lange, netachtige geleistrengen afgezet 
die zich om de resten van waterplanten en 
andere obstakels onder water vasthechten 
(zoals de takken welke Wim en Bert 
hebben geplaatst).  
 
Deze eisnoeren zijn een of twee meter lang 
en een tot twee centimeter breed. 

 
 
Jonge vissen vormen scholen, oude 
baarzen zijn vaak uitgesproken solitair. 
 
Herhaaldelijk is de vermenigvuldiging van 
baarzen zo sterk dat andere vissoorten 
worden bedreigt en de dieren zelf slechts 
bij gebrek aan prooi zeer langzaam kunnen 
groeien. 
 
Ze voeden zich met ongewervelde 
waterdieren en kleine visjes. 
 
De baars komt voor in heel Europa met 
uitzondering van Schotland, het Iberisch 
Schiereiland, Italië, het westen van het 
Balkan Schiereiland, de Krim en Noord-
Noorwegen. 
 
Lengte: maximaal 60 centimeter 
Gewicht: maximaal 5 kilo 
Kenmerken: aan het einde van de eerste 

rugvin een zwarte vlek, over 
de flanken 6 tot 9 donkere 
dwarsbanden, buikvinnen en 
anaal vin zijn roodachtig. 
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De Kwabaal / Lota lota 
 
De Kwabaal is de enige schelvissoort die 

in zoet water leeft. Hij heeft een 

langgerekt, van achteren zijdelings 

afgeplat lichaam.  

 
De buikvinnen bevinden zich voor de 
borstvinnen, de tweede vinstraal is 
draadvormig verlengd. 
 
Aan de kin heeft de kwabaal een 
baarddraad. Hij heeft 2 rugvinnen, waarvan 
de tweede zeer lang doorloopt. Dit is ook 
het geval met de aarsvin. Rug en zijden 
zijn grijsbruin, lichaam en vinnen zijn 
duidelijk gemarmerd, de buik is wit. 
 
De kwabaal wordt zelden meer dan 80 cm 
lang en zelden zwaarder dan 6 kilo. 
 

 
 
Hij leeft verborgen op de bodem en langs 
begroeide oevers van de forellen-, 
vlagzalm- en barbeelregionen van de 
Europese rivieren, soms ook in de 
benedenloop van rivieren, in meren of 
vijver. 
 
De kwabaal is een roofvis die zich 
voornamelijk voedt met kuit, 
kreeftachtigen, insectenlarven, vissen en 
kikkers. 
 
Het paaien vindt plaatst in de winter op 
steenachtige grond in ondiepten, waarbij 
het aantal eieren zeer groot is. Het kan een 
miljoen bedragen, 
 
De kwabaal leeft in bijna heel Europa ten 
noorden van de Balkan en de Pyreneeën. In 
Italië komt hij voor in de Po streek.  

In sommige streken, vooral in het noorden, 
is het economisch een belangrijke vis 
wegens zijn smakelijke vlees en zijn lever.  
De kwabaal is ook meerdere keren 
gespot in de Vinkeveense Plassen. 
 

 
 
Lengte: maximaal 60 centimeter 
Gewicht: maximaal 8 kilo 
 
Bron:  
 
Het Grote Dierenboek In Kleur 
J. Horackova / vertaling Hans Nieuwendijk 
Uitgeversmaatschappij Holland - Haarlem 
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Nieuwe leden: 
 
Sandra van Barneveld 
Terence Koerse 
Tim v.d. Dongen 
Viktor Habraken 
Wilko Habraken  
Charl Verkade  
Jorg Verkade 
 
 

Bedankt als lid: 
 
Déanne de Boer 
Helen Stroobach 
Gregory Tevreden 
 
 
Jarigen: 
 
Mei:  
 

04  Ab Ras 

04  Inge v.d. Vaart 

05  Roy Smith 

15  Freek Stokhof de Jong 

24  Nanna van Duuren 

29  Ton Raaymakers 

 

Juni: 
 
03  Mano Barros de Sanches 

12  Terence Koerse 

14  Viktor Habraken 

17  Gijs Fenger 

18  Jan Hickmann 

22  René v.d. Lely 

29  Ciska Oprel  

 

 

 

Juli:  

 

6  Dick Walter 

16  Monica Dütting 

17  Lou Spijker 

23  Ronald Hoogenboom 

 

Augustus:  

 

02  Theo Teeuw 

03  Maarten Bosch 

04  Marlène Albrecht-Terpstra 

04  Patrick Vermaat 

06  Simon de Boer 

07  Rino Stokhof de Jong 

08 Patrick Stokhof de Jong 

12  Ad de Bie 

20  Nico Sliphorst 

27  Jos Beijer 

28  Eric van Duuren 

31 Quitty Pluimers 

 

 
Even voorstellen 
 
Wij zijn Sandra van Barneveld en Terence 
Koerse en we zijn 2 van de nieuwe leden 
en bezig met onze 1-sters opleiding.   
 
Wij zijn in aanraking gekomen met het 
duiken toen we op het Griekse eiland 
Zakynthos een proefduik hadden gedaan en 
dat beviel ons erg goed.  
 
Naast onze nieuwe hobby duiken rijden we 
ook allebei motor. Sandra werkt als 
verpleegkundige in het Zaans Medisch 
Centrum en ik (Terence) werk als 
procesoperator bij Tata steel in IJmuiden. 
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Even voorstellen…  
 
Op de ALV ontstond het idee voor het opzetten van een ‘evenementen/activiteitencommissie’. 
Op de avond zelf meldden zich gelijk al 4 leden aan om in deze commissie plaats te nemen. 
Dit zijn Jennifer Goedhart, Jacqueline van Bork, Oscar Somsen en ondergetekende. 
 
En we hebben er geen gras over laten groeien, want een paar dagen erna was er al een 
camping besproken in Zeeland voor het aanstaande Pinksterweekend 2-5 juni. Staat er een 
lezing /presentatie over Het Twiske gepland op 18 mei en komt er een filmavond op 23 juni 
waarbij de speelfilm over het leven van de grote Jacques Cousteau vertoond zal worden. 
 
Ook zullen we binnenkort weer een bezoek gaan brengen aan Triton, de duiktoren in Den 
Helder!  
 
Nu is het niet zo dat alle te organiseren activiteiten uitsluitend uit de koker van deze 
evenementen/activiteiten commissie moeten komen. 
Zeer zeker niet! Leuke ideeën kunnen natuurlijk door iedereen binnen onze vereniging 
worden aangedragen en geïnitieerd. Denk daarbij aan de jaarlijkse zeer succesvolle 
Bierproefavonden die door Fred Dijkstra en René van de Lely ooit zijn begonnen. En 
natuurlijk de vele duikvakanties georganiseerd door Rob Daub en Marlène Albrecht-Terpstra. 
 
De evenementencommissie is in het leven geroepen om elkaar te helpen en te ondersteunen 
bij evenementen en activiteiten. Zodat iemand met een leuk idee het niet alleen hoeft te doen 
maar de hulp in kan roepen van de leden in deze commissie. 
 
Dus heb je een leuk uitstapje of een andere activiteit in gedachten wat leuk zou kunnen zijn 
voor de leden binnen onze vereniging, schroom dan niet om dit kenbaar te maken aan ons 
zodat je er niet tegenop hoeft te zien dat je alles zelf moet organiseren en regelen. We helpen 
je er graag bij en maken er dan met elkaar een geslaagd evenement van! 
 
Kom maar op met jullie ideeën! 
 
Groet, Jeroen Albrecht 
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De redactie krijgt regelmatig het verzoek 

om een oproep te doen voor het verkopen 

van diverse duikspullen. Vaak van leden 

en/of donateurs. We werken hier graag 

aan mee.  

 
Onderstaande advertenties zijn van 
toepassing: 
 
Te koop aangeboden een duikpak (incl. 
duikvest) maat M/L/L.  De persoon die 
hem heeft gedragen is 1.83 meter lang. 
 
Voor info: tel. 0618121571 (Dries Baars)  
 

 

 

 

 

 

Hierbij bied ik mijn duikspullen aan ter 

overname. 

 

Ben je geïnteresseerd in een van de 

duikspullen neem dan contact met mij op 

om te komen kijken. 

 

� DUIKFLES  12 LITER 

� DUIKPAK 2X7MM CRESSI 

� SHORTI 

� BUITEN EN BINNEN VINNEN VAN 

 MARES 

� DUIKMES 

� AUTOMAAT VAN MARES 

� COBRA DUIKCOMPUTER MET 

COMPAS SKG7 

� DUIKKIST (om je spullen in te 

vervoeren) 

� FOTOTOESTEL MET ONDER-

WATERHUIS 

� METAL SUP KABELLAMP 

� OLYMPUS FOTOTOESTEL 

� DUIKVEST VAN MARES 

� ONDERWATERHUIS VOOR CANON 

IXUS COMPACT CAMERA 

 

Al deze duikspullen zijn gebruikt, maar 

kunnen zeker nog een ronde mee. 

Ideaal voor beginners, heb je interesse, 

neem dan contact met mij op. 

 

Marko Wiegersma 

06-20014844 

 

De redactie heeft, indien gewenst ook foto’s 

beschikbaar van alle bovenstaand genoemde 

spullen. 
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Uit den ouden doos 
 
Omdat Pinksteren al weer dichtbij komt, daarom dit jaar artikelen over Pinkster in 1976. 

 
In de beginjaren van de Walvis ging de club steevast met Pinkster naar camping De Bulke in 
Brouwershaven. Omdat er nog maar één vulstation in Zeeland was, werd onze eigen 
compressor meegenomen, in de auto van de moeder van Rink.  
 
Artikelen komen uit Walvismagazine 1976 nr. 5. 
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Wat kan je verwachten in 
het volgende magazine. 
 
In het volgende magazine zullen we onder 
andere aandacht besteden aan de volgende 
onderwerpen: 
 
1-sters in opleiding 
 
3-sters in opleiding 
 
Persluchtspelletjes 
 
De BBQ 
 
Live aboard Oosterschelde 
 
De bierproefavond 
 
Pinksterweekend 
 
Triton Den Helder 
 
De Twiske oversteek 
 
Een mooie filmavond 
 
Ben jij deelnemer aan een van deze 
activiteiten? Klim dan in de pen/ ga achter 
je toetsenbord zitten en deel je ervaringen 
met de rest van de vereniging. 
 
We maken de club en zodoende het 
magazine Samen.  
 

 
 
 

 
 
Foto’s: Rob Daub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omslagfoto: de Paasduik, foto gemaakt 
voor Jacqueline van Bork 
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