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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. We hadden
onze eigen webshop. Deze is echter uit de lucht gehaald in verband met te weinig afname van
producten. Ondanks dat er geen webshop meer is kunnen er nog wel kledingstukken besteld
worden.

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. Om kleding te bestellen kan je contact opnemen met Duijn
sport te Zwaag. Zij zullen je dan helpen met het maken van je bestelling. Je kunt individueel
of samen bestellen. Je kunt kiezen om de kledingstukken te halen bij de winkel in Zwaag of
laten opsturen via de post. (incl. verzendkosten)
Van alle producten die 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.
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
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150
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euro per jaar
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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Nu alle bijeenkomsten die binnen plaatsvinden
zijn afgelast hielden we dit jaar ook de
Algemene Ledenvergadering voor het eerst
digitaal.

Coronasluiting
Zoals iedereen op 14 december heeft gehoord
zit Nederland tot en met 19 januari in een
complete lock-down.

Met name door de technische kennis van Carol
ging dit best goed zoals ook bleek uit de kleine
enquête die Carol na afloop heeft gehouden.
De meeste deelnemers aan dit Teams overleg
konden het goed volgen alhoewel er natuurlijk
niets gaat boven een echte algemene
ledenvergadering in het clubhuis.

Voor ons betekent dat dat alle activiteiten tot
die datum niet doorgaan, dus geen clubavond,
zwemtrainingen, vergaderingen (alleen per
ZOOM) etc. Dat betekent ook dat dit jaar voor
het eerst de Nieuwjaarsreceptie en
Nieuwjaarsduik niet door kunnen gaan.
Ongelooflijk jammer, maar alles om het
Coronavirus eronder te krijgen!

Dan kunnen we tenminste de jubilarissen weer
echt in het zonnetje zetten en de Prix de Vries
misschien wel weer uitreiken.

Jos Vork

Misschien kan dat eind maart alweer,
afwachten maar hoe snel we ons immuun
mogen wanen en weer bij elkaar kunnen
komen.

Van de voorzitter

Een uitgebreid verslag van de Algemene
Ledenvergadering staat verderop in dit
blad.

Beste allemaal,
Hoewel de Corona epidemie op een enorme
manier ons leven beïnvloedt en de tijd lijkt
stil te staan vliegt de tijd toch voorbij en
schrijf je zo weer het volgende voorwoord
voor alweer een nieuw clubblad.

Vast wat vooruitkijkend het volgende jaar in
staan er in ieder geval al twee wat grotere
gebeurtenissen op de planning.
Ten eerste het groot- onderhoud aan het
clubhuis in het voorjaar en ten tweede het
jubileumfeest ter gelegenheid van het 50jarig!!!! bestaan van onze vereniging in
november.

Gelukkig gaat het verschijnen van het clubblad
gewoon door en kunnen we via dit blad toch
enigszins contact houden met elkaar nu we
elkaar bij clubactiviteiten nog maar weinig
ontmoeten. Zelf zie ik door het zwemmen wel
twee keer per week het inmiddels zelfde en
bekende groepje van gemiddeld zo’n tien
zwemmers.

Aan de voorbereidingen van dit feest wordt al
flink gewerkt en de eerste afspraken en
reserveringen zijn al gemaakt. Lees er alles
over in dit clubblad. En ook het onderhoud aan
het clubhuis komt in dit clubblad aan bod.
Voor beide gevallen geldt, doe mee en laat je
horen!

Een aantal ging het koffiedrinken na afloop
nabootsen op de Dam, maar nu ook de horeca
weer dicht is gaat dat niet meer. Het is nu
zwemmen, niet douchen, aankleden en naar
huis. Erg ongezellig, maar het is voorlopig niet
anders, zolang het virus je niet te pakken krijgt
kun je alleen maar je zegeningen tellen dat dat
zo is.

Rest mij iedereen een leuke feestmaand
december te wensen, die wordt zeker anders
dan andere jaren en daarmee ook wel weer
bijzonder. Geniet ervan en tot volgend jaar!

Jos Vork

Want dat het virus constant op de loer ligt is
wel duidelijk, ook binnen de vereniging zijn
er inmiddels de nodige ziektegevallen gemeld,
gelukkig gaat het met iedereen naar mijn
laatste weten weer goed.
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Groot-Onderhoud aan het
clubhuis

KASSA!
Als club kunnen we natuurlijk altijd wel wat
extra inkomsten gebruiken, zeker nu we door
de Corona veel minder omzetten tijdens de
clubavond en we ook geen activiteiten zoals
een filmavond, een bierproefavond of een
mosselavond kunnen organiseren die altijd
wat geld in het laatje brengen.

Op de Algemene Ledenvergadering van 25
september jl. is er unaniem besloten om het
clubhuis te gaan opknappen.
Alle buitengevels worden dan van een nieuwe
bedekking voorzien in de kleur donkergroen,
een ruime meerderheid van de leden koos voor
deze kleur.

Dus kwam de vraag van een oogkliniek om het
clubhuis voor een week te kunnen huren als
geroepen. Ze wilden in het clubhuis patiënten
uit de buurt ontvangen voor een oogonderzoek
maar dan moest wel het clubhuis verduisterd
zijn, ook overdag moest het in het clubhuis
helemaal donker zijn.

Dit werk zal gedaan worden door Mark
Wiegersma en zijn medewerkers van Kenza
Bouw. Mark is als oud lid nog steeds erg
begaan met het wel en wee van de Walvis en is
ook graag te gast op de bierproefavonden van
Fred en René. Om die reden is hij erop gebrand
dit werk zo goed mogelijk uit te voeren, dit
ook met behulp van vijf van onze leden per
werkdag.

Mijn voorstel om de patiënten dan in de avond
te laten komen was leuk geprobeerd, maar
geen optie. Dus toen hebben op een avond
Jelmer, Piet, Oscar en ondergetekende alle
ramen verduistert met vuilniszakken. Althans,
dat dachten we. Toen Piet en ik de volgende
ochtend in het clubhuis kwamen bleek dat
vuilniszakken toch meer lichtdoorlatend zijn
dan je zou verwachten. Ja, wat nu dachten we
toen, de volgende dag zouden de onderzoeken
door de oogkliniek moeten starten.

Concreet betekent dit dat het werk uitgevoerd
gaat worden in de weekenden van 10-11 en
17-18 april. Als je op een van deze dagen wilt
helpen, laat mij dat dan weten dan zet ik je op
de lijst.
Naast het feit dat er natuurlijk keihard gewerkt
zal moeten worden gaan we er ook een paar
leuke dagen van maken met voldoende
aandacht voor de inwendige mens, daar wordt
voor gezorgd! En terwijl je bezig bent zie je
het clubhuis steeds weer mooier worden, wat
wil je nog meer.

Na wat heen en weer gefilosofeerd te hebben
over triplex platen, karton, zwart papier en nog
wat andere opties kwamen we uiteindelijk tot
de oplossing: nog een laag vuilniszakken!
Waarop Piet die is gaan kopen en mij in de
loop van de dag een fotootje appte van een
compleet donker clubhuis. Helemaal top, pak
van mijn hart, zou alles toch nog goed komen!

Dus ik hoor graag wanneer je wilt helpen, vele
handen maken licht werk en hoe meer zielen
hoe meer vreugd!!

Piet, Oscar en Jelmer enorm bedankt voor
jullie hulp in deze. De week is voor de
oogkliniek dermate goed verlopen dat ze vaker
terug willen komen.

Jos Vork

Voor die tijd toch maar wat houten
voorzetplaatjes maken, scheelt een hoop
vuilniszakken en plakband!
Jos Vork
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Maandag had ik reactie met een mooi aanbod
voor twee weken (aankomende zaterdag
vertrekken), maar let wel op dat je een
negatieve Covid test moet hebben om te
kunnen vliegen. Ik wilde nog weten of de
annuleringsverzekering wel garant stond als je
een positieve test uitslag had en daarom niet op
vakantie kon. Ik gaf aan dat nog even uit te
gaan zoeken en de volgende dag erop terug te
komen.

Fuerteventura
Helaas, het is half oktober en de
familievakantie naar Gran Canaria begin
november is geannuleerd omdat heel Spanje
nog op code oranje staat. En dan een paar
dagen later, komt het bericht vanuit de
overheid dat de Canarische eilanden weer op
code geel worden gezet en er weer naar
gereisd mag worden voor vakanties.

Goed om te weten! Niet alle verzekeringsmaatschappijen dekken je vakantie als je een
positieve test hebt, vraag dit na voordat je een
vakantie boekt. Ik heb een verzekering bij
Centraal Beheer en zij geven aan: ‘Als je een
positieve test hebt ben je ziek en kun je niet
met vakantie, de positieve uitslag geldt als
bewijs en daarom dekken wij de annulering’.

Goed nieuws zei ik en gelijk in de familie
groepsapp gemeld dat we evengoed nog
kunnen boeken. Weer helaas, nu wil de familie
niet meer en zeggen ze ‘we wachten wel tot
volgend jaar’. Maar ja, mijn instelling is: als
niemand dit jaar boekt en iedereen maar
afwacht tot volgend jaar dan is de kans groot
dat veel vakantiebestemmingen volgend jaar
economisch een code rood krijgen.

Dinsdag nam ik weer contact op met Diving
World om de boeking te regelen en wat blijkt,
het vliegtuig zit vol op de zaterdag. Oké, het is
wat het is. Dan de vakantie maar inkorten naar
10 dagen en het vertrek is de volgende
donderdag. Akkoord en geboekt, voor de
nieuwsgierige mensen: 10 dagen vakantie met
vlucht; appartement; autohuur; pakket met 8
duiken kwam uit op € 805.

Dus even googelen en de opties bekijken: op
welke eilanden wordt gevlogen; welke
duikvakanties worden aangeboden; welk eiland
ben ik nog niet geweest en uiteraard wat is de
weersverwachting. Ik kwam uit op het eiland
Fuerteventura.

Zogezegd het was dinsdag dus in de avond
lekker zwemmen met de club. Ik heb uiteraard
verteld dat ik een vakantie heb geboekt en Cor
(Vermeulen) vond dat wel interessant. Ik heb
hem de boekingsgegevens doorgestuurd en
woensdag besloot Cor om ook mee te gaan.
Leuk!
Bij Diving World gelijk het een en ander
ingang gezet om alles te regelen, want we
moesten ook de Covid testen gaan inplannen.
Ik zal eerlijk zijn, dit is best een stressvol
geregel voor je vakantie. Ik zal er niet te veel
aandacht aan besteden, Cor en ik testte allebei
negatief dus we mochten mee in het vliegtuig.

Fuerteventura staat ook wel bekend als het
Caribbean van Europa door de mooie stranden
van het eiland.
Ik ben nog even verder gaan googelen en het
eiland heeft meer te bieden, meerdere
duikopties; veel watersporten; vulkaan
wandelingen; het bijbehorende eilandje Isla de
Lobos; oude dorpjes enz.

Donderdag vroeg in de ochtend op naar
Schiphol, want we vertrokken om 8.00 uur.
Schiphol was bijna uitgestorven, ik heb nog
een kort praatje gemaakt met de medewerkers
van de Starbucks en die vervelen zich dood.
We kwamen rond de middag aan op
Fuerteventura. Op het vliegveld de auto
geregeld en op naar de accommodatie.

Ik was om en heb in het weekend een mailtje
gestuurd naar Diving World met de vraag
welke opties zij mij kunnen aanbieden.
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We verbleven in Maxorata Beach in Corralejo
(noorden van het eiland), Een mooie middelgrote accommodatie met een zwembad en een
bar/lunch room.

Als je de eerste duik hebt gemaakt dan neem je
alleen de lege fles mee terug en laat je de rest
op de boot, voor de tweede duik hoef je alleen
een volle fles mee te nemen en dan tuig je op
de boot weer je set op. Dat scheelt een hoop
gesjouw.

We hadden beide een ruim appartement met
woonkamer+keuken; slaapkamer en
badkamer+toilet.

De duiken die wij hebben gemaakt met Punta
Amanay lagen allemaal tussen Fuerteventura
en het eiland Isla de Lobos in, korte stukjes
varen. De eerste duik is altijd even wennen en
afwachten of er iets te zien is. De Canarische
eilanden hebben geen mooie koraalriffen maar
een vulkanisch landschap met veel rotsen, ook
onder water.
We waren zeker niet teleurgesteld, gelijk de
eerste duik zagen we een grote bull ray die
mooi op het zand lag.

Enige nadeel wat ik kan noemen is dat er geen
airco was in het appartement, in het najaar is
het goed te doen om met het raam open te
slapen maar ik kan mij voorstellen dat het in de
zomer een stuk warmer is. Nadat we de koffers
hadden uitgepakt zijn we nog een rondje gaan
lopen om de buurt te verkennen, wat
boodschappen gehaald en s ’avonds lekker
gegeten. Daarna vroeg naar bed gegaan, een
beetje moe van de reis maar nog belangrijker
de volgende dag stonden de eerste duiken
gepland.

Het duiken bij Fuerteventura is een soort
ontdekkingstocht, je zoekt tussen de stenen en
onder de rotswanden naar de dieren die
verstopt zitten. Er zwemmen veel vissen en het
is altijd spannend of je de grotere dieren gaat
spotten. De duiken erna waren net zo leuk, elke
duik hebben we wel iets kunnen afvinken van
de wenslijst: grote groupers, octopussen,
sepia’s, angels sharks, roggen, murenes,
barracuda’s en geloof het of niet we hebben
zelf twee keer een schildpad gezien.

Goed om te weten! Uit eten met twee personen
kostte rond de € 35, dan heb je een drankje,
een broodje vooraf en een hoofdgerecht. Zo nu
en dan maar wat extra fooi gegeven aan het
personeel die het in de meeste restaurants erg
rustig hadden.
We hebben de eerste dagen van de vakantie
ingepland om te duiken, behalve zondag want
dan is de duikschool gesloten. Vrijdag ochtend
na het ontbijt alle duikspullen in de auto
geladen en op Google Maps de route naar
duikschool Punta Amanay ingevoerd, dat was
ongeveer 10 minuten rijden. Punta Amanay zit
vlak bij de haven waar zij een zodiac boot
hebben liggen. Het was allemaal goed
georganiseerd bij de duikschool, je bouwt je
set op voor de deur en zet deze daarna in een
karretje die zij naar de haven rijden.
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Het was relaxt duiken met Punta Amanay, de
meeste duikstekken waren rond de 15 meter
diep en soms wat dieper rond de 20 meter. De
zwemroutes van de duikstekken hadden een
prima afstand waarbij iedere duiker de hele
duik kon maken en aan het einde zelf nog kon
beslissen om nog wat langer rondom het anker
te blijven voordat de het tijd was om op te
stijgen. De watertemperatuur ligt in november
op 22 graden.

We zagen verschillende krabbetjes en kreeftjes
over het zand lopen die de mooiste
gecamoufleerde huizen hadden.

Ik dook in mijn 5mm pak met cap en zonder
handschoenen, goed te doen als je Nederland
gewend bent.
Tijdens het avondeten merkte Cor en ik op dat
de zee erg vlak was en een mooie kans biedt
om een avondduik te maken. Op de dinsdag
informeerde ik op de boot naar de mogelijkheden om een avondduik te doen. Het
antwoord was ‘’dat doen we als de groep groot
genoeg is’’.

Daarna wezen de duikgidsen ons op een baby
angel shark die verstopt lag in het zand. En als
toetje kwam er in het duiklicht nog een
barracuda heel dichtbij voorbijzwemmen.

Gelukkig voor ons zaten wij met een aantal
mensen op de boot die ook graag een
avondduik wilde doen. Na het duiken terug bij
de duikschool hebben we gelijk geregeld dat
we donderdagavond een duik konden maken.
Dit was geen bootduik maar een kantduik. Ook
dit keer was alles goed geregeld door de
duikschool: je maakt een pakketje van al je
duikspullen en legt deze in de bus, zij namen
zelf een aantal kisten mee die na het duiken
gebruikt werden om de natte spullen in terug te
vervoeren.
Haha, Cor zwom vlak achter mij maar had het
niet door dus ik scheen met de lamp op de
barracuda en begon druk te wijzen. Ik kreeg
alleen maar een vragende blik terug van Cor en
toen zwom de barracuda onder Cor door.

De nachtduik is toch wel de mooiste duik die
we gemaakt hebben. Het leven is zoveel anders
dan overdag, ook al zie je dezelfde dieren. Ik
had dit keer geen camera mee omdat ik mijn
lampen thuis had gelaten, dus ik was de spotter
voor Cor die met zijn Gopro aan het filmen
was.

Het duurde even maar gelukkig keek Cor naar
beneden en zag de grote vis onder hem
doorgaan. Cor begon te filmen en we konden
een stukje achter de vis aan zwemmen voordat
die ervan doorging.

Ik wees Cor op een sepia die in het zand half
verstopt lag. Cor begon te filmen en de sepia
kwam een stukje omhoog uit het zand, niet om
weg te zwemmen maar om op een garnaaltje te
jagen met een lange tong die ineens uit zijn
bek schoot. Dat staat mooi op de film!

Naast het duiken hebben we ook nog wat
uitstapjes gemaakt op het eiland. De eerste
dagen dat we er waren was het erg bewolkt wat
goed weer is om een vulkaan wandeling te
maken, want ondanks de bewolking was het
nog 25 graden. We hebben de vulkaan

Een paar minuten later lag er een angel shark
als model op het zand om bekeken te worden,
supermooie en aparte dieren om te zien.
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Calderon Hondo in Lajares beklommen
waarbij je boven op de vulkaan rondom de
krater kan lopen/klauteren.

Er waren een aantal kitesurfers op het water,
maar na een tijdje was de wind niet krachtig
genoeg meer en de surfers gaven het op.
Verder lagen er een handje vol andere
strandgangers te zonnen, dus Cor en ik hadden
bijna een privé strand en hebben wij ook lekker
een paar uurtjes geluierd.

Zeker een aanrader om te doen als je daar bent.
Op de terugweg kwamen we langs een muurtje
waar een eekhoorn familie woont, ik had er
over gelezen maar had niet verwacht zoveel
tegelijk te zien.

Ik heb genoten van de vakantie.

Cor en ik waren enthousiast de diertjes
mandarijnenschillen aan het voeren want ze
waren absoluut niet schuw. Later hoorde ik dat
je de eekhoorntjes niet mag voeren omdat ze
zo brutaal zijn, een mede duikster vertelde mij
dat zij en haar vriend waren beroofd van hun
croissantje op het strand door de eekhoorntjes.

Ik hou sowieso van de heerlijke relaxte sfeer
op de Canarische eilanden en met de leuke
duiken erbij was de vakantie helemaal top.
Zeker een aanrader als je in Europa wilt blijven
voor je (duik)vakantie.
Jennifer Goedhart
Foto’s: Cor Vermeulen & Jennifer Goedhart

Ondanks het vulkanische landschap heeft
Fuerteventura dus ook hele mooie stranden met
helder water.
Aan het begin van de week was de zon al
doorgebroken en hadden we strakblauwe
luchten, we konden volop genieten van het
mooie nazomer weer.
We zijn op de laatste dag naar het zuiden van
het eiland gereden naar de streek Jandia, in het
zuiden heb je minder last van de noordenwind
en is het dus warmer.
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Diep, Dieper, Diepst
Diepste zwembad ter wereld open voor
duikers.
In Polen is dit weekend het diepste zwembad
ter wereld opengegaan. Duikers kunnen zich
in het water met een diepte van 45,5 meter
vergapen aan grotten, Maya-ruïnes en zelfs
een klein scheepswrak.
https://youtu.be/PjUvYG0mY60

AD, 22 November 2020

Het zwembad in de buurt van Warschau met de
naam Deepspot bevat 8000 kubieke meter
water, twintig keer meer dan een gewoon 25
meterbad.

Is je duikkeuring nog
geldig?
We zijn als club verantwoordelijk voor de
veiligheid van onze leden tijdens evenementen
en daar hoort een geldige duikkeuring bij.
Check dus je logboek en zorg dat je gekeurd
bent.

Het kon ondanks de coronacrisis zijn deuren
openen omdat een trainingscentrum waar
cursussen worden gegeven wel is toegestaan.

Al gekeurd, top! Geef dit dan alleen nog wel
even door aan Wim Tijsterman, zodat hij de
lijst met keuringsdata up-to-date kan houden.

“Er zijn hier geen prachtige vissen of
koraalriffen, dus het is geen vervanging voor
de zee, maar het is zeker een goede plek om te
trainen en veilig te leren duiken in open
water", zei duikinstructeur Przemyslaw
Kacprzak.
Ook de brandweer en het leger gaan het
zwembad gebruiken.
De bouw van het zwembad nam twee jaar in
beslag. De kosten bedragen omgerekend 8,9
miljoen euro.
Het record stond tot nu toe op naam van een 42
meter diep bad in Italië (Y-40). In Londen
wordt gewerkt aan een zwembad met een
diepte van 50 meter (The Blue Abyss), dat
volgend jaar zou moeten openen.
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De wandelende clubavond

Misschien nog iets voor de toekomst als het
clubhuis lang gesloten blijft.

De aanleiding was niet zo leuk. Begin oktober
liep het aantal coronabesmettingen weer op
en moest het clubhuis weer gesloten worden.
Geen clubavonden meer op donderdagavond.
Maar gelukkig stond er al wel een alternatief
op de planning.

Oscar

De Wandelende Walvis:
een geslaagd experiment

Een wandelende clubavond waaraan ook
degenen kunnen deelnemen die de
bijeenkomsten in het clubhuis te veel risico
vonden. Op donderdag 8 oktober was het
gelukkig toch mogelijk om bij elkaar te komen.
Niet in- maar wel bij het clubhuis. Heel slim
bedacht: Door dezelfde route heen en terug te
lopen kunnen we in kleine groepjes lopen maar
toch iedereen ontmoeten. Dit keer ook nog
gecombineerd met een speurtocht. En hapjes.

Op 8 oktober was het zo ver: de
wandelclubavond. Georganiseerd vanwege
de sluiting van het clubhuis i.v.m. CoVid-19
en omdat dit een buitenactiviteit is waarbij
het niet uitmaakt of de pinguïns op
ijsschotsen voorbijdrijven.
Ik had me bij de eerste aankondiging al vol
enthousiasme aangemeld, omdat het me leuk
leek in kleiner verband toch wat clubleden te
spreken. De organisatie (Oscar) had
aangekondigd dat de opzet zou zijn dat daarbij
steeds in wisselende groepjes kon worden
gelopen. Kortom, de Wandelende Walvis leek
mij een mooie gelegenheid om even veilig bij
te kletsen.

De voorbereiding was al een tijdje geleden
begonnen. Het uitstippelen van de route en het
zoeken van geschikte speurvragen. Een leuke
manier om de buurt te leren kennen. En dat
bleek het ook voor de deelnemers. Verzamelen
in groepjes tussen 19.50 en 20.10.
Een kopje koffie of thee was geregeld en met
instructies en opgaven kon iedereen op weg.
Voor uw vriendelijke organisator het teken om
op weg te gaan naar het bevoorradingspunt.
Daar was het even wachten. De ene groep ging
als een speer en was het punt al voorbij voor ik
er arriveerde.

Maar enkele dagen voor de geplande 8 oktober
begonnen er wat mails te komen vanuit de
organisatie: er was maar weinig animo en was
ik nog steeds enthousiast? Ja hoor, wat mij
betreft kon het gewoon doorgaan, ook als er
maar weinig mensen waren. Gelukkig werden
nog enkele twijfelaars over de streep getrokken
en ging het door.

De andere groep was gezellig met elkaar in
gesprek en deed er wat langer over. Maar
uiteindelijk kwamen alle groepen langs voor
een tweede kopje en de bijbehorende koekjes.

En zoals wel eens vaker bij de Walvis, krijg je
meer waar voor je geld dan je vooraf had
bedacht. Oscar bleek namelijk niet zomaar een
wandeling maar zelfs een complete puzzeltocht
te hebben uitgezet, inclusief versnaperingspunt
onderweg. Startpunt was De Walvisbaai. Er
waren twee teams die deelnamen. Ik mocht
met Jos Vork op stap als team 1 en team 2
bestond uit Jelmer en Piet.

De vragen bleken ook voor de deelnemers een
leuke manier om een idee te krijgen wat er
allemaal te vinden is in de omgeving van het
clubhuis. In de Rosmolenbuurt, met
interessante straatnamen en bewoners met
bijzondere zaken in huis of tuin. En nog een
klein stukje verder tot aan de Gouw.

Die vertrokken verwarrenderwijs eerder dan
team 1, zelfs een kwartier voor ons (uiterst
corona-proof), en legden de route in een razend
tempo af. Zelfs zo snel dat Oscar nog niet eens
zijn auto had ingericht als coffeecorner op een
brede stoep in de Rosmolenbuurt.

Na iets meer dan een uur was iedereen weer
terug bij het clubhuis en kon het bekijken van
de antwoorden beginnen. Dit leverde een trotse
winnaar op. Maar voor iedereen leuk om mee
bezig te zijn geweest.
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Dat vonden Jos en ik niet erg want
daardoor konden wij op de heen- én de
terugweg een lekkere kop koffie met koek
krijgen.

En die viel 2 dagen later op de virtuele
deurmat: team 1, oftewel Jos en ik, had
gewonnen. Hoera hoera! Met maar liefst
TIEN punten verschil, mede veroorzaakt
door 2 briljante antwoorden: mini-voetbal
en katholieke. En waarbij bleek: haastige
spoed is zelden goed!

We namen team 2, dat als twee voortsnellende schimmen in de halfduistere
straat aan de overkant al op de terugweg
waren, pas waar doordat Jelmer zijn
duiklamp liet flitsen. (Geen overbodige
luxe om wat extra verlichting bij je te
hebben in de binnenstraten van Zaandam
trouwens, zeker als het gaat om het
ontdekken van namen of nummers, of het
vaststellen van boomsoorten.)

Of zoals de jury het formuleerde:
“Bijgaand de uitslag. Beide teams hebben
hard gewerkt. Team 2 heeft het parcours
buitengewoon snel afgelegd maar daardoor
heeft de nauwkeurigheid hier en daar wel
te wensen overgelaten. Team 1 had een
aantal antwoorden zelfs beter dan de
organisatie. Daardoor zijn zij als winnaar
uit de bus gekomen.”

Oscar had er duidelijk werk van gemaakt.
We werden door de omgeving geloodst aan
de hand van een duidelijke
routebeschrijving waarbij we 22 vragen
moesten beantwoorden. Maximale score
per vraag was 2 punten, met een extra punt
voor briljante antwoorden. Zo kwamen we
in straten waar ik al die 20 jaar dat ik in
Zaandam woon, nog geen voet had gezet
(of fietsband versleten). En door de vragen
moesten we op zoek naar details die mij
ook nog nooit eerder waren opgevallen.

Wat mij betreft een zeer geslaagd
alternatief voor een clubavond. Hulde voor
de organisatie (dank Oscar!) en dank aan
Jos voor de gezelligheid en het speurwerk.
Ik ben er wel voor om de wandelavonden
of (–zondagen?) door te zetten als
alternatief voor gesloten clubhuizen of
andere beperkingen. Met of zonder
speurtocht een goede manier om het
clubgevoel erin te houden. Misschien een
nieuwjaarswandeling als alternatief voor
de borrel? Met een stop bij de voordeur
van enkele leden die niet meelopen, en
waar de koffie en warme chocomel dan
klaar staat?

Heel erg leuk! Behalve Sherlock en
Watson te spelen, hadden Jos en ik ook
nog tijd om eens bij te kletsen. Daardoor
misten we wel eens een afslag maar het
duurde nooit lang voordat we dat door
hadden (lees: Jos). Na bijna anderhalf uur
waren we weer terug bij het clubhuis met
ingevulde vragenlijst waar Oscar ons
geduldig stond op te wachten.

Monica Dütting

Team 2 was allang weer naar huis en dat
deden wij dan ook maar; het was toch wat
fris.
Oscar zorgde later op de avond nog voor
extra spanning met de mededeling dat de
uitwerking was afgerond maar de officiële
uitslag nog even op zich zou laten
wachten.
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Ook zijn handschoenen moesten eraan geloven
en kregen een extra buitenlaag opgeplakt.

Update vanuit Oostzaan –
deel 2

Al met al een heel gebeuren om maar te
kunnen blijven zwemmen en er ook nog
plezier aan te beleven.

Jawel, Rink zwemt nog steeds zijn rondjes in
het Twiske!

Aanvankelijk vlogen er wat trekvogels op als
hij begon aan zijn rondje, maar inmiddels zijn
de smienten al aardig aan hem gewend. Zo
zelfs dat ze me hebben toegefluisterd dat ze
alweer uitkijken naar zijn volgende optreden.

Weliswaar is zijn 3mm vervangen door een 7
mm pak, al ging dit niet zonder slag of stoot.

Nu maar hopen dat het weer blijft meewerken,
want het lijkt wel of het buitenwaterzwemmen
hem steeds meer uitdaagt.

De eerste keer kwam hij met heel wat
schuurplekken het water uit, waardoor hij een
week moest overslaan om zijn kwetsuren, o.a.
een heuse ontsteking op zijn bovenarm, eerst te
laten helen.
De tijd dat hij niet zwom, benutte hij met heel
wat knip en plakwerk om zijn 7 mm pak
zwemwaardig te maken. Dat wil zeggen, kouen pijnloos.

Wij (ook Rink) zijn benieuwd of er nog
anderen zijn die het buiten wagen… ???!!!!

Zo plakte hij eerst stukken tentdoek in zijn pak
op de schurende naden, maar helaas dit
voldeed niet. Tentdoek rekt niet mee ontdekte
hij. De arm van het pak werd een stijve koker
die hij bijna niet meer uitkreeg.

Marijke & Rink.

Met hartelijke groet,

Vervolgens ging hij ertoe over om een oud pak
voor het plakwerk te gebruiken (resten van zijn
allereerste pak van 46 jaar geleden, waar hij
geen afstand had kunnen doen, tja …wie wat
bewaart die heeft wat). Die stukjes rekten mee
en waren heerlijk zacht aan de binnenkant.
Naast wat medicinale, rekbare kleefband op de
meest kwetsbare delen, hielp ook een strak Tshirt om het zwemmen langer te kunnen
volhouden.
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Jelmer:
Arnold:
Dick:
Flip:
Jos:
Patrick:
Frits:

De Coopertest
Al eerder maakten we duidelijk dat we de
trainingen niet te pittig zouden maken en dat
we rekening zouden houden met de
‘achterstand’ in conditie van de deelnemers.

24
32
31
26
30
33,5
26

Hiervan komt niet altijd wat terecht en worden
er regelmatig pittige trainingen gegeven. Een
wijs man zei echter “Je traint voor jezelf,
eerbiedig je eigen grenzen”. Al liggen die
grenzen voor velen best een stukje verder dan
ze denken.
Een onderdeel van het testen van je grenzen is
de Coopertest, deze keer onder leiding van
Bert.
Namens de trainers: Patrick Stokhof de Jong

De benoemde afstanden zijn gezwommen op
21 november j.l.
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Een vrijwilliger boven de waterlijn uit.
Bij onze duikvereniging De Walvis, is er altijd
wel iets te doen. Dit wordt mede mogelijk
gemaakt door de vele vrijwilligers.

Samen met andere commissieleden proberen
ze leuke activiteiten op te zetten waarbij een
ieder zijn uitdaging kan vinden.

Zonder deze vrijwilligers zou onze, maar ook
andere verenigingen niet kunnen bestaan. De
inzet van deze vrijwilligers wordt vaak wel
gezien, maar vaak is men er niet van bewust,
wat voor een organisatie en tijd er zoal in dat
vrijwilligerswerk gaat zitten. Via deze rubriek
wil ik dan ook proberen de vrijwilliger van ons
Duikteam “De Walvis” iets meer uit te lichten.
Ook dit Walvis Duikmagazine wil ik weer een
lid boven de waterlijn uit tillen.

Zo heeft Oscar, samen met zijn partner Yeng
die Oscar heel veel hierbij steunt, 3 jaar
geleden de Haloweenduik geïntroduceerd en
mede georganiseerd. Dit jaar was het de derde
keer op rij dat deze griezelige avond, met leuke
onderwatereffecten werd georganiseerd.
Dus zelfs in deze Corona tijd gaan toch veel
activiteiten door. Als we maar afstand houden.
En dat kan gelukkig rond en onder water. In
deze Corona tijd waar de clubkantines gesloten
werden, had Oscar met zijn team, een
“Walking Clubavond” georganiseerd. Een
wandeling vanaf het clubgebouw, een paar
straatjes om en onderweg worden voorzien van
een drankje en/of hapje. En tijdens deze
wandeling kon je met 1 of soms 2 andere leden
weer even een woordje wisselen. (Op afstand)
En omdat Oscar dus in de Evenementen
commissie zit is hij, en ook zijn partner Yeng,
zeer nauw betrokken bij het Zeelandweekend.

Zoals afgesproken met de vorige vrijwilliger
zou dit aan de redactie worden doorgegeven.
Vervolgens kan ik dan aan de slag. Deze keer
hebben we Oscar Somsen als vrijwilliger
boven de waterlijn uit getrokken.
Oscar is sinds 2016 lid van Duikvereniging
“De Walvis”, nu alweer bijna 5 jaar. Wat vliegt
de tijd. Voor die tijd was Oscar lid van diverse
andere duikvereniginen in Nederland, dat was
een beetje afhankelijk van de locatie waar hij
op dat moment woonde. Nu heeft hij zijn
thuisbasis dus gevonden in Zaanstad in de wijk
Koog Bloemwijk.

Yeng is bij veel georganiseerde evenementen
zeer betrokken bij het verwennen van de
inwendige mens met een heerlijk hapje /
drankje. Sinds kort, nu Oscar een tijdje lid is
van onze vereniging en hij zich steeds meer als
een vis in het water begint te voelen, heeft hij
besloten om ook bestuurslid van onze
vereniging te worden en hij is uiteraard tijdens
de laatste ALV gekozen door de leden.

Inmiddels is Oscar een zeer ervaren 3 * NOB
duiker. Volgens mij heeft Oscar zijn derde ster
bij de Walvis gehaald. Oscar is altijd bereid
om andere duikers, al dan niet in opleiding,
met zijn duikervaringen te ondersteunen,
begeleiden en / of op te leiden. Vorig jaar
medio april, organiseerde Oscar met wat
andere leden, een avondduik om de algemene
duikkennis wat op te frissen.

Dus Oscar is nu zo’n 5 jaar lid en dan al zoveel
vrijwilligerswerk doen, hoe mooi is dat?
Daarom willen we Oscar en natuurlijk ook
Yeng, heel erg bedanken voor hun inzet.
Zonder dit soort mensen, heeft de vereniging
geen bestaanskans.

Nadat Oscar lid was geworden van onze
vereniging, meldde hij zich al snel aan om
taken binnen de vereniging op te pakken. En
daar houden we van. Een vereniging heeft
alleen bestaansrecht als er
vrijwilligers zijn die de
vereniging inhoud geven.
Oscar is momenteel
lid van de “Evenementen
commissie”.

Namens mij en de andere leden, hartelijk
bedankt voor je inzet en we hopen dat je er
nog heel lang mee door gaat en wij er nog
lang van kunnen profiteren.
Graag verzoek ik Oscar een volgende kandidaat
voor deze rubriek aan mij voor te dragen. En ‘mij”
is bij de redactie bekend.
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Een primeur: De eerste
Walvis Pubquiz
Op vrijdagavond 11 december jl.
organiseerde de evenementencommissie de
eerste Walvis Pubquiz. Onder de bezielende
leiding van onze eigen quizmaster Jeroen
(Willem) Ruis deden tien deelnemers mee aan
deze Pubquiz met 40 vragen over duiken.
Nadat iedereen was ingelogd op deze Zoom
bijeenkomst en ook de Kahoot spelletjesapp
had gedownload op zijn of haar mobiel kon de
strijd beginnen. Maar niet nadat Jeroen als een
volleerd quizmaster eerst even een rondje langs
des schermen maakte om de deelnemers voor
te stellen.

Jeroen en de overige leden van de
evenementencommissie, enorm bedankt voor
dit erg leuke initiatief en dat er nog maar veel
pubquizen mogen volgen, zeker zo lang we
nog met de huidige beperkingen te maken
hebben is het een uitkomst om op deze manier
toch contact met elkaar te houden, top gedaan!

Daarna kwamen de best pittige vragen. Die
gingen van allerlei mixjes die in een duikfles
kunnen, via allerlei soorten vissen en hun
voortplanting (er bestaan echt mannetjesvissen
die zwanger kunnen raken!), over de leeftijden
van onze oudste leden. Ook nog een vraag met
een linkje naar ons 50-jarig jubileum van
volgend jaar.

Jos Vork

En het werd een echte strijd, na iedere vraag
was zichtbaar door wie de eerste vijf plaatsen
in het klassement werden ingenomen waarbij
iedereen natuurlijk bij de eerste vijf wilden
blijven.
Voor de eerste drie lag er immers een
banketstaaf te wachten en voor nummer één
een geweldige hoofdprijs.
Na een vraag of dertig begon zich toch wel een
winnaar af te tekenen in de vorm van Carol,
die langzaamaan uit liep naar een door de
anderen niet meer in te halen voorsprong.
Carol werd dan ook de terechte winnaar
deze eerste pubquiz, gevolgd door Ronald
Daman op de tweede plaats en Rob en Carla
als derde.
De hoofdprijs bestond uit een erg leuk thee-ei
in de vorm van een duiker met duikfles, erg
origineel en nog nooit gezien!
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Freek’s Natuurpagina(s)
Deze keer een bijdrage uit de ‘enorme’ krantenbak van Freek., waarbij hij een interview met
Melvin Redeker & Fiona van Doorn onder de aandacht wil brengen.
Tekst en foto’s zijn afkomstig uit: Noord-Hollands Dagblad – 1 Augustus 2020, door Annet van Aarse

Het avontuur vind je in de Noordzee
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Na de duik praten we nog wat na voor onze
caravan, maar dit was volgens andere
gasten op de camping iets te luidruchtig,
dus werd er al snel gevraagd of het iets
rustiger kon en of we binnen wilde gaan
zitten. De term ASO6 is geboren. We
bespreken onder het genot van een hapje
en een drankje de vele problemen in de
wereld en vinden bijna overal een
oplossing voor, welke we ons de volgende
ochtend (uiteraard) niet meer kunnen
herinneren …

AS06 (ASO6), Q61, VA18,
JU03
Nee dit zijn geen codes of onderdelen van een
wiskundige formule. Nee, het zijn
huisnummers, gekoppeld aan vakantiehuisjes
op camping Oase in Renesse. De locatie voor
het ‘zoveelste’ najaarsweekend van de
Walvis.
Voor sommige de 1e keer, voor andere was het
al weer een paar jaar geleden, maar als ze maar
genoeg aan je kop zeuren en daarna je moeder
inschakelen dan moet je wel ... (toch?)

De zaterdagochtend is er een in zeer
huiselijke sfeer. Ik wist niet dat mijn mede
caravanbewoners van die huismannen
waren. Wakker worden met een gedekte
tafel, een kop koffie, een gestofzuigde
caravan en Otto die de stoep nog even aan
het vegen is. Dit is fijn wakker worden en
uiteraard heb ik later ook mijn steentje
bijgedragen in dit tijdelijke huishouden.

En zo waren er uiteindelijk 17 Walvissen,
waarvan een van Duitse origine, welke de tocht
naar het zuiden ondernamen. Een wat kleinere
school dan normaal, maar binnen de hele
Corona Crisis toch een respectabel aantal.
Oscar, Yeng & Carol hadden wat betreft de
camping alles prima voorbereid en gepland en
dankzij de inbreng van Patrick & Otto was er
ook een mooie duikplanning gemaakt, met
voor eenieder wat wils. Tel daar de reservering
van een goed restaurant bij op en dan zijn alle
ingrediënten voor een mooi weekend
aanwezig.

De eerste duik van vandaag is bij Goese
Sas en betreft een stroomduik. Het is alleen
best laag water dus moeten Patrick en ik
een flink stukje lopen. Het is een relaxte,
rustige duik en ik ben niemand
kwijtgeraakt. Weer een mooi pluspunt van
deze dag.

De Walvissen arriveerden verdeeld over de
dag, waar de een al bij het ochtendgloren in de
startblokken stond was de ander pas tegen het
eind van de avond present. Lekker toch, die
vrijheid en flexibiliteit.
Ondanks dat ik een van de laatkomers was,
kon ik nog wel de nachtduik bij Den Osse mee
pakken, en dit was best wel weer een
memorabele zeg maar.

Bij terugkomst op de camping blijkt dat 4
auto’s op 2 parkeerkaarten niet werkt en
dat we eigenlijk maar 1 auto bij het huisje
mogen hebben staan, terwijl er plek is voor
6 …? Hier vinden we een oplossing voor,
maar die valt niet goed bij de beheerder
volgens mij.

We zijn met een oneven aantal en ik
besluit aan te haken bij Otto & Patrick, so
far, so good. Al begint het gezeur al bij de
start. Je duikt in Zeeland, pannenkoek!,
Zorg dan ook voor voldoende lood ….. Het
tweede punt is dat je wel bij het juiste
buddypaar blijft, niets is verrassender dan
dat je buddy’s ineens Frans blijken te
spreken …. Gelukkig vind ik Otto &
Patrick snel weer terug en ronden we een
mooie duik af.

Mijn auto staat zodoende helaas de rest van
het weekend op de P&R tegenover de
camping.
Na een stevige lunch, nog bedankt voor de
gebakken eieren Patrick, vertrekken we
voor een duik bij Dreischor. Al ben je er
tientallen keren geweest, het is er elke keer
weer anders. Heerlijk rustig gedoken met
Dawid.
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Door het mooie weer en de gezelligheid
moeten we wel een beetje opschieten om
op tijd in het restaurant te zijn, daar ze het
(toen nog wel) best druk hadden en je niet
zomaar een reservering van 17 personen
even aan kan passen. Dit laatste lukt echter
wel en we mogen een half uurtje later
komen.

Het tegendeel is echter waar, ook de
andere buddyparen hadden vergelijkbare
ervaringen op deze stek, welke zeker voor
herhaling vatbaar is. Misschien
zondagochtend / middag eens proberen?

Uiteindelijk zitten we met zijn allen aan 1
tafel en dat is best vreemd in deze tijd. Je
probeert evengoed je afstand tot je
buurman / buurvrouw in acht te nemen en
fysiek contact te vermijden. Het restaurant
is goed ingesteld op Corona en wijst ons
op de afspraken, welke we in acht nemen
en opvolgen.
Een dag duiken en buiten in de zon, maakt
hongerig, maar om dan enorme toetjes te
gaan bouwen is wel een beetje overdreven,
of is het gewoon jeugdsentiment …?

De zaterdagavond verloopt verder redelijk
rustig, we hadden de wereldproblemen
tenslotte al de vorige avond opgelost. We
luisteren aandachtig naar de ‘spannende’
verhalen van Carol, maar liggen toch
redelijk op tijd in bed. Tja (oudere)
mannen zijn nu eenmaal sneller moe.
Na ’s ochtends alles netjes te hebben
opgeruimd maken we de 2e duik bij
Willems Reef en deze was misschien wel
net zo mooi als die van de avond ervoor. Ik
ben vooral erg blij dat Albert (de vader van
Coenraad) heeft genoten van deze duik. Zo
vaak duikt hij niet in Nederland dus is het
mooi om dit samen met hem te kunnen
doen.
Na deze duik vertrekt eenieder op zijn
eigen tempo huiswaarts, al dan niet via de
snelste route ….

Het is niet te hopen dat alles naar boven
komt borrelen tijdens de nachtduik.

Oscar, Yeng & Carol, bedankt voor het
organiseren / faciliteren. Fijn dat jullie dit
wilden doen.

Deze nachtduik is bij het Koepeltje – Oost,
Willems Reef en het is een top duik!
Wel jammer dat we de sepia, sepiola’s,
enorme kreeften en krabben niet vast
hebben kunnen leggen. Iets met een lege
batterij geloof ik. Jammer Patrick, nu
gelooft (bijna) niemand ons.

Alle andere Walvissen bedankt voor de
gezelligheid, op naar nog vele van dit soort
weekenden, misschien ga ik dan wel mee
zonder onder druk te worden gezet.
Patrick Stokhof de Jong
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Jos Beijer Koninklijk
onderscheiden
Jos Beijer was tussen oktober 1978 en Januari
vorig jaar actief als vrijwillig brandweerman.
‘Je staat bij de brandweerpost Zaandijk bekend
als een zeer goede chauffeur, maar ook als een
zeer goede duiker, een goed lid van het
Bedrijfs Opvang Team en als een bekwaam
manschap. Heel vaak was je aanwezig tijdens
oproepen tijdens je actieve dienst. Al die tijd
heb jij dus je steentje bijgedragen aan een
veiliger Zaanstad,’ zo complimenteerde
Burgemeester Hamming de vrijwilliger die al
sinds 1978 lid is van de Vereniging brandweer
Zaandijk. Hij werd vrijdagavond Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.

Foto: Bart Homburg
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Bedankt voor alle felicitaties

Dit is een goed voorbeeld van hoe wij
als vereniging met elkaar om gaan en
wat dit voor leden betekent.
Gedurende deze rare tijden zijn juist
dit soort gebaren / acties van groot
belang.
Verlies elkaar niet uit het hoog, houd
contact en blijf positief en gezond.
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Verder gaven alle commissieleden een
toelichting op de stand van zaken en verder
hebben Dick en Oscar zich beschikbaar gesteld
als nieuw bestuurslid en beiden zijn unaniem
gekozen in het bestuur dus dat is mooi.
Na een kleine twee uur vergaderen was de
vergadering afgelopen en konden we met Carol
tevreden constateren dat het met het internet
goed was gegaan, er zijn zelfs de nodige
vragen gesteld via de chat waardoor de
vergadering toch nog een enigszins interactief
karakter kreeg.

ALV 2020
Nadat de algemene ledenvergadering
misschien maar een jaartje moest worden
overgeslagen hebben we toch besloten deze
te houden en wel in een Teams overleg.
Maar gaat dat wel als we met meerdere laptops
in het clubhuis gaan zitten en gebruik maken
van dezelfde bandbreedte, wordt het dan niet
een hele trage en daarmee lange vergadering.

Voor herhaling vatbaar, maar we hopen toch
de volgende keer weer echt bij elkaar te
kunnen komen om na afloop van de
vergadering nog te kunnen napraten met een
drankje en een hapje, is toch echt gezelliger.

Dat moest even getest worden en dus kwamen
een aantal barteamleden en Rene op een
clubavond samen in het clubhuis met laptops.
En ja hoor, bij de vierde laptop gaf het systeem
toch wel aan op de max van zijn kunnen te
zitten, dat bleek tenminste uit de snelheidsmeters waarover menig aanwezige bleek te
beschikken.

Jos Vork

Erg handig om te zien dat we toch echt niet
meer dan vier laptops die avond aan zouden
moeten zetten. En mobieltjes uit, dat scheelt
weer bandbreedte.
Maar goed, het leek te kunnen, dus doen dan
maar. En dan wilden we er ook nog voor
zorgen dat alle leden aanwezig konden zijn,
ook al hadden ze geen ervaring met Teams. In
de oproep voor de vergadering daarom
aangegeven dat Carol bereid was iedereen
aangelijnd te krijgen.
En het bleek te werken, op de avond hadden
we eigenlijk geen last van te traag internet en
konden we net als altijd alle commissieleden
aan het woord laten, alhoewel we een volgende
keer wel wat meer headsets zullen regelen
zodat ik die niet weer na iedere spreker met
een duizenddingendoekje hoef schoon te
maken.
In de vergadering bleek dat we er financieel
nog goed voor staan en dat het voor de
opleidingscommissie natuurlijk nu niet
mogelijk is om op te leiden maar dat er wel een
aantal tieners staan te popelen om opgeleid te
worden, dat is natuurlijk goed om te horen.
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Financiën

Verslag ALV 2020

Eric van Duuren doet verslag.
Verslag (uitgestelde) Algemene Leden
Vergadering gehouden op 25 september in
De Walvisbaai.

Hij meldt dat 2019 een jaar was zonder
bijzonderheden.
Er zijn aanpassingen geweest bij de
verzekeringen. Het pand is nu voor een reeële
waarde verzekerd, waarbij rekening gehouden
wordt met de verhuur aan het wijkteam.

Aanwezig: Eric van Duuren, Jennifer
Goedhart, Piet de Groen, Carol Lie, Oscar
Somsen, Bert Spekkers, Theo Teeuw, Jos
Vork, Jelmer de Vries en Dick Walter.

Voor wat energie betreft is een nieuw contract
met Engie afgesloten, Eric heeft een goede
deal kunnen sluiten.

Via Teams: Jeroen Albrecht, Marlène
Albrecht, Maarten Bosch, Arnold Kruijt, René
v.d. Lely, Patrick van Meurs, Freek Stokhof de
Jong, Ludie Stokhof de Jong, Patrick Stokhof
de Jong, Wim Tijsterman en Cor Vermeulen.

In 2019 is een goede winst gemaakt, vooral
door de verhuur van het pand aan het Sociaal
Wijkteam.

Afmeldingen ontvangen van: Jos Beijer,
Ronald Daman, Rob Daub, Monica Dütting,
Ronald Hoogeboom, Carla Luth en Mowaffaq
Tahir.

We zijn binnen de marges van de begroting
gebleven.
De begroting van 2020 is gemaakt voor de
coronacrisis, gebaseerd op een normaal jaar,
wat het natuurlijk niet zal zijn. Doordat we 2,5
maanden niet hebben kunnen zwemmen, zal de
zwembadhuur lager uitvallen.

Om 20.00 uur opent voorzitter Jos de
vergadering en heet hij de aanwezigen
welkom. Vanwege de coronabeperkingen
kunnen er maar tien leden in het clubhuis
aanwezig zijn. Via digitale weg (Teams) is nog
een tiental leden aanwezig.

SWT heeft huur dit jaar wel betaald.
Kascontrole

Jos blikt terug op 2019

Jos Beijer en René v.d. Lely hebben de
controle uitgevoerd en geen bijzonderheden
gevonden en daarom wordt verzocht de
penningmeester decharge te verlenen! En die
volgt dan ook. Het zag er keurig uit.

Vele activiteiten zijn er geweest:










Clubduiken
Buitenlandse duiken
IJsduik
Paas- en Haloweenduik
Voor- en Najaarsweekend in Zeeland
Nieuwjaarsduik/-receptie
Bier- en mosselavonden
Filmavonden
Zomer- en Sinterklaasspelletjes

Commissies
Als eerste neemt Wim het woord namens de
Opleidingscommissie. Hij meldt dat er een
aantal 1-sterskandidaten is opgeleid en dat er
diverse specialties (ijsduik, droogpak, nitrox
gevorderd, wrakduik) gegeven zijn.
Onlangs is een duik-opfrisdag geweest, was
een succes.

Verslag A.L.V. 29-03-2019
Geen op-/aanmerkingen.

De opleidingscommissie is een stabiele groep,
maar nieuwe instructeurs zijn altijd welkom.
De NOB is bezig met aanpassingen van de
brevetten.

Het verslag wordt goedgekeurd en daarna
ondertekend door voorzitter Jos.
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Er komt een brevet tussen de 3*-duiker en het
1*-/2*-instructeursbrevet, getiteld:
Duikbegeleider

Alle materialen zijn gekeurd. Aan de
compressor zijn geen kosten geweest. Er
worden nog steeds materialen vermist
(vest/automaat). (Patrick.: zijn de spullen van
Bas L. al terug?)

Komende voorjaar wordt gestart met een 1stersduikopleiding met een aantal tieners
(kinderen van leden) en enkele oudere
kandidaten.

Leden willen graag pinnen bij betalen
huur/borg. Bij borgstelling een kwitantie
geven.

Hierna gaat Wim verder als
Veiligheidscoördinator. Hij meldt dat er geen
ongevallen/incidenten plaats gevonden hebben.
In het veiligheidshandboek zijn geen
wijzigingen noodzakelijk geweest.
Wim bedankt Ronald H. voor het veilig
houden van de clubmaterialen.

Patrick neemt hierna het woord namens de
Conditietrainers (Rob is verhinderd). Het gaat
goed. De coopertest is inmiddels weer een keer
gehouden. Er zijn ongeveer 14-15 leden
aanwezig bij de trainingen. We hebben twee
nieuwe trainers (Jos B. en Jos V.).
We houden ons de laatste maanden (vanaf
juni) aan de coronamaatregels in het zwembad.
Bij meer dan acht zwemmers wordt in de
breedte getraind. De kantine is nog dicht. Op
zaterdag wordt na de training koffie in het
clubhuis gedronken.

De EHBO-koffers worden onderhouden door
Jacqueline, Jelmer coördineert de controle van
de brandblussers (1x per jaar).
Medische keuringen komen weer langzaam op
gang. Iedereen graag melden bij Wim als men
gekeurd is.

Piet meldt namens de Barcommissie dat er in
2019 ongeveer € 1000 omzet (incl. fooien)
was.

Secretaris Jelmer meldt dat het aantal leden
gelijk is aan 2019, alleen bij de donateurs zijn
wat wijzigingen, o.a. door overlijden van Ron
van Enkhuizen (2019) en Hennie van de Akker
(2020)
Soort

M

V

totaal
2020

totaal
2019

verschil

totaal
2018

gewoon lid

51

4

55

52

3

56

gezinslid
erelid

0
1

6
0

6
1

9
1

-3
0

11
2

subtotaal

52

10

62

62

0

68

donateur

13

5

18

22

-4

20

totaal

65

9

80

84

-4

88

In 2019 zijn er diverse activiteiten geweest:
Nieuwjaarsreceptie/-duik, filmavonden,
Paasbrunch, voetbal (Ajax), barbecue,
bieravond. Johannes heeft de commissie
verlaten. Hij wordt bedankt voor z’n inzet als
barman en barkinkoper/administrateur. Koffie
en thee is tegenwoordig gratis, prijzen van bier
en fris zijn met € 0,25 gestegen.
Binnenkort komt Piet met het financiële
overzicht van 2020-Q1/Q2/Q3.
Het SWT is dit jaar tweemaal geweest.
Jennifer gaat verder namens de PR/Evenementencommissie. Veel evenementen
zijn door Jos en Piet al genoemd. Nog niet
genoemd is de fotowedstrijd die in september
2019 is gehouden. De foto’s werden later in
het clubhuis vertoond. Dit jaar kon deze niet
doorgaan.

Jelmer gaat verder namens de
Duikplanners. In 2019 is er tweemaal een
planning gemaakt (voor-/najaar). Er zijn geen
nieuwe stekken bedoken. In juli is er een
bootduik in Vinkeveen geweest.
In 2020 is in het voorjaar wel een planning
gemaakt, maar deze kon niet doorgaan. Er
wordt wel gedoken, maar alleen op initiatief
van de leden.

Vorige week is het Zeelandweekend geweest.
Ledenwerving op de Ged. Gracht was op 6
april 2019. Hieruit zijn helaas geen nieuwe
leden binnengekomen.

Theo gaat verder namens de
Materiaalcommissie (Ronald is met vakantie).
Hij meldt dat het goed gaat. De vullers zorgen
voor vervanging als men een keer niet kan
vullen.
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René onderhoudt de Website. Samen met
Mowaffaq is de site geüpdatet. De kalender is
de laatste tijd niet bijgehouden, wel wordt
nieuws geplaatst.

De leden krijgen een stembiljet via de mail
toegezonden.
Dit moet ingevuld naar Jos V. worden gestuurd
of ingeleverd in het clubhuis.

Leden die foto’s of films voor de site hebben,
kunnen deze naar René sturen.
Patrick (St.) gaat de leesbaarheid van de site
nalopen.

Uitslag:
25 stembiljetten ontvangen door het bestuur:

Facebook wordt door Jeroen onderhouden.

Voor allen geldt 25 voor 0 tegen

Vertrouwenspersoon Bert meldt dat hij de
taken van Nico heeft overgenomen. Hij heeft
geen meldingen van leden ontvangen.

Oscar Somsen:
Dick Walter
Jelmer de Vries
Eric van Duuren

Patrick S. gaat verder namens de
clubbladredactie. Het clubblad verschijnt
viermaal per jaar. De laatste twee versies zijn
digitaal verstuurd. Er is nog steeds vraag naar
papieren versies. De redactie bestaat uit Jos V.,
Ludie en Patrick

Rob gaat in april een jaar op reis, dus zal dan
ook niet meer beschikbaar zijn voor het
bestuur.
De leden bedanken het bestuur voor hun inzet.

Oscar meldt dat hij de taken van het
Cleanteam drie maanden geleden heeft
overgenomen van Ludie en Jacqueline. Hij
is aan het uitzoeken hoe het beste te werk
gegaan kan worden.

Visie van het bestuur op 2020
Ledenwerven en hen vasthouden.
Vanuit een duikclub in Heemskerk heeft zich
een nieuw lid bij onze club aangemeld.
Mogelijk komen er nog meerderen.

Pauze
25/30/35/40/45 jaar-lidmaatschap
De jubilarissen voor dit jaar zijn:

Onderhoud clubhuis



Het bestuur heeft gesproken met Mark
Wiegersma van Kenza Bouw. Hij heeft een
voorstel gemaakt om de buitenzijde met Trespa
te bekleden (over het hout heen). Dit is
leverbaar in zeven kleuren.





45 jaar: Lou Spijker, Frits Spijker, Gerard
Knerlich en Eric v.d. Toorn Vrijthof
40 jaar: Jelmer de Vries
35 jaar: Rob Daub
25 jaar: Flip Hillege

Alleen Jelmer is aanwezig, aan hem wordt een
fles wijn overhandigd, en hij wordt bedankt
voor alle inzet voor de club tot nu toe!

De leden kunnen zich via het stembiljet
uitgespreken over de verbouwing.
De uitslag van deze stemming luidt als volgt:

De anderen krijgen de fles op een later tijdstip.
kleur
gebroken wit
licht grijs
donkergrijs
donkergroen

Bestuursverkiezingen
Jelmer en Eric moeten herkozen worden (Eric
stopt vanaf ALV 2021)
Dick Walter en Oscar Somsen hebben zich
beschikbaar gesteld voor een bestuurszetel.

aantal
stemmen
1
2
4
18

Donkergroen heeft dus de voorkeur.
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Mark verwacht twee weekenden (vier dagen)
nodig te hebben en in april/mei het werk uit te
voeren.

Carol
 Er komt een evaluatieformulier over de
digittale ALV.

Per dag zijn vier personen nodig om te helpen.
Onderzocht zal worden of subisidies mogelijk
zijn (gemeente, Schipholfonds).

Afsluiting
Om 21.43 uur sluit voorzitter Jos de
vergadering.

De RABO Bank heeft clubsupport, maar alleen
voor klanten. (zijn we niet)

Zaandam, 13 oktober 2020
Nieuw zwembad

Jelmer de Vries, secretaris

Er is een klankboardgroep gevormd door de
gemeente, waaraan we ook deelnemen. Er is
nog weinig nieuws. We hopen in het nieuwe
bad onze huidige trainingstijden te kunnen
aanhouden.
Prix-de-Vries
Het bestuur heeft besloten deze prijs dit jaar
niet uit te reiken
Bedanken uittredende bestuurs/commissieleden
Johannes (bar), Ludie en Jacqueline
(cleanteam)
Benoeming kascontrolecommissie
Arnold Kruijt en Patrick Stokhof de Jong
Rondvraag
Patrick St
 Volgend jaar bestaat de club 50 jaar. Het
feest vindt plaats in partycentrum
Admiraal (Assendelft). Er wordt ook
gekeken naar een buitenlandse reis in
september.
Maarten
 Is er budget voor het feest? Ja, maar er zal
ook een bijdrage aan de leden worden
gevraagd.
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De Boer: ”Ze zwemmen in de grote Oceanen,
soms zie je ze weleens bij Ierland. Als een
blauwe haai hier aanspoelt, is er echt iets aan
de hand.’’

Ouddorpse blauwe haai
uitgezet in open zee bij
Stellendam

Reddingswerkers
‘Dit was een bijzondere ervaring’

De blauwe haai spoelde aan op het strand van
Ouddorp. Omdat het beest niet kan ademhalen
op het droge, moesten reddingswerkers de haai
zo snel mogelijk terug het water in krijgen. Tot
wel drie keer toe werd het dier terug de zee in
gebracht. Alle pogingen waren tevergeefs: het
beest bleef op het strand aanspoelen.

De blauwe haai die zaterdagmiddag
aanspoelde op het strand van Ouddorp, is
gisteravond uitgezet in het open water van de
Noordzee. Met een boot van de KNRM is hij
vanaf Stellendam naar open zee gebracht.
Mark de Boer, hoofd Oceanium van
Diergaarde Blijdorp, heeft er vertrouwen in dat
het dier zijn weg gaat vinden.
De haai werd vanaf het bootje op een brancard
gelegd. Deze brancard ging het water in. Het
dier moet nu op eigen krachten verder.
Volgens De Boer maakt de haai in open zee de
grootste kans om te overleven. Hij noemde de
uitzetting van de haai een ‘heel bijzondere
ervaring’. ”Dit maak je niet vaak mee. Wij
hebben ons best gedaan. Ik vertrouw erop dat
het goed komt met hem.’’

Reddingswerkers besloten, in afwachting van
assistentie, het dier op het strand nat te
houden. De haai werd vervolgens in een
dolfijnenkist, met een zuurstoftank, naar
Diergaarde Blijdorp gebracht.

Kieuwdeksels

Dolfijnenkist

Medewerkers van de Rotterdamse dierentuin
ontfermden zich gistermiddag over de haai en
deden er alles aan om hem levend te houden.
De 1,86 meter lange haai zat in een
quarantaine-bassin. Medewerkers stimuleerden
hem om te zwemmen. Kraakbeenvissen, zoals
deze blauwe haai, hebben geen kieuwdeksels.
Daardoor kunnen ze het water niet langs hun
kieuwen pompen, maar moeten ze altijd
blijven zwemmen om te kunnen ademhalen.
De Boer zei gistermiddag te hopen dat de haai
het redt, maar hij bleef ook realistisch. ”Het
gaat matig met hem. Ik geef hem ongeveer 5
procent kans.’’

,,Het is een unicum”, zegt Jaap van der Hiele,
van Reddingsteam Zeedieren. Hij heeft het in
zijn lange carrière als redder van zeedieren nog
nooit meegemaakt. ,,Ik heb wel eens haaien
gezien, dode haaien vooral, maar nog nooit een
blauwe haai. Ik hoop heel erg dat hij blijft
leven.”
Zuurstoftank
Voor de tocht naar Rotterdam leverde de
KNRM in Ouddorp een zuurstoffles. Die zorgt
ervoor dat er meer zuurstof in het water komt
en langs de kieuwen van de haai gaat. Het is
nog onduidelijk waarom de haai op het strand
van Ouddorp aanspoelde.
Het beest is naar Blijdorp gebracht omdat ze
daar verstand hebben van haaien, stelt Van der
Hiele.

Na uitvoerig overleg met verschillende
deskundigen, waaronder collega's uit Portugal,
was De Boer ervan overtuigd dat de blauwe
haai weer uitgezet moest worden in open
water.

Tekst en foto zijn afkomstig uit: AD: 12 dec.
2020, Nikki Catlender en Barbara de Jong.

Het blijft onduidelijk wat de haai mankeerde.
,,Dat zien we niet aan de buitenkant.’’ Blauwe
haaien komen niet voor in de Noordzee.
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De Agenda
De agenda is helaas deze keer beperkt gevuld. Deze agenda vind je ook terug op onze website:
www.duikteamdewalvis.nl of op onze facebook pagina: www.facebook.com/duikteamdewalvis.nl/ .
De afzonderlijke evenementen zullen ook per email worden aangekondigd.

Januari

Februari

Maart

01
11

05/07 Duikvaker
08
Bestuursvergadering

08 Bestuursvergadering
26 ALV

Gelukkig Nieuw Jaar
Bestuursvergadering

N.B. bestuursvergaderingen zijn openbaar, beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in het clubhuis.

De Duikagenda
Er wordt weer elke zondag (en ook door de week) gedoken, stek wordt meestal vastgesteld op de
voorafgaande clubavond en bekend gemaakt via de Whatsappgroep. Gebruikelijke verzamelplaats is het
parkeerterrein van de McDonalds tegenover het Zaans Medisch Centrum. Heb je suggesties voor
duiklocaties? Meld deze dan bij één van de planners (Marlène, Bert, Theo, Jelmer).

Duikspullen te koop!
Via Jennifer worden door Linda Goedhart & Jesus Campos Castellanos de volgende spullen te koop
aangeboden. Een automaten set samengesteld uit: Scubapro eerste trap MK25 INT aansluiting + X650
tweede trap + R390 octopus en Compact manometer 400 bar versie. Prijs €120 Een duikcomputer
Sunto viper silver. Prijs €70
De prijzen zijn onderhandelbaar. Ben je geïnteresseerd dan hoor ik het graag. Jennifer
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Mededelingenbord
Ben jij al bloeddonor?
Word nu bloeddonor. Je bent nodig! Ben je tussen de 18 en 65 jaar meld je dan aan. Na aanmelding
ontvang je een uitnodiging voor een eerste afspraak.
0800 5115 (gratis)
Bloed geven zelf duurt ongeveer tien minuten. Inclusief het invullen van de vragenlijst, de keuring en
een hapje/drankje na afloop, duurt je bezoek aan de bloedbank ongeveer een uur.
Afnamelocatie in de Zaanstreek: Westzijde 172, Zaandam.

Ledenlijst
Vanwege de nieuwe Privacywetgeving is het niet meer toegestaan om ledenlijsten te verstrekken. Ook
mogen we geen informatie over leden verstrekken zonder toestemming van het betreffende lid.
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 Jelmer of vraag de gegevens opnieuw op via de site van de NOB.
https://www.mijnnob.nl/
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Uit den ouden doos
In de jaren ‘70/’80 van de vorige eeuw vond er jaarlijks in september de zwemtocht in de
Amsterdamse Bosbaan plaats.
Uit Walvis-Magazine oktober 1980 onderstaand artikel van Chris Klaversma. In het artikel worden
enkele namen genoemd die heden ten dagen nog steeds in de club bekend zijn (Dick Maters, Lou en
Frits Spijker en de helaas vorig jaar overleden Ron van Enkhuizen).
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Aanvulling:
Voor de langeafstandzwemliefhebbers: als het goed is vindt in 2021 de zwemoversteek MarkenMonnickendam (3,5 km) weer plaats, en natuurlijk ook de Twiske-oversteek. Via clubblad, whatsapp
en mail houden we jullie op de hoogte.
Jelmer de Vries
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Puzzelen in plaats van zwemmen
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Ledenadministratie

Save the date, Het Walvis
50-jaar Jubileumfeest

Geslaagden

Op 7 December 2021 viert De Walvis haar 50jarig jubileum, iets waar we best bij stil mogen
staan. Er wordt dan ook achter de schermen
(deels in het geheim) gewerkt aan een mooi
programma waarmee we het hele jaar ons
jubileum zullen vieren.

Nitrox Basis: Patrick van Meurs & Arnold
Kruijt

Gefeliciteerd

Een datum staat echter al vast en dat is 20-112021, op deze avond vieren we met een
gezellige feestavond ons jubileum en kijken we
onder het genot van een drankje en/of dansje
terug op de afgelopen 50 jaar, maar ook
vooruit naar de komende 50 jaar.
Datum:
Aanvang:
Kosten:
Locatie:

December

Muziek:
Thema:

05 Oscar Somsen
06 Jeroen Albrecht
07 Coenraad Holtzappel
21 Dave v.d. Weide

20-11-2021
20:00
€ 10 p/p (all-inclusive)
Partycentrum De Admiraal
Assendelft
DJ Appie de Kikker
Wees gewoon lekker jezelf, we
hebben besloten geen thema
aan de avond te koppelen

Er wordt gefluisterd dat er op deze avond een
surprise act zal zijn, maar hierover later meer.
Welke activiteiten deze avond nog meer op het
programma staan worden t.z.t bekend gemaakt.

Januari
07 Mowaffaq Tahir
12 Jos Vork
15 Marcel Numan
20 Ronald van Bork
21 Chris Keijzer
24 Wim Tijsterman

Voor nu zijn we uitgegaan van entreekaarten,
maar we zullen samen met jullie (de leden) op
zoek gaan naar sponsoring. Dit kan een
bedrijfsduik zijn met je collega’s, een extra
fooi aan de bar van het clubhuis, het
organiseren van een tombola etc etc. We zijn
benieuwd naar jullie ideeën.

Februari
04 Jertha Brouns
Maart
09 Cor v.d. Poll
12 Jennifer Goedhart
15 Rob Daub
16 Carla Luth
19 Timo v.d. Werf
25 Erik v.d. Toorn Vrijthoff
26 Piet de Groen

Namens de jubileumcommissie
Patrick & Patrick
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De Walvis D-Day (de antwoorden)
In het vorige magazine schreven we over de vragen welk elke buddypaar moest beantwoordern
voorafgaande aan de opdrachten in_ en onderwater. Onderstaande antwoorden zijn van
toepassing op de gestelde vragen? Hoeveel had jij er goed?
Welke vis is dit?
A

Baars

B

Voorn

C

Stekelbaars

A

Baars

B

Voorn

C

Snoekbaars

A

Links

B

Rechts

C

Beide

Van welk dier zijn deze eitjes?

Welk ei-kapsel is van een haai?

A

B
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Welke jonge vis is dit?
A

Baars

B

Snoekbaars

C

Stekelbaars

A

Europa

B

Amerika

C

Azië

A

Driehoeksmossel

B

Aziatische Korfmossel

C

Zwanenmossel

Waar komt deze zoetwaterkreeft vandaan?

Wat voor mossel is dit?

Hoe oud kan een paling worden?
In 2014 overleed de oudste bekende paling in
een meer in Zweden.
Hoe oud is deze paling geworden?

155 jaar
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Wat kun je verwachten in
het volgende magazine

Beeldmateriaal voor de
‘nieuwe’ website

In het volgende magazine zullen we onder
andere aandacht besteden aan de volgende
onderwerpen:

Nu de website is vernieuwd willen we ook
proberen zoveel mogelijk foto-en
filmmateriaal, zoals dat door onze leden
wordt gemaakt, te bewaren in het foto-en
filmarchief op de website. Door dit
materiaal in verschillende goed herkenbare
mapjes te bewaren kan iedereen dit
terugkijken.

Walvissen tijdens de Lock-down
Start van het Jubileumjaar
Opleidingen (?)

Daarom bij deze de oproep om foto-en
filmmateriaal dat je hebt gemaakt bij een
bijzonder evenement met René te delen.

Plannen voor 2021 (?)
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.

Hij beoordeelt dan of het op de website
geplaatst kan worden. We moeten immers
niet te veel materiaal op de website zetten
dat erg veel op elkaar lijkt omdat meerdere
mensen foto’s en video’s aanleveren van
een en de dezelfde gebeurtenis.

Social Media

De foto’s graag aanleveren in JPEGformaat en van filmmateriaal graag een
link naar de URL waar de film staat geven
zodat onze server niet te snel vol raakt.

Vanuit De Walvis wordt er veel gewerkt
aan onze herkenbaarheid online. Dit via
onze website:

Vast bedankt, mede namens het
websiteteam,

www.duikteamdewalvis.nl

Jos Vork
En uiteraard onze Facebookpagina:
https://www.facebook.com/duikteamdewalvis.
nl/

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.

Omslagfoto:
https://edu.glogster.com/glog/kerstwinkel/1vm05deosv7
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