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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       150  euro per jaar  
Halve pagina       80  euro per jaar  
Kwart pagina        45  euro per jaar 
 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Eric van Duuren via: info@duikteamdewalvis.nl  
 
Uw advertentie kan ook online worden geplaatst op www.duikteamdewalvis.nl  
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Van de voorzitter 
 
Gelukkig kan de toon van dit 
voorwoord wat opgewekter zijn dan het 
voorwoord van de vorige edities van dit 
geweldige clubblad. 
 

De reden is natuurlijk dat de 

Coronamaatregelen bijna tot het verleden 

behoren en we allerlei activiteiten die de 

afgelopen maanden niet konden plaatsvinden 

inmiddels weer kunnen opstarten.  

 

Zo ging op 10 juni de clubavond weer van start 

en zijn we inmiddels ook weer aan het 

zwemmen in de Slag. Maar ook na 5 juni, de 

datum waarop veel versoepelingen van de 

Coronamaatregelen ingingen, is het devies 

nog steeds om voorzichtig te zijn en de 1,5 

meter afstand tot elkaar te bewaren. Om die 

reden is het niet de bedoeling dat we op 

barkrukken naast elkaar aan de bar gaan 

zitten maar rondom de tafels die in het 

clubhuis zijn neergezet.  

 

Hetzelfde geldt in het zwembad, ook daar zie 

ik dat iedereen als vanzelfsprekend afstand tot 

elkaar houdt (we zijn dat inmiddels zo gewend 

dat geen afstand houden inmiddels 

ongemakkelijk voelt). Hier zwemmen we 

alweer in de lengte, maar blijf vooral rekening 

houden met elkaar. 

 

Nu de clubavonden weer van start zijn gegaan 

is het ook van belang dat het clubhuis weer 

volgens het schema van het clean team wordt 

schoongemaakt. Iedereen heeft daarover 

vorige maand via Jelmer een email van Oscar 

ontvangen waarop je kunt zien wanneer je 

aan de beurt bent om te helpen het clubhuis 

schoon te maken. Kun je die avond niet, 

probeer dan zelf met iemand te ruilen en dat 

dan ook graag even aan Oscar doorgeven. 

 

Inmiddels is het groot-onderhoud aan het 

clubhuis gaande, er is al erg veel gedaan maar 

het is nog niet helemaal af.  

 

 

 

Op 14 en 15 mei is er onder leiding van Mark 

Wiegersma door ongeveer 10 van onze leden 

hard gewerkt aan het verbeteren van de 

buitengevel van het clubhuis. Al degenen die 

daarbij hebben geholpen ook langs deze weg 

nogmaals enorm bedankt, zonder jullie hulp 

zouden we het nooit zo goed voor elkaar 

gekregen hebben, helemaal top! Maar zoals 

gezegd, het is nog niet af, met name René en 

Piet zijn nog bezig met de overige 

werkzaamheden.  

 

Dat betreft dan met name het terugplaatsen 

van de regenpijpen, het herstellen van de 

kozijnen en het vervangen van de boeidelen 

aan de linkerzijkant en de achterkant van het 

clubhuis. Best nog veel werk, echt super dat 

René en Piet het voortouw hebben genomen 

bij deze werkzaamheden. En zodra er wat 

extra handen bij deze werkzaamheden nodig 

zijn zal ik dat via de email laten weten, vele 

handen maken ook dan weer licht werk!  

 

En dan zijn we in het jaar waarin we het 50-

jarig jubileum vieren. De Walvis werd op 7 

december 1971 ingeschreven in het 

Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel. 

 

Iets daarvoor en wel op zaterdag 20 november 

gaan we dit groots vieren in Partycentrum de 

Admiraal in Assendelft. Zie hierover verderop 

in dit clubblad een update van de stand van 

zaken van dit grote feest. Dit evenement is 

leuk om naar uit te zien en hierbij wens ik de 

organisatoren hiervan veel succes met de 

voorbereidingen! 

 

Dit is het laatste clubblad voor de 

zomervakantie. Degenen die op vakantie gaan 

vast een goede reis gewenst en ook alle 

thuisblijvers wens ik natuurlijk een heerlijke 

zomer toe! 

 
Jos Vork  
 
Voorzitter 
 
 
 
 



5 

 

Save the Date(s) 
 
Hierbij vast even twee data om in je 
agenda te zetten: 
 

Ten eerste zaterdag 28 augustus a.s., we 

houden dan de iets uitgestelde BBQ zoals we 

die normaal gesproken aan het begin van de 

zomervakantie houden, meestal begin juli en 

meestal in combinatie met de 

zomerrecesspelletjes.  

 

Het is te kort dag om de zomerrecesspelletjes 

nog te organiseren dus houden we het bij de 

BBQ. Nadere informatie hierover volgt vanuit 

de evenementencommissie. 

 

Ten tweede vrijdagavond 3 september a.s. 

dan houden we de Algemene Leden 

Vergadering waarbij o.a. verslag wordt 

gedaan door de verschillende commissies over 

de verschillende activiteiten in 2020. Ik weet 

dat we hier door Corona snel klaar mee zijn 

maar wel goed om deze Algemene  

Ledenvergadering te houden, temeer daar Eric 

ons dan ook kan bijpraten over de financiële 

stand van zaken, ook in relatie tot het herstel 

van het clubhuis in de afgelopen maanden.   

 

Zie ook de aankondiging van deze Algemene 

Ledenvergadering verderop in dit clubblad. 

 

Leuk iedereen bij beide evenementen dan 

weer te zien! 

 

Jos Vork 

 
 
Interview in het blad 
DUIKEN 
 
Op zaterdag 12 juni jl. spraken Patrick 
& Patrick en ondergetekende in het 
Twiske bij het Onderwaterpark af met 
Franka Appelman en een fotograaf van 
het blad DUIKEN. 
 

In DUIKEN komt een speciale rubriek waarin 

duikverenigingen hun favoriete duikstek 

kunnen vermelden. Ook kan een vereniging 

zichzelf daarbij presenteren, een kans die we 

niet aan ons voorbij wilde laten gaan. 

 

Het werd een leuk gesprek en naar ik later van 

de beide Patricks begreep ook fantastische 

duiken met zeer goed zicht en veel leven in 

het water, dat kwam juist bij deze duiken wel 

erg goed uit.  

 

Onze twee gasten waren erg enthousiast over 

deze duikstek en het belooft dan ook een leuk 

artikel te worden in het blad DUIKEN.  

 

 
 

Het is nog niet helemaal zeker in welke editie 

van het blad dit artikel wordt opgenomen 

maar zodra dat bekend is laten Patrick & 

Patrick dat aan iedereen weten. 

 

De journaliste doet dit werk als hobby naast 

haar werk als sportarts, gespecialiseerd in 

duiken. Zij stelde voor een keer een lezing  

bij ons te geven over de impact die duiken kan 

hebben op je lichaam en wat je kunt doen om 

eventuele negatieve impact zoveel mogelijk te 

voorkomen.  

 

Zodra de datum van deze lezing bekend is 

laten we dat uiteraard via de email en 

Duikvaker app aan iedereen weten, dat wordt 

vast een interessante avond! 

 

Na afloop van het gesprek kregen wij de 

laatste edities van het blad DUIKEN en wat  

Pr-materiaal om een abonnement onder de 

aandacht te brengen. Dat ligt inmiddels in de 

lectuurstandaard in het clubhuis. 

 

Jos Vork 
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Voorjaarsweekend 
Zeeland met de Walvissen  
 
Sinds mijn zoon Coenraad twee jaar 
geleden zijn junior brevet had gehaald, 
hoorde ik vaak zijn enthousiaste 
verhalen over hoe goed hij als de 
benjamin opgenomen werd in de 
Walvisgroep. En ik hoorde hoe prachtig 
het duiken is in Nederland, vooral in 
Zeeland.  
 
Zelf had ik in 1999 in Thailand mijn Open 
Water gehaald en sindsdien een kleine dertig 
duiken gemaakt, zowel in Thailand als in 
Egypte. Door allerlei omstandigheden was het 
inmiddels zestien jaar geleden dat ik voor het 
laatst onder water was geweest. In Nederland 
had ik überhaupt nog nooit gedoken.  

Toen het voorjaarsweekend aangekondigd 
werd, kreeg ik opeens zin om mee te gaan en 
zelf ook weer te duiken. Dus ik gaf me op bij 
Jacqueline. Het voelde best wel als een nieuw 
avontuur. Via de club kon ik spullen lenen. Het 
leek me wel goed om alvast een check-dive te 
maken voordat we naar Zeeland zouden gaan.  

Zo ging ik op een zondagochtend samen met 
Oscar en Coenraad met Jelmer naar de 
Sloterplas. Wat ons opviel, is hoe belangrijk 
het is dat een uitrusting goed past en getrimd 
is. Zo waren mijn schoenen te groot waardoor 
ik mijn vinnen verloor, mijn handschoenen te 
groot waardoor het moeilijk was mijn vest te 
bedienen en de knop van mijn inflator bleek 
sowieso stroef. Met wat aanpassingen ging het 
de tweede keer in het Twiske al een stuk beter.  

Ik was blij dat ik niet alleen had kunnen 
oefenen met Oscar maar ook met de hulp die ik 
kreeg bij het trimmen.  
 
Afgelopen zaterdagochtend was het zo ver: 
samen met Coenraad en een auto vol met duik- 
en kampeerspullen kwamen we om half 12 aan 
op Camping het Veerse Meer waar we heel 
hartelijk werden ontvangen door Jacqueline.  

 

Ik weet sowieso niet hoe ik haar moet 
bedanken want het werk dat zij verzet heeft om 
het weekend tot een succes te maken is echt 
ongelooflijk: het regelen van de camping, het 
verzorgen van alle informatie en ook de 
catering, alles was echt tot in de puntjes 
geregeld. Jacqueline, nogmaals heel erg 
bedankt voor alles!  
 
Na de lunch gingen we met een groepje naar 
de Geersdijkse Kaai waar ik met Carol mijn 
eerste duik ooit in Zeeland meemaakte. Los 
van dat het trimmen van mijn vest lastig bleef, 
wist ik niet wat ik zag.  
 

 
 
De Zeeuwse onderwater flora en fauna vond ik 
adembenemend en het deed mij qua helderheid 
en kleuren echt denken aan de Rode Zee! 
Nooit eerder zag ik oesterbedden, zakpijpen en 
ander koraalpracht met daardoorheen allerlei 
visjes en krabben van klein tot groot. Helaas 
heb ik geen kreeft gezien, die schijnen er 
steeds minder voor te komen, hetgeen wel 
reden tot zorg is.  
 
‘s Avonds zijn we door Jacqueline verwend 
met een BBQ en het bleef nog lang gezellig.  
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De volgende ochtend na het ontbijt gingen we 
eerst naar de Kortgeense Nol: een plek die al 
een tijd tot discussie leidde of hij wel veilig 
genoeg was qua instap. Je moet er namelijk 
eerst een vrij steile dijk op en weer af en de 
vraag was of dat niet te veel risico met zich 
mee zou brengen om met bepakking te doen.  
 

 
 
Uiteindelijk besloot de groep zich op te 
splitsen, een deel trotseerde de dijk en wij 
gingen weer naar de Geersdijkse Kaai. Geen 
straf want het was nog even prachtig. Dankzij 
alle tips van Carol zoals het nog beter trimmen 
van mijn loodgordel en vest ging het deze keer 
weer een stuk beter en kon ik meer genieten 
van het duiken zelf. Na deze duik stond de 
lunch weer voor ons klaar, braken Coenraad en 
ik de tent af en pakten alles weer in.  
 
We maakten samen nog een uitstapje naar 
Veere, keerden terug naar de camping voor het 
afscheidsdiner en kwamen om half 9 weer 
veilig terug in Zaandam.  
 

Ik heb genoten en wil iedereen heel hartelijk 
danken voor alle goede zorgen, de hulp en de 
gezelligheid! Wie weet tot ziens   
 
Sanna Munnikendam  
 
 

 
Een 'rustige duikstek' 
 
Duikstek Kortgeense Nol in het Veerse 
Meer resoneert al een tijdje bij een 
aantal van ons. Eerder hadden we er 
een duik gepland staan tijdens het 
Najaarsweekend 2020 maar toen 
konden we de instap niet vinden.  
 
Toch blijkt er het afgelopen jaar wel degelijk 
gedoken te zijn. Dat is te zien op de 
duikersgids. In het plan van Carol voor dit 
voorjaarsweekeind stond het toch weer 
voorgesteld. Voor de duik op zondagochtend. 
Dat gaf wel meteen discussie: "Bestaat deze 
stek wel echt?". Toch besloten we het te 
onderzoeken. Het staat in de duikersgids ook 
als 'een rustige stek' waar niet veel duikers 
komen. Dat kan ook interessant zijn! 
 
Ondergetekende is vrijdagmiddag al gaan 
kijken. Inderdaad is het een klauterpartij om 
over de dijk te komen. Recht daar tegenover 
staat een bosje. Dus inderdaad de vraag hoe je 
in het water moet komen.  
 
Struinend door het hoge gras bleek zo'n 50 m. 
verderop wel een plek waar je bij het water 
kon komen. Maar dan wel klauteren over 
stenen. Dat leek ook niet handig. Nog eens 100 
m verderop was een strandje. Zou dat niet een 
handiger plek zijn om te water te gaan? Foto's 
doorgestuurd en besproken op de camping.  
 
Er waren wel duikers geïnteresseerd. Als er 
weinig gedoken wordt is er ook weinig 
verstoring. Dat kan interessant zijn. Een echte 
duidelijke beslissing kwam er niet.  
 
Tot frustratie van Jelmer want die kwam 
zondagochtend vanuit Zaandam en wilde 
weten waar hij heen moest. Wat ook niet 
meehielp was dat de meest logische weg om er 
te komen verboden was om in te rijden.  
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Maar toch. Zondag na het ontbijt reed bijna de 
voltallige groep naar de Kortgeense Nol. Op de 
stek bij het strandje. Maar toen kwamen de 
experts in actie. Dick, Otto, Johannes en Bert 
slenterden over de dijk en ontdekten prompt 
hoe het wel zat.  
 
Het strandje kon echt niet, want daar was het 
veel te ondiep.  
 

 
 
Achter 'het bosje' was de echte instap. Langs 
het water kon je er nog komen ook.  
 

 
 
Met je uitrusting aan over de dijk klimmen 
zonder trap is natuurlijk minder eenvoudig.  
 

 

 
 
Een flink deel van de groep vertrok naar het 
nabijgelegen Geersdijk voor een eenvoudiger 
duik. Maar de bovengenoemde experts en ik 
bleven achter om het toch maar eens te gaan 
proberen.  
 
Voor een deel door toch maar eerst de 
uitrusting in etappes over de dijk te tillen. 
 
Korte tijd later liepen wij over het 'paadje' 
langs het water naar de 'echte instap'. 
Inderdaad konden we daar prima te water.  
 
Dick en Otto vooraan en even later het 
overgebleven drietal. Het werd verder een 
prima duikje. Niet te lang aan de oppervlakte 
want de vaargeul begon al op een meter of tien 
uit de kant. Inderdaad kwam er in de loop van 
de duik een schip langs. Maakt altijd een hoop 
lawaai, ook al is de boot meestal ver weg.  
Helaas bleek net als bij de andere stekken in 
het Veerse Meer dat ook hier een laag slib en 
bacteriën de grond afdekte.  
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Rond het harde substraat van de Japanse oester 
was zeker wel wat te zien.  
 
Het wier aan de kant stond er wel mooi bij. 
Met de nodige 'friemelende beestjes' die ons 
ook niet zo bekend voorkwamen. Er hing nog 
ergens een oud vissersnet dat inmiddels 
helemaal overgroeid was. 
 
Al met al een bijzondere belevenis. Inderdaad 
een stek waar je niet zomaar komt. Waar je het 
toch net even wat anders moet aanpakken om 
te water te gaan. Maar daarom zeker wel leuk 
om ook eens te verkennen.  
 

 
 
We zullen eens zien of/wanneer we hier nog 
eens terugkomen. 
 
Oscar Somsen 

 
 
Gezellig duikweekend 
 

Het is vrijdagochtend 28 mei. Ik moet 
vroeg mijn bed uit want het 
Zeelandweekend is begonnen! 08:45 
uur bij Carol in Zaandam, de laatste 
spullen inladen, niets vergeten? Jawel 
een extra Hartenberger voor 
Pikkemoos, oeps.  
 

Traditiegetrouw beginnen we onze reis bij  
Mc Donalds, 09:15 uur in de Mc Drive. Een 
kipnuggets menu voor mij, en 4 hamburgers 
voor Mr Li. Na een gezellige reis achter de rug 
voor het eerst in een lange tijd gedoken in het 
Grevelingenmeer.  
 
Op de camping met open armen ontvangen 
door Jacqueline. De koffie en chips stonden al 
klaar.  

Na een bakje koffie Carol geholpen in de strijd 
met zijn tent, dat duurde echt veel te lang. Na 
het stoeien met de tent stond er gelukkig wel 
een bord macaroni klaar met dank aan Lydia.  
 
Zaterdagmiddag heb ik samen met Ronald 
Daman een stromingsduik gemaakt in de 
Oosterschelde. Het zicht viel helaas tegen, 
maar ik heb wel een Sepiola (dwerginktvis) 
gespot!  
 
Later die dag met Oscar gedoken in Geersdijk, 
en het zicht was deze keer top. Wat opviel deze 
duik is dat er kale zwart/wit gevlekte stukken 
bodem was.  
 
's Avonds op de camping aangekomen stond 
onze grillmeister Dick al te grillen. Het was 
leuk om na een tijdje afwezig te zijn geweest 
weer met iedereen bij te kletsen. We hebben 
met z’n allen geproost op het Zeelandweekend 
met een mierzoete cocktail.  
 

 
 
Zondag heb ik een dagje lekker niets gedaan en 
van het mooie weer genoten. Spullen weer 
ingepakt en nog even genoten van heerlijke 
Javaanse kip, gemaakt door Jacqueline. 
 
Gijs Fenger 
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Waar is de Kreeft 
gebleven? 
 
Afgelopen Zeelandreizen was het al duidelijk 
dat er weinig kreeft te zien was. Maar dit 
Voorjaarsweekeind was het wel heel extreem. 
Een enkeling heeft nog een kleine kreeft 
kunnen spotten maar ondergetekende heeft er 
met vijf duiken in Grevelingen en Veerse Meer 
niet één gezien. Wat is er aan de hand? 
 
Voor onze nieuwe duikers is het misschien 
moeilijk voor te stellen, maar enkele jaren 
geleden wemelde het tijdens onze 
Zeelandduiken van de kreeft. Zeker in de 
Grevelingen zag je op de meeste stekken 
tijdens een willekeurige duik tenminste 
tientallen kreeften. Soms wel honderden. 
Meestal verscholen in een ruimte tussen de 
stenen. De sprieten en de kop zag je naar 
buiten steken maar dat trok naar achteren als je 
dichtbij kwam. Tijdens een nachtduik kon je ze 
vaak aan de wandel zien. 
 

 
 
Dit teruggang van dit jaar is toch wel bijzonder 
en werd regelmatig besproken na terugkomst 
op de camping. Dit was ook niet het enige wat 
werd opgemerkt. Opvallend was ook dat we 
bijna overal onder 5 meter een laag zwarte 
drab tegenkwamen met een witte laag. Is dit 
gebrek aan zuurstof? Wordt de flora en fauna 
verstikt?  
 
Merkwaardig genoeg zagen we wel grote 
hoeveelheden naaktslakken. Genoeg reden om 
toch eens te gaan zoeken wat hierover bekend 
is. 
 

Dat blijkt nog niet eens zo veel. In mei 2020 
publiceert bioloog Peter H. van Bracht van 
Stichting Anemoon een artikel op de site 
Nature Today. Eerst de mededeling dat er niet 
altijd veel kreeft is geweest. Zo'n 40 jaar 
geleden was het nog een zeldzaamheid maar 
door de veranderingen na het deltaplan zijn de 
aantallen flink toegenomen. Ook de vissers 
sprongen hierop in door Oosterscheldekreeft 
op de markt te brengen. Sinds 2014 lopen de 
aantallen kreeften flink terug. Duikers zien ze 
minder maar ook bij vissers loopt de vangst 
flink terug. Metingen door vrijwilligers van 
Stichting Anemoon laten inmiddels een 
afname van 50 % zien.  
Maar om eerlijk te zijn lijkt het voor ons als 
eenvoudige duikers of de achteruitgang nog 
veel sterker is. 
 
Tot mijn verbazing lijkt het erop dat dit soort 
zaken niet systematisch gemeten worden. 
Student Douwe Boerstra van Wageningen 
Universiteit en Research publiceert in 2021 een 
rapport over Visserij en schelpdierkweek op de 
Grevelingen. Ook hij meldt dat na het uitzetten 
van kreeft het een aantal jaren goed mogelijk 
geweest is erop te vissen maar dat de vangsten 
sterk teruglopen.  
 
Maar, wat is er nu bekend over de oorzaak van 
de terugval? Boerstra noemt zuurstofloosheid 
en opkomst van kwallen als mogelijke oorzaak 
maar geeft aan dat dit niet door onderzoek 
wordt onderbouwd. Peter van Bracht noemt 
daarnaast de intensieve kreeftvisserij, 
bodemvervuiling door schelpdierkweek, 
oeverversterking met staalslak en mogelijk 
opwarming van het water. Maar ook dit zijn 
slechts mogelijkheden.  
 
Voor de werkelijke oorzaak van de 
achteruitgang van kreeft maar ook van de 
diversiteit van het Oosterscheldegebied lijkt 
onvoldoende onderzoek te zijn gedaan.  
 
Zo blijven ook wij duikers met een mysterie 
achter. Wordt vervolgd? 
 
Oscar Somsen 
 
 
Foto’s: Jacqueline van Bork, Oscar Somsen, Carol St. 
Lie & Jennifer Goedhart. 
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Groot-Onderhoud aan het 
clubhuis 
 
Na een jaar of drie overleggen, keuzes 
maken, voorbereiden, afstemmen etc. 
etc. ging op 14 mei jl. het groot-
onderhoud aan het clubhuis dan 
eindelijk van start.  
 
Die ochtend waren de mannen van Kenza 
Bouw onder leiding van Mark Wiegersma al 
om 7 uur bij het clubhuis met een aanhanger 
vol materialen en twee bussen vol met 
gereedschappen.  
 
Na het samen met onze vrijwilligers soldaat 
maken van een lekkere pot koffie en 
zelfgebakken taart gingen de handen dan echt 
uit de mouwen en gingen we van start.  De 
sfeer was perfect, iedereen had er zin in om er 
wat moois van te maken! 
 
Het begon met het uitladen van de materialen. 
Deze werden in het clubhuis gezet dat voor de 
gelegenheid werd omgetoverd tot werkplaats 
met daarin twee grote geïmproviseerde 
werkbanken waarop gezaagd en geboord kon 
worden.  
 
Erg handig, temeer dat we daardoor aan het 
einde van de eerste dag de boel de boel konden 
laten en de volgende dag zo weer verder 
konden gaan waar we de dag ervoor gebleven 
waren. 
 

 
 
En dat volgens het gezegde goed gereedschap 
het halve werk is dat bleek tijdens deze twee 
dagen als geen ander.  
 

Het trespa waarmee we het clubhuis bekleed 
hebben en daarmee voorzien van een zeer 
duurzame nieuwe bovenlaag blijkt kei en 
keihard materiaal te zijn dat je niet even zaagt 
met een simpele huis-tuin en keuken 
decoupeerzaag. Nee, hier waren goede 
zaagmachines voor nodig en gelukkig waren 
deze beschikbaar.  
 

 
 
En ook het boren van gaten is in trespa geen 
sinecure, er zijn die dagen zeker twintig 
boortjes doorheen gegaan die na verloop van 
tijd simpelweg te bot waren geworden om nog 
door te kunnen. Maar gelukkig geen man 
overboord, de boortjes kunnen weer geslepen 
worden en ingezet worden bij een volgende 
trespa-klus.  
 
Al met al ontstond er gedurende deze twee 
dagen een best wel geoliede machine van 
zagers, gatenboorders, afstandhouderplakkers 
en monteerders van het trespa waardoor het 
werk gestaag verliep en we na de eerste dag de 
helft van het werk erop hadden zitten terwijl 
we eerder dachten wel drie dagen nodig te 
hebben, dus dat was een mooie meevaller.  
 
De vrijwilligers van dag 3 hadden dus vrijaf 
maar ik hoop dat ik op hen alsnog een beroep 
kan doen als we op een gegeven moment de 
kozijnen gaan schilderen, ook best nog een 
klus. 
 
Tijdens de eerste dag hebben Piet en Ronald H. 
ook nog wat grind geregeld via Marktplaats, 
gratis af te halen in Oostzaan. Loodzwaar om 
mee te nemen maar wel erg effectief voor de 
greppel aan de linkerzijkant van het gebouw 
die daarmee een duurzamere invulling heeft 
gekregen. 
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Ook de achterburen zijn zeer tevreden over het 
resultaat. Zij hadden gekozen voor een soort 
gebroken witte achterkant van het gebouw. Zij 
moeten er immers tegenaan kijken en we 
hebben hen dus zelf laten kiezen voor de kleur.  
 
Tijdens de werkzaamheden hebben we van hen 
ook alle medewerking gekregen dus dat was 
prettig werken. Zo zie je maar weer, een goede 
buur is beter dan een verre vriend! 
 

 
 
 

 
 
Foto’s: Piet de Groen, René v/d Lely, Jelmer de Vries 
& Marlène Terpstra. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Alle vrijwilligers die zich tijdens de twee 
klusdagen hebben ingezet nogmaals enorm 
bedankt voor de inzet, zonder jullie zouden we 
dit mooie resultaat nooit behaald kunnen 
hebben, super dat deze dagen zo positief en in 
een geweldige sfeer verlopen zijn en het 
resultaat schitterend is geworden. 
 
Jos Vork 
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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.  
 
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. Vaak zal 
men zeggen: ”Doe maar niet, ik vind het 
gewoon leuk om te doen”. En dat zal wel 
zo zijn, maar toch wil ik op deze manier 
hier meer blijk van waardering aan geven.  
 
In deze editie van ons Walvis 
Duikmagazine wil ik Otto van Leeuwen 
naar boven vissen. 
 
Otto, en aansluitend eigenlijk automatisch 
Hortance, is al een behoorlijk tijdje lid van 
De Walvis. 
 
Hortance was lid sinds 1996 en in 1998 
sleepte zij haar Otto mee. Otto is tot op 
heden nog steeds lid en is vaak te zien 
achter de bar waar hij de Walvissen graag 
voorziet van een natje en droogje. Als de 
mountainbike voor het clubgebouw staat, 
kan je er eigenlijk wel van uit gaan dat 
Otto er is.  
 
Ook is Otto bij bijna alle Zeeland duiken 
betrokken / aanwezig. 
 
Otto is 3 sters gebrevetteerd en Hortance 2 
sters. Hortance heeft in het verleden mede 
de kar getrokken bij het schoonmaken van 
het clubgebouw waar ze door omstandig-
heden mee moest stoppen.  
 

Samen zijn ze een sportief koppel, ze 
hebben een luisterend oor, en als de 
handen uit de mouwen moeten worden 
gestoken, kun je op ze rekenen. Ook 
kunnen ze jullie inmiddels adviseren over 
het opa en oma schap en wellicht komen er 
een paar kleine Walvisjes bij in de 
toekomst?   
 
Hun jongste dochter Patricia heeft enkele 
jaren geleden haar 1-sters duikbrevet 
behaald bij De Walvis. 
 
Heel vaak is Otto met andere Walvissen 
net buiten het clubgebouw te zien waar hij 
zijn eigen lucht even aanvult en andere 
leden, mooie / sterke verhalen vertelt. 
 
Ook van deze leden heeft de vereniging er 
eigenlijk te kort. 
 
Dus Otto en Hortance, tot hier in ieder 
geval bedankt voor jullie inzet, 
aanwezigheid, lidmaatschap, enz. en wie 
weet, nog vele jaren? 
 
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 Otto een volgende kandidaat voor 
deze rubriek aan mij voor te dragen. En ‘mij’ is bij 
de redactie bekend. 
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Update vanuit Oostzaan – 
deel 4 
 
Vanmorgen vroeg (8 juni) heeft Rink, 
voordat alle zeilbootjes, surfers, 
vissers, suppers en andere duikers 
arriveerden, zijn wekelijkse rondje 
gezwommen.  
 
Vooral het surfen en de aanwezigheid van 
vissers heeft sinds corona wel een vlucht 
genomen op het Twiske water. 
 
Logisch wel hoor, maar wij vinden dat wat 
minder. 
 
Maar deze dinsdag is het lekker zonnig, rustig 
weer en is het Twiske water alweer aardig 
opgewarmd. Rink had dan ook voor het eerst 
zijn 3 mm pak weer aan, wat toch wel veel 
comfortabeler zwemt. 
 
Verder heeft hij het afgelopen jaar elke week 
gezwommen, behalve toen hij voor de eerste 
keer gevaccineerd was. Het leek hem beter om 
in die week wat rust te nemen, wat zijn 
lichaam ook zelf aangaf. Hij had een dag of 
vier een pijnlijke, stijve arm (Astra Zenica!). 
 
Verder was het wel elke week zoeken naar een 
geschikte dag om te zwemmen. Veel regen, 
wind of kou gehad, maar toch lukte het om 
eens in de week een geschikte dag te vinden. 
 
Het zwembad is dus weer open, maar het zal 
nog even duren voor Rink daar weer zijn 
gezicht vertoont. Hij wil in ieder geval twee 
keer gevaccineerd zijn en dat zal rond half juli  
zijn. 
 
Bovendien bevalt hem het zwemmen in open 
water wel, dus of hij ooit weer zal wennen in 
een binnen ‘klein’ zwembad??? 
 
Maar gelukkig, hij mist het sociale, dat wel… 
 
Hele goede zomer gewenst en tot??? 
 
Marijke 
 
 
 
 

Laat ik zelf ook eens wat melden.  
 
Al dat plakwerk aan de binnenkant van het 
duikpak om de doorgestikte naden weg te 
werken, is eigenlijk mislukt. Iedere keer 
ontstaan er weer nieuwe randjes die de huid 
doorschuren. Het beste werkte uiteindelijk om 
je lichaam af te plakken.  
 
Nee, het hoeft geen mummie te worden. Alleen 
de schouderkoppen en ellebogen met 
kinesiologische tape. Werkt perfect.  
 
Misschien komt er voor de winterse kou ook 
nog wel een speciaal pak. Daar werk ik nog 
aan. Marijke kreeg de tip van een paar 
archeologische modderduikers die hier vlakbij 
in een prutsloot in hun duikpak naar bijzondere 
pijpenkoppen aan het grabbelen waren. De tip 
was dat er pakken van 6 mm zijn met een 
speciale binnenlaag die de lichaamswarmte 
meer terugkaatst. Surfers schijnen dat in de 
winter te gebruiken. 
 
Het buitenwaterzwemmen leidde ook wel tot 
aparte ontmoetingen. Een aantal keren kwam 
ik iemand tegen op de plek waar ik doorgaans 
te water ga. Hij vond mijn gele ankerboei die 
ik achter me aansleep maar slecht zichtbaar.  
 
Zorgzaam raadde hij me een groter exemplaar 
aan, dan kon ik me daaraan vastklampen als er 
iets met mij mis zou gaan. Ik zei dat ik in mijn 
pak wel zou blijven drijven en dan op de 
hulpdiensten zou gaan wachten.  
 
Hij gaf me 2 uur de tijd, dan zou hij 112 
bellen. Gelukkig kwam ik binnen de tijd 
binnen. 
 
Een andere keer zwom, tot mijn verrassing, 
zowaar mijn geliefde me tegemoet, zij 
helemaal bloot! 
 
Rink 
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Hervatten zwemtraining 
 

Inmiddels kunnen we weer op onze 
eigen tijden zwemmen in de Slag. Ook 
de zaterdagochtend trainers hebben 
elkaar weer gevonden en er is een 
nieuw schema gemaakt om beurtelings 
de verzamelde zwemmers eens even 
flink aan het werk te zetten om de 
Coronakilo’s als sneeuw voor de zon te 
laten verdwijnen.  
 
Ik heb gemerkt dat iedereen het prettig vond 
om bij een opkomst van meer dan 8 zwemmers 
lekker in de breedte te blijven zwemmen, dat 
werkte ook prima en ook dan is een goed 
begeleide training mogelijk. Dit is uiteraard de 
keus van de trainer van de dag. Hij bepaalt hoe 
een training eruit gaat zien. 
 
De trainers hebben afgesproken vanaf heden 
weer in de lengte te gaan trainen en ook voor 
de dinsdagavond geldt hetzelfde. 
 
Dat de trainers er weer zin in hebben is goed te 
merken, de deelnemers staan vaak nog met 
rode konen na te hijgen van de training, maar 
het merendeel is blij dat het weer kan en 
zwemt trouw zijn of haar baantjes, hier en daar 
aangemoedigd door een (te) fanatieke trainer. 
 
Ik hoop dat iedereen die vóór Corona gewend 
was te gaan zwemmen nu weer naar de 
trainingen gaat komen. Ik verwachtte dat 
ergens in juli ook de kantine wel weer open 
zou gaan, waardoor het weer eenvoudiger 
wordt om na de training met elkaar bij te 
praten en dat het niet voor de ingang van het 
zwembad hoeft te gebeuren.  
 
Helaas zal dit laatste nog niet gebeuren en is de 
verwachting dat de kantine pas weer aan de 
start van het nieuwe seizoen open zal gaan.  
 
De kopjes koffie worden nu in klein comité 
genuttigd op één van de vele terrasjes die de 
Dam in Zaandam rijk is.  
 
Kortom, ook met het zwemmen gaan we steeds 
meer back-to-normal en ik hoop dat iedereen 
die graag wil zwemmen de weg naar het 
zwembad weer weet te vinden, dit zou erg leuk 
zijn. 
 

Ook deze zomer kent het zwembad net als 
vorig jaar geen zomersluiting, we kunnen dus 
de hele zomer doorzwemmen om zo de 
verloren uren van de afgelopen maanden te 
kunnen inhalen en op die manier aan onze 
conditie blijven werken, en dat is natuurlijk 
super. 
 
Hopelijk tot ziens, ook in het zwembad. 
 
Jos Vork 
 
 

Sinterklaasspelletjes 2021 
 
Een ander onderdeel van het back-to-
normal zijn de Sinterklaasspelletjes. 
Gelet op de huidige situatie zijn deze 
voor dit jaar weer op de agenda gezet. 
 
IJs en weder dienende vinden de spelletjes dit 
jaar plaats op zaterdagochtend 27 november en 
de organisatie wordt gevraag de ‘oude’ 
plannen weer tevoorschijn te halen of nieuwe 
plannen te maken. 
 
De organisatie is in handen van: Ronnie, Flip, 
Cor Vermeulen, Jennifer en Rob.  
 
Voor Rob zou ik echter wel een vervanger 
proberen te vinden, ik verwacht namelijk dat 
hij rond die tijd samen met Carla nog ergens 
druk aan het fietsen is. 
 
Laten we met zijn allen de organisatie 
inspireren en motiveren en zorgen dat we een 
mooi evenement hebben om naar uit te kijken. 
 
Patrick Stokhof de Jong 
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Uitnodiging   

 
 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
 

vrijdag 3 september 2021 
in De Walvisbaai 

aanvang 20.00 uur 
________________________________________ 

 
AGENDA:      1.   20.00 uur Opening  
    2.  20.01 Verslag A.L.V. 25-9-2020 
    3. 20.05 Financiën 2020/2021 
    4. 20.45 Mondeling verslag van de   
    commissies/werkgroepen 
   21.15 PAUZE 
    5. 21.30 25 jaar lidmaatschap 
    6.    21.40 Prix-de-Vries 
    7. 21.50  Bestuursaangelegenheden:  

Bestuursverkiezing: Arnold Kruijt heeft zich 
beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie 

    8.  22.05 Visie van het bestuur op 2021 en verder 
    9. 22.20 Uitreiking presentjes uittredende bestuurs-
    /commissieleden 
  10. 22.30 Rondvraag 
  11.   22.40 Sluiting 
 
     
 
 
 

    :  
    Bij verhindering afmelden bij de secretaris,  
    telefoon: 06 51558712 
    e-mail: info@duikteamdewalvis.nl  
    Denk er dan ook aan een ander lid  

schriftelijk te machtigen voor de 
bestuursverkiezing. 
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Overdenkingen 
 
The truth is out there 
 
Om maar meteen met de deur in huis te 
vallen, Aliens bestaan echt! 
 
Al jaren is men op zoek naar bewijs van 
buitenaards leven. In Amerika zijn de 
complottheorieën hierover niet van de lucht.  
 
Kijk maar alleen naar de gekte rondom Area 
51 en het succes van de vroegere serie X-files. 
 
Nu zijn er natuurlijk ook een heleboel 
onverklaarbare zaken. We hebben mensen of 
mensachtigen waarvan het bijna zeker is dat ze 
van een andere planeet komen. Denk maar aan 
Stephen Hawking, Lionel Messi, Albert 
Einstein en onze eigen Matthieu van der Poel. 
 
Dan is er de categorie waarvan we hopen dat 
ze het zijn en vooral dat ze ook weer snel naar 
hun moederplaneet terugkeren. Voorbeelden 
hiervan zijn Donald Trump, Vladimir Poetin 
en natuurlijk Marijke Helwegen en Gordon. 
 
Maar voor mij is het echte bewijs (noem mij 
maar Wappie als je wilt) geleverd in de 
Netflix documentaire ‘My Octopus teacher’.  
 
In deze film zie je hoe een documentairemaker 
op de rand van een burn-out (of er al lang 
overheen) contact maakt en een band opbouwt 
met een octopus. Films over de band tussen 
mens en dier zijn er natuurlijk al in overvloed. 
Toch vond ik deze echt indrukwekkend.  
 
Of een octopus een mens nu begrijpt of niet zul 
je nooit weten, maar de interactie tussen dit 
dier en de documentairemaker was zeker 
bijzonder te noemen. 
 
De manier waarop een octopus zich kan 
camoufleren, bewegen en verstoppen voor een 
vijand is bovendien prachtig om te zien. Alleen 
al daarom zou ik ze buitenaards willen 
noemen. Een in de categorie waarvan ik ook 
hoop dat ze nog lang op onze planeet blijven 
rondzwemmen. 
 
Netflix: My octopus teacher (2020) 
 
Wim Tijsterman 

 
 
 
 

Better Safe than Sorry 
 
In het laatste bondsblad van de N.O.B. 
staat een artikel over de ‘verplichte’ 
duikkeuring. 
 
In dit artikel wordt duidelijk dat de bond het 
verplichtstellen van de duikkeuring wil 
loslaten voor recreatieve duikers. Iets dat de 
meeste andere duikbonden en duikorganisaties 
al lang geleden hebben gedaan. 
 
In plaats van de welbekende duikkeuring is er 
nu een online vragenlijst die de duiker invult. 
Wanneer de vragen negatief zijn beantwoord, 
kun je jouw eigen gezondheidsverklaring 
downloaden, printen en bij je logboek voegen. 
 
Is dit nu een veilige manier? Mijn mening is 
dat de veiligste manier is om je regelmatig te 
laten keuren. Of dit jaarlijks is, drie- of 
vijfjaarlijks is sterk afhankelijk van jouw 
fysieke gesteldheid. Iemand met bijvoorbeeld 
een medisch verleden of overgewicht loopt 
meer risico’s tijdens het duiken dan een ander. 
 
Wat wel daarbij belangrijk is, is dat je de 
keuring serieus neemt, en de vragen van de 
duikarts eerlijk beantwoord. Een keuring is zo 
betrouwbaar als de eerlijkheid van jouw 
antwoorden. 
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Ikzelf vind het een prettig idee om regelmatig 
een check te doen. En doe dit het liefst bij een 
arts. 
 
Natuurlijk is een keuring ook een 
momentopname en kun je de dag na de keuring 
een complicatie krijgen waardoor duiken niet 
meer verantwoord is. Dit blijft echter altijd het 
geval. 
 
Ga er dus serieus mee om. De duiksport is 
ook een serieuze sport. 
 
Overigens geldt bij de N.O.B. nog steeds een 
verplichte keuring voor instructeurs en nieuwe 
duikers. 
 
Wim Tijsterman 
 
 
 

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. 
 
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. 
 

 

Is de keuring van je 
duikfles nog up-to-date? 
 
Ondanks dat er weinig wordt gedoken is het 

wel zaak om stil te staan bij de 

keuringsdatum van je duikfles(sen). 

 
Binnen de Walvis werken we met een 
kleurencode waaraan is te zien wanneer je fles 
moet worden gekeurd. Ter herinnering 
publiceren we deze kleurcodes nogmaals in dit 
magazine. 
 

 

Zoals gezegd worden flessen zonder tie-wrap 
niet gevuld. Ook is het niet toegestaan 
ongekeurde flessen aan te bieden.  
 
Ronald Hoogenboom 
 
 
 

De Coopertest. 
 
Zaterdag 19 Juni hebben acht walvissen het 
maximale uit hun kunnen gehaald. Hier zijn de 
aantal gezwommen baantjes in 12 minuten: 
 
Jelmer: 24,5 
Flip:  26,5 
Frits:  25,5 
Patrick: 33,5 
Ton:  26 
Cor:  35 
Wim:  18 
Arnold: 31,5 
 
Bert Spekkers 

Flessen keurings kleuren tabel

GEEL 2015 2020 2021

ROOD 2016 2021 2022

GROEN 2017 2022 2023

ROZE 2018 2023 2024

ZWART 2019 2024 2025

WIT 2020 2025 2026

ORANJE 2021 2026 2027

BLAUW 2022 2027 2028

Flessen zonder tie-wrap mogen niet om te vullen worden aangeboden.

Staat voor 

Keurings jaar

Fles laten keuren VOOR het 

begin van het jaar
Geldig tot en met het jaarKleur

De kleuren gebruikt door Duikteam "De Walvis"



21 

 

 
 

 
 
 
 
 

 



22 

 

Freek’s Natuurpagina(s) 
 
Gelet op de populariteit van de naaktslak 

onder de Walvisduikers heeft Freek zich deze 

keer verdiept in dit ‘vreemde’ dier wat in 

steeds grotere getalen wordt gespot en op de 

gevoelige plaat wordt vastgelegd. 

 
Bronnen: Sportduikersgids Zeeland door John 
Neuschwander, https://www.anemoon.org/flora-en-
fauna/soorteninformatie/categoryid/12/naaktslakken 
 
Regelmatig zie je prachtige foto’s  
voorbijkomen van gekleurde zeenaaktslakken 
van over de hele wereld. Maar waarom gaan 
we er zo ver voor reizen als we maar liefst 64 
verschillende soorten in de zee in Nederland 
hebben zwemmen? 
 
Onderstaand vinden jullie een samenvatting 
terug van de naar de mening van Freek mooiste 
soorten. 
 
Het Blauwtipje (Janolus cristatus) 
 

 
 
Zoekbeeld 
 
Zeenaaktslak. Ca. 40 mm (tot 75 mm). Het 
kopgedeelte voor de rhinoforen (reuksprieten) 
is over de volle breedte bedekt met 
opgezwollen cerata (longpapillen).  
 
Op de rug, uitgezonderd het middengebied en 
de staartpunt, eveneens talrijke cerata. Deze 
hebben een blauw iriserende witte top, met aan 
de basis blauwachtig iriserend pigment. 
Rhinoforen lang en gelamelleerd. Op de kop 
tussen de rhinoforen zit een merkwaardig 
langwerpig 'kruintje'. 
 

Kenmerken 
 
Afmetingen: Lengte tot 75 mm. In Nederland 
meestal niet langer dan 40 mm. 
 
Kleur : Het lichaam zelf is kleurloos 
transparant, soms wat gelig. De top van de 
papillen draagt wit pigment, dat vaak blauw 
iriseert. Op de rug zijn wat witte vlekjes 
aanwezig. Op het midden van de staart is een 
witte lengtestreep zichtbaar. In de papillen 
loopt in de lengterichting een zwarte lijn, die 
bij de top vertakt. 
 
Vorm : Blauwtipjes vallen onmiddellijk op 
door het grote aantal breed uitlopende 
uitsteeksels op de rug, (cerata of longpapillen 
genaamd) en de kleur daarvan. De cerata staan 
aan weerszijden van het lichaam en ook voor 
op de kop. Het midden van de rug is vrij van 
cerata. De rhinoforen zijn lang en 
gelamelleerd. Op de kop tussen de rhinoforen 
zit een merkwaardig langwerpig 'kruintje'. 
 
Eieren: De voor deze soort karakteristieke 
eisnoeren hebben de vorm van een wit 
kronkelig kettingsnoer, met eieren in groepjes 
en omlaag gebogen u-vormige lussen. 
 
Habitat en ecologie 
 
Op hard substraat, van de laagwaterlijn tot ten 
minste 20 m diepte. Blauwtipjes eten van 
struikvormige mosdiertjes, in de Nederlandse 
wateren vooral van Bugula plumosa, hoewel 
de dieren ook regelmatig op Bicellariella 
ciliata worden waargenomen. 
De karakteristieke eisnoeren zijn te vinden 
vanaf juli tot december en hebben de vorm van 
een karakteristiek wit kronkelig kettingsnoer, 
met omlaag gebogen u-vormige lussen. Ze 
worden meestal in mosdiertjeskolonies afgezet. 
 
Areaal en verspreiding 
 
Blauwtipjes worden vooral in de Oosterschelde 
waargenomen, hoewel er ook incidentele 
waarnemingen bekend zijn uit het 
Grevelingenmeer, de westelijke Waddenzee en 
de mond van de Westerschelde. 
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Brede ringsprietslak (Facelina bostoniensis) 
 

 
 
Zoekbeeld 
 
Zeenaaktslak. Tot 55 mm. Vrij brede slak met 
lange, slank, in groepjes bijeen staande 
papillen. Vooral de voorste zijn erg lang. 
Koptentakels tot bijna de helft van de totale 
lichaamslengte. Voetpunten tentakelvormig 
uitgetrokken. Rhinoforen duidelijk 
gelamelleerd. Vrij algemeen in de zeegaten 
van de Waddenzee, de monding van de Ooster- 
en Westerschelde en in de Noordzee, vooral op 
wrakken. 
 
Te verwarren met 
 
Verschilt van de Slanke waaierslak Flabellina 
gracilis door de gelamelleerde rhinoforen, het 
ontbreken van een helderrode papilinhoud (een 
roodachtige papilinhoud neigt meer naar oranje 
bij Facelina), de roodachtige kleur in de kop 
rond de kaken en de zeer lange koptentakels. 
 
Enkele malen is in de Oosterschelde de Slanke 
ringsprietslak Facelina coronata gevonden. 
Deze heeft kortere, blauwachtige papillen. De 
voorste papillen zijn zo kort, dat een deel van 
de rug daarachter kaal is. 
 
Kenmerken 
 
Afmetingen: Lengte tot 55 mm. 
 
Kleur : Het lichaam is transparant tot wit, de 
papillen hebben een bruine, soms roodachtige 
of grijze inhoud en een witte top. De punten 
van de tentakels zijn wit, tussen en achter de 
rhinoforen schemert het mond-apparaat roze 
tot rood door. Op de staart witte puntjes in de 
vorm van een lengtestreep. 

Vorm : Vrij brede, doorgaans actieve slak met 
lange, slanke papillen, die in groepjes bijeen 
staan. Vooral de voorste zijn erg lang. 
Koptentakels zeer lang, tot bijna de helft van 
de totale lichaamslengte. De voetpunten zijn 
tentakelvormig uitgetrokken. Rhinoforen 
duidelijk gelamelleerd. 
 
Eieren: Het eisnoer vormt een los gekronkelde 
spiraal. 
 
Habitat en ecologie 
De soort leeft van allerlei hydropoliepen, maar 
heeft een voorkeur voor Tubularia-soorten. De 
dieren hebben dan ook een voorkeur voor 
plaatsen met een sterke getijdestroming, 
aangezien daar Tubularia-soorten het meeste 
voorkomen. 
 
Areaal en verspreiding 
 
Langs de gehele West-Europese kust, vanaf 
Noorwegen tot in de Middellandse Zee. Elders 
onder andere ook langs de Noord-Amerikaanse 
kust, van Nova Scotia tot Connecticut. 
Geregeld te vinden, soms algemeen in de 
zeegaten van de Waddenzee, de monding van 
de Ooster- en Westerschelde en in de 
Noordzee (wrakken). 
 
 
Driekleurige knuppelslak (Eubranchus cf 
tricolor) 
 

 
 
Zoekbeeld 
 
Zeenaaktslak. Tot 45 mm. Relatief grote en 
plompe slak met een vrij groot aantal cerata. 
Semi-transparant, gelig of grijswit, rhinoforen 
met oranje waas, of dezelfde kleur als tentakels 
en cerata.  
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Uiteinde cerata met wit puntje, een oranje gele 
ring en een smalle witte ring, die gezamenlijk 
de cnidosac maskeren. Rhinoforen en tentakels  
glad. Op de rhinoforen geen bruine band, in 
tegenstelling tot de andere knuppelslakken. 
Zeldzaam, alleen bekend van de Klaverbank. 
 
Te verwarren met 
 
Eubranchus farrani en (in mindere mate) 
Eubranchus pallidus. De bij andere 
knuppelslakken aanwezige bruine band op de 
rhinoforen ontbreekt, hetgeen karakteristiek is 
voor deze soort.  
 
Kenmerken 
 
Afmetingen: Tot 45 mm. Relatief grote en 
plompe slak. 
 
Kleur : De algemene lichaamskleur is semi-
transparant, bleek gelig of grijswit. De 
rhinoforen kunnen een oranje waas hebben, of 
dezelfde bleke kleur als de tentakels en cerata. 
De bij andere knuppelslakken aanwezige 
bruine band op de rhinoforen ontbreekt, 
hetgeen karakteristiek is voor deze soort. De 
cerata zijn transparant, met aan het uiteinde 
een toegespitst wit puntje, waaronder een 
bredere gele of oranje gele pigmentring ligt, 
met direct daaronder bovendien een smalle 
witte ring. Gezamenlijk maskeren deze de 
cnidosac. De vertakkingen van de 
middendarmklier in de cerata vormen een 
opvallend dunne, oranjebruine tot donkere 
streep in het midden van de lichte cerata. 
Juveniele dieren tot ca. 13 mm zijn soms alleen 
wit, met uitzondering van de vertakkingen van 
de middendarmklier. 
 
Vorm : Geen schelp. De rhinoforen en 
tentakels zijn glad, de rhinoforen lijken iets 
langer. Er is een relatief groot aantal cerata. 
Deze zijn duidelijk gezwollen, met name bij 
dieren die op Penneschaft worden 
aangetroffen. De cerata staan zo dicht op 
elkaar dat geen duidelijke organisatie in rijen 
zichtbaar is.  
 
Eieren: De eieren vormen een niet nader 
beschreven band, met daarin tot 650 embryo’s. 
Elders zijn eisnoeren aangetroffen van mei tot 
oktober. Uit de Nederlandse kustwateren zijn 
tot nu toe nog geen eisnoeren bekend. 
 

Habitat en ecologie 
 
De soort leeft op hard substraat in het 
sublitoraal, op diepten van enkele meters tot 
ten minste 80 m. Vaak aanwezig op plaatsen 
met een sterkere stroming. In de literatuur 
wordt gemeld dat deze soort zich voedt met 
diverse soorten hydropoliepen, met name 
Geknoopte zeedraad Obelia geniculata, maar 
ook Penneschaft Tubularia indivisa, Ruwe 
zeeborstel Hydrallmania falcata, Zeedennetje 
Abietinaria abietina en Zeespriet Nemertesia 
sp. Dieren die zich voeden met Penneschaft 
zijn opvallend plomper, waardoor ze meer op 
onder andere de ‘Gezwollen knuppelslak’ 
lijken dan dieren die zich met fijnere 
hydropoliepen voeden (B. Picton, pers. med.). 
 
Areaal en verspreiding 
 
Van de Europese kust bekend van Groenland, 
de Witte Zee, Scandinavië, de Britse en 
Faeröer-Eilanden en de Franse westkust. 
Elders ook bekend van de Amerikaanse 
oostkust, Nova Scotia, Maine. Voor de 
Nederlandse faunalijst is deze soort 
vermoedelijk een recente aanvulling. De soort 
is zeer zeldzaam: er is slechts eenmalig één 
dier van ca. 2 cm aangetroffen op het 
Nederlandse deel van de Klaverbank (juni 
2011), op een restant van een niet nader 
gedetermineerde hydropoliepensoort. 
 
Nadere informatie 
 
Hoewel enkele malen dieren onder deze naam 
zijn genoemd uit de Oosterschelde, betrof het 
steeds de ‘Gezwollen knuppelslak’. Alleen de 
vondst van de Klaverbank (juni 2011) heeft 
vermoedelijk betrekking op de ‘Driekleurige 
knuppelslak’. De identificatie van dit 
exemplaar is gebaseerd op externe kenmerken 
en er is geen intern anatomisch, radula- of 
DNA-onderzoek gedaan.  
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Opmerkelijk Onderzoek 
 
Waren haaien, die taaie overlevers van 
wereldwijde uitsterfgolven, 19 miljoen 
jaar geleden bijna verdwenen? 
 
Volkskrant, 8 juni 2021 – George van Hal 
 
Je hóórt het beroemde Jaws-thema al bijna in 
je hoofd wanneer je foto’s van een witte haai 
ziet. Toch is de grootste roofvis ter wereld ook 
zonder de glans van Hollywood vermoedelijk 
de beroemdste van de grofweg 450 
haaiensoorten die door ’s werelds oceanen 
glijden. 
 
En dan tellen we alle lang geleden uitgestorven 
soorten nog niet mee, naar schatting enkele 
duizenden. Met indrukwekkende wezens als de 
megalodon, de grootste haai die ooit leefde, 
pronkstuk van menige museumcollectie en ster 
van zijn eigen filmreeks (The Meg). 
 
Al honderden miljoenen jaren zijn haaien 
nauwelijks weg te denken uit onze oceanen. Ze 
waren hier ruim voordat wij ten tonele 
verschenen en hebben zoveel wereldwijde 
uitsterfgolven overleefd dat wetenschappers 
zich al jaren buigen over wat hen zo taai 
maakt. Genoemde verklaringen: het feit dat ze 
goed kunnen omgaan met temperatuur-
schommelingen, en het feit dat ze alles lusten 
waar ze hun (soms spreekwoordelijke) tanden 
in kunnen zetten, zodat ze ook tijdens een 
wereldwijde catastrofe nog voldoende eten. 
 

 
 
 
 
 

Bijna-uitsterven 
 
En toch slaat recent onderzoek een deuk in dat 
onaantastbare imago.  In het vakblad Science 
schrijven twee paleobiologen over 19 miljoen 
jaar geleden, toen haaien bijna verdwenen. Dat 
bijna-uitsterven kwamen ze op het spoor door 
te kijken naar zogeheten denticles, kleine 
schubachtige tandjes op de buitenkant van 
haaienlijven die hen onder meer helpen 
efficiënter door het water te glijden. Iets dat 
zwempakmaker Speedo inspireerde tot het 
beroemde ‘haaienhuid’-pak, dat vanwege zijn 
effectiviteit bij officiële zwemwedstrijden 
wordt beschouwd als ‘technologische doping’ 
– maar dit terzijde. 
 
Die denticles dwarrelen geregeld naar de 
oceaanbodem, waarin ze als fossielen bewaard 
blijven. Zo’n 19 miljoen jaar geleden neemt 
het aantal daarvan in de bodem echter plots 
enorm af. Omgerekend moet destijds zo’n 70 
procent van alle haaiensoorten zijn verdwenen, 
concluderen de auteurs. 
 
En het bizarre? In die periode gebeurde er, 
voor zover we weten, niets bijzonders met het 
aardse klimaat of milieu. De onderzoekers 
hebben dus iets totaal nieuws ontdekt. Althans: 
als er niet iets anders aan de hand is. Het kan 
immers ook dat de denticles zélf veranderden – 
van samenstelling, bijvoorbeeld – zodat ze 
minder goed bewaard bleven. 
 
‘Moderne haaien begonnen zo’n twee- tot vijf 
miljoen jaar na de uitsterfgolf te diversifiëren, 
maar vertegenwoordigen slechts een kleine 
splinter van wat haaien ooit waren’, schrijven 
de onderzoekers in hun artikel. Met andere 
woorden: zonder wat er 19 miljoen jaar terug 
gebeurde, had Jaws misschien nog veel meer 
vervolgen gekregen dan nu. 
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Zeeland op een 
slakkengangetje 
 
Waar er eerder in het magazine al tal 
van verhalen de revue hebben 
gepasseerd met betrekking tot het 
kampeerweekend waren er nog een 
viertal Walvissen die elders in Zeeland 
een weekend hebben doorgebracht. 
 
Wilde dit viertal dan niet mee, hebben ze een 
hekel aan kamperen, houden ze niet van 
gezelligheid, zijn ze kritische eters of houden 
ze misschien meer van luxe? Nee, geen van dit 
alles is van toepassing. Dit viertal maakt wel 
vaker samen uitstapjes, tot in Bretagne 
(Frankrijk) aan toe.  
 
Het was in eerste instantie de bedoeling om 
tijdens het Pinksterweekend af te reizen naar 
het ‘regenachtige’ zuiden, maar dat lieten niet 
alle agenda’s toe. Gelukkig was dit weekend 
wel beschikbaar en wist Jennifer een mooi 
huis(je) te regelen, van alle gemakken voorzien 
en voor iedereen voldoende ruimte / privacy.  
 
Jennifer en Cor waren vrijdagochtend al vroeg 
op pad, terwijl de heren Stokhof de Jong nog 
verplichtingen hadden jegens hun 
werkgever(s), maar zij reden aan het eind van 
de middag bepakt en bezakt het inmiddels 
zonnige zuiden tegemoet. En dat de heren geen 
haast hadden was ook best een verrassing of 
komt dat doordat Rino deze keer de chauffeur 
was?  
 
Voorzien van de nodige proviand en een paar 
lekker gebakjes van Bakkerij Brakenhoff uit 
Assendelft wisten ze (bijna) in een keer het 
huisje te vinden. Tja, navigeren op een 
vakantiepark is niet altijd even makkelijk of 
was het kaartje van Jennifer gewoon (te) 
onduidelijk. 
 
Op verzoek van de heren was er door Jennifer 
en Cor ook een pak koffie geregeld, echter 
ontbraken de koffiefilters. Geen probleem, dit 
lost de ‘bouwvakker’ onder ons wel op 
middels een paar velletjes keukenpapier en niet 
veel later genieten we van een paar goede 
bakken koffie en thee. 

 

 
 
Omdat het vakantiepark aan de Oosterschelde 
ligt en de duiklocatie bij de Zeelandbrug maar 
20 minuten rijden is besluiten we 
zaterdagochtend/middag daar te duiken en ter 
plekke te kijken of we nog een 2e duik maken.  
 
Na nog een paar stoere verhalen te hebben 
verteld en een paar oude koeien uit de sloot te 
hebben gehaald is het al snel rustig en klinkt er 
allen nog dat irritante gesnurk van Patrick. 
 
Na een ‘redelijk’ goede nachtrust en een goed 
ontbijt vertrekken we naar de Zeelandbrug 
waar het nog verrassend rustig is en dat stemt 
ons zeer tevreden. We besluiten om niet 
helemaal op de kentering te duiken en wat 
eerder te water te gaan. Voor de meute uit zeg 
maar. 
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Het is alleen wel zaak om ook je vinnen mee te 
nemen naar de waterkant Cor. Moet je weer 
die hele dijk over. Bij wie hebben we dat 
eerder gezien…? Het zicht is niet super en we 
zien geen Sepia’s, maar het ‘spelen’ met de 
stroming is altijd weer fijn. Rino & Patrick 
duiken zo’n 45 minuten, maar Cor & Jennifer 
maken het uur ruim vol.  
 

 
 
Wat ons allemaal is opgevallen is de 
hoeveelheid naaktslakjes wat we hebben 
gezien. Zeker de heren Stokhof de Jong zien 
dit soort beestjes nog wel eens over het hoofd, 
maar nu zijn ze niet te missen. 
 
Terug bij de auto’s, probeert Rino uit of hij van 
zijn auto ook een camper kan bouwen, maar of 
het nu echt comfortabel ligt op deze manier is 
de vraag. 
 
Na een hapje en drankje, met dank aan de 
zorgzame Rino bespreken we het plan voor de 
rest van de middag.  
 
Het zonnetje brand lekker en de wens om nog 
een duik te maken droogt net zo snel op als 
onze duikpakken. We besluiten de spullen uit 
te hangen bij het huis en het terras op te 
zoeken. Omdat we er nu toch zijn. 
 
 
 

 
 
Niet veel later hangt de tuin vol met 
duikspullen en genieten we van het zonnetje 
als was het wel handig geweest om wat 
zonnebrand te gebruiken. 
 
Rond een uur of vijf wandelen we rustig naar 
de Beach club van het vakantiepark, maar het 
blijkt dat reserveren verplicht was. Ergens 
hadden we dit moeten weten. 
 
Gelukkig is er verderop een eetcafé waar ze 
nog een flinke picknicktafel beschikbaar 
hebben en we ineens als vanouds genieten van 
de nodige drankjes en hapjes.  
 

 
 
Zonder dat je het vooraf beseft is dit wel iets 
wat node is gemist tijdens de Lockdown.  
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Patrick heeft dan ook het grootste deel van de 
middag/avond een grijns op zijn gezicht of 
komt dat toch door de Gin-Tonics …? 
 
Het eten is prima, al vergeten ze het toetjes op 
te nemen en als we hier dan eindelijk zelf om 
vragen moeten we echter afrekenen, het 
eetcafé is maar tot 8 uur open. Zelf de snackbar 
verderop verkoopt geen ijsjes meer. Een (heel) 
klein beetje teleurgesteld wandelen we weer 
terug naar het huisje. Het is dan wel zaak dat je 
niet met een been in de goot loopt Patrick.  
 
De kant-en-klaar camera van Jennifer heeft 
voor wat leuke foto’s gezorgd en als de 
serveerster aanbiedt om een foto te maken en 
even goed moet kijken hoe-wat-waar zijn de 
glimlachende gezichten ook voor haar bedoeld. 
 

 
 
Terug in het huisje wil Jennifer de finale van 
de Champions League kijken, dit tot verbazing 
van de heren. Tja, je moet toch wat tijdens de 
Lockdown, ik ben het maar een beetje gaan 
volgen is haar verklaring.  
 
Kort samengevat, Jennifer kijkt voetbal, Rino 
leest een boek (ook best uniek) en Cor & 
Patrick vermaken zich met hun telefoon(s). 
Misschien wat saai, maar ergens ook wel 
lekker rustig.  
 
Het plan voor de volgende dag is om eerst te 
gaan duiken bij het Koepeltje West (Willem’s 
Reef) parallel aan het begin van de 
Brouwersdam. Hoe laat zien we morgen wel, 
eerst genieten van een goede nachtrust, 
tenminste als Patrick niet weer hele bossen om 
weet te zagen. 
 
 
 

Na een prima ontbijt vertrekken we naar de 
duikstek alwaar Patrick een korte briefing 
houdt over deze duikstek, welke wat afwijkt 
van het bekende Koepeltje Oost. 
 
De camera’s gaan weer mee onderwater en we 
‘struikelen’ weer bijna over het aantal 
naaktslakken.  
 
Jennifer schiet een mooie foto van een Brede 
ringsprietslak en is hier erg blij mee. Gelijk 
heeft ze, het is een prima foto geworden.  
 
Na de (late) lunch besluiten Rino en Patrick op 
huis aan te gaan, terwijl Jennifer & Cor pas op 
maandag naar huis zullen gaan.  
 
Op een slakkengangetje vertrekken de heren 
naar huis terwijl Cor & Jennifer deze keer wel 
het toetje krijgen waar we gisteren zoveel trek 
in hadden. 
 
Het was in alle opzichten weer erg fijn om in 
Zeeland te zijn en al zijn er niet heel veel 
duiken gemaakt, soms is er gewoon even uit 
zijn net zo belangrijk. 
 
Uiteindelijk heeft iedereen op zijn manier een 
heel fijn weekend gehad, was het niet in een 
tent op de camping met een geweldige 
catering, dan wel in een vakantiehuis met 
keukenpapier als koffiefilter. 
 
Patrick Stokhof de Jong 
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De Agenda 
 
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 e-mail worden aangekondigd.  
 
 
Juli     Augustus        September 
 
12 Bestuursvergadering  28 BBQ                    03  ALV 2021 
              13  Bestuursvergadering 
                    16/23 Walvissen in Egypte 
  
N.B. bestuursvergaderingen zijn openbaar, beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in het clubhuis.  
 
 
De Duikagenda 
 

  
 
 
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  
 
De prijzen zijn onderhandelbaar. Ben je geïnteresseerd dan hoor ik het graag. Jennifer 
 

     
 

     

dag datum duikstek tijd    
MacD.

tijd      
stek

opmerking Duikersgidslink

zondag 27-06-21 Ouderkerkerplas 9.30 10.00 https://www.duikersgids.nl/duikstekken/ouderkerkerplas

zondag 04-07-21 Toolenburgerplas 9.30 10.00 https://www.duikersgids.nl/duikstekken/toolenburgerplas

zondag 11-07-21 Spiegelpolder 9.30 10.00 https://www.duikersgids.nl/duikstekken/spiegelpolder

zondag 18-07-21 Twiske - Wezenlandstrand 10.00 https://www.duikersgids.nl/duikstekken/twiske-wezenlandstrand
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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 de Ouwe Doos, 25 jaar geleden 
  

In het jubileumjaar 1996 (25 jaar Walvis) is een aa ntal Walvissen afgereisd naar Den 
Helder om mee te doen aan de Drijftocht tussen Den Helder en Huisduinen. Tijmen 
Veen (toen lid, tegenwoordig donateur) schreef onde rstaand artikel over dit 
evenement in Walvis Magazine 1996-07 
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In Memoriam  
 
Ik hoop dat dit geen rubriek is die in elke clubblad gaat verschijnen, maar voor dit nummer heb ik 
toch weer een overleden oud-lid te melden. 
 
Door Ron Haarbrink werd ik erop gewezen dat op 2 april jl. oud-lid Nanne Breek is overleden.  
De naam kwam me niet onbekend voor, maar persoonlijk ken ik hem niet. Onderzoek in het archief en 
de clubbladen leerde me dat Nanne in 1976 en 1977 lid is geweest. Hij is 66 jaar oud geworden. 
Nanne was ook lid van de Zaanse Brandweer en zat n de stichting die de oude blusboot de Weer 
beheert en in de vaart houdt. Op de dag van de uitvaart stond de Zaanse brandweer in de Oostzijde als 
erehaag. 
 
 

  

Erehaag Brandweer Zaanstad                                                                                              
 
Jelmer de Vries 
 
(Foto’s Jelmer de Vries) 
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Puzzelen in plaats van zwemmen 
 

 
 
 
 
We vragen er niet persé om, maar we ontvangen toch 
regelmatig de correcte uitslagen van de puzzel(s) in de  
e-mail. We willen bij deze Jelmer de Vries in het  
zonnetje zetten. Hij heeft tot nu toe alle puzzels  
goed opgelost. De oplossing was vaak al binnen voor  
iedereen het magazine ontvangen heeft. 
 
Jelmer, bedankt voor je input en betrokkenheid bij het  
Magazine. De redactie stelt dit zeer op prijs.
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Duiken in Steengroeves, op 
reis met P&P in 2022?  
 
Dat het dynamische duo Patrick & Patrick 
vaak op zoek is naar dingen om te 
ondernemen / organiseren heeft deze keer 
geleid tot het plan om te gaan duiken in een 
tweetal steengroeves in Wallonië (België). 
 
Het plan is om met een groep van rond de 20 
personen af te reizen naar La Gombe & La 
Rochefontaine  
 
La Gombe is een van de mooiste duikplaatsen 
in België. Het is een oude steengroeve met 
imposante rotswanden, die steil uit het water 
omhoogsteken. Het zicht is goed, er is veel vis 
uitgezet en er liggen tal van objecten op de 
bodem, waaronder een straaljager en een tank. 
Volg de gidslijn om ook de buizen, de grotjes, 
de spiegel en de duikersklok te vinden. 
 

 
 
Je gaat bij La Gombe te water via een steile 
trap die naar een drijvend ponton leidt. Bij de 
instapplaats wemelt het van de vis, waaronder 
tamme karpers en steuren. Je mag de vissen 
niet voeren. 
 

 

La Rochefontaine staat voor goed zicht, veel 
vis en tal van objecten, waaronder een 
sleepboot en een autowrakje. Deze oude 
marmergroeve is opgebouwd uit verschillende 
niveaus en staat vol met oude mijnwerktuigen 
zoals een boorkop en een pomp. Opvallend is 
de enorme kraan die ver boven het water 
uitsteekt. Een leuk object om onderwater te 
bezoeken is de straaljager in de noordhoek van 
de groeve. Let op de openingstijden! Je betaalt 
hier enkele euro's om kunnen te duiken. 
 

 
 
Bij La RocheFontaine bereik je het water via 
een steile helling. De meeste vissen hier zijn 
tam en leven op de ondiepe plateaus. 
 

 
 
Hebben we je interesse gewekt laat het dan 
weten, we houden je dan op de hoogte van de 
voortgang van onze plannen.  
 
Let op, het gaat hier om een weekend weg en 
beiden plaatsen liggen niet naast de deur. Het 
zal een lang weekend worden. Hiernaast geldt 
dat het geen duikstekken zijn voor de 
‘beginnende’ duiker(s). 
 
Hopelijk later meer wat betreft dit plan. 
 
Patrick van Meurs & Patrick Stokhof de Jong 
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Ledenadministratie 
 
Geslaagden 
 
Droogpakduiken: Peter Booij, Arnold Kruijt 
Patrick van Meurs & Marcin Milczanowksi 
 
 

Gefeliciteerd 
 

 
 
Juli 
 
06  Dick Walter 
07  Dawid Rogowski 
16  Monica Dütting 
17 Lou Spijker 
23 Ronald Hoogeboom 
 
Augustus 
 
02  Theo Teeuw 
03  Maarten Bosch 
04  Marléne Albrecht 
06  Simon de Boer 
07  Rino Stokhof de Jong 
08  Patrick Stokhof de Jong 
14  Marcello Beauchchampet 
20  Nico Sliphorst 
27  Jos Beijer 
28  Eric van Duuren 
 
September 
 
01  Carol Lie 
02  Rink van Fucht 
07  Jelmer de Vries 
17  Frits Spijker 
 
 

 

Save the date, Het Walvis 
50-jaar Jubileumfeest 
 
Op 7 December 2021 viert De Walvis haar  
50-jarig 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. 
 
Een datum staat echter al vast en dat is 20-11-
2021. 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: 20-11-2021 
Aanvang: 20:00 uur 
Kosten: € 10 p/p (all-inclusive) 
Locatie: Partycentrum De Admiraal  
  Assendelft 
Muziek: DJ Appie de Kikker 
Thema: 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. 

 

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.  
 

 
 
Namens de jubileumcommissie 
 
Patrick & Patrick 



37 

 

  



38 

 

Wat kun je verwachten in 
het volgende magazine 
 
In het volgende magazine zullen we onder 
andere aandacht besteden aan de volgende 
onderwerpen: 
 
Walvissen in Egypte 
 
Op weg naar het jubileumfeest  
 
Het ‘oude’ normaal 
 
Het nieuwe zwembad 
 
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.  
 
 

Social Media 
 
Vanuit De Walvis wordt er veel gewerkt 

aan onze herkenbaarheid online. Dit via 

onze website:  

 

www.duikteamdewalvis.nl  

 

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. 

Beeldmateriaal voor de 
‘nieuwe’ website 
 
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. 
 
Daarom bij deze de oproep om foto-en 
filmmateriaal dat je hebt gemaakt bij een 
bijzonder evenement met René te delen.  
 
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. 
  
De foto’s graag aanleveren in JPEG-
formaat en van filmmateriaal graag een 
link naar de URL waar de film staat geven 
zodat onze server niet te snel vol raakt. 
  
Vast bedankt, mede namens het 
websiteteam, 
  
Jos Vork 
 

 
 
Omslagfoto: Jacqueline van Bork. 
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