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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 
 
Beste Walvissen, 

 

Voor jullie ligt het laatste clubblad van dit 

jaar. Dit keer een wat dunner clubblad dan 

dat iedereen van ons gewend is, we hebben 

niet veel kunnen doen sinds het vorige 

clubblad verscheen dus viel er ook weinig te 

verhalen over het gebeuren binnen onze 

vereniging, vandaar. 

 

Wat mij betreft is dit jaar weer omgevlogen en 
heb ik ondanks Corona toch wel weer veel 
gedaan en gelukkig ook kunnen doen.  
 
Belangrijkste wapenfeit van dit jaar was het in 
het voorjaar opknappen van het clubhuis 
samen met de nodige vrijwilligers die daarvoor 
de handen uit de mouwen kwamen steken. 
Tijdens die dagen was de sfeer er een van 
saamhorigheid en samen een mooi doel 
bereiken en daar krijg ik altijd veel energie 
van!  
 
Tussen deze klusweekenden door ook nog 
even Rob en Carla bezocht tijdens hun 
fietstocht door toen nog Nederland, inmiddels 
hebben zij er bijna 20.000 kilometers door 
Europa op de fiets op zitten, een ongetwijfeld 
geweldige ervaring.  
 
En het zwembad was dit jaar volgens mij wel 
steeds open en ook de clubavond hebben we 
tot voor kort kunnen houden, dus het 
onderlinge contact tussen de leden kon 
daardoor wel doorgaan. Ook de Algemene 
Ledenvergadering kon weer live gehouden 
worden. 
 
En toen liepen in het najaar de aantallen 
besmettingen weer op en gingen we 
langzamerhand weer richting een avond 
lockdown waardoor het 50-jarig jubileumfeest 
niet door kon gaan.  
 
Erg jammer nu alles geregeld was en we voor 
de leden de nodige verrassingen in petto 
hadden voor die avond; die zijn nu allemaal in 
de ijskast gezet tot betere tijden.  
Wat in het vat zit verzuurt niet zullen we maar 
denken.  

Zodra het wel kan gaan we natuurlijk gelijk 
weer aan de slag om dit feest alsnog door te 
laten gaan, dat zal afhangen van de vraag in 
hoeverre de Omikron variant ons parten gaat 
spelen. 
 
Voor nu wens ik iedereen prettige kerstdagen, 
een leuke jaarwisseling en een in alle 
opzichten voorspoedig 2022. 
 
Jos Vork  

 

 
 
 
Hoe het begon ... 
 
Op 7 december jl. was het op de kop af 50 

jaar geleden dat onze club werd opgericht, 

helaas hebben we dit nog niet kunnen vieren, 

maar wat in het spreekwoordelijke vat zit 

verzuurt niet. Omdat er niet veel leden van 

het eerste uur nog onder ons zijn, delen we 

hier in een notendop het ‘scheppingsverhaal’ 

van Duikteam De Walvis zoals dat eerder in 

het Jubileum Magazine is geplaatst voor onze 

40e verjaardag. 

 

Vijftig jaar geleden werkte ondergetekende als 
vrijwilligster bij het Wormerbad. Een natuur-
bad in de Wijde Wormer, met zwembaden, 
grote grasvelden, ‘schapenhokken‘ voor de 
badgasten om zich om te kleden en water net 
zo groen als het gras. 
 

Op een drukbezochte dag bleef er na 
sluitingstijd een stapeltje jongenskleding op 
een van de velden achter. Er moest dus (buiten 
het personeel) nog iemand aanwezig zijn.  
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Na een tijd zoeken zonder resultaat, besloot de 
beheerder van het zwembad, de heer Jan de 
Haas (†), een duiker te laten komen. Heel snel 
werd toen door hem een jongetje gevonden. 
Hij had in het water een epileptische aanval 
gekregen en was gestorven.  
 
Jan de Haas  besloot na dit vreselijke ongeval 
een duikersopleiding te starten, zodat er altijd 
een duiker in het zwembad aanwezig zou zijn 
voor eventuele calamiteiten. Ik zei toen tegen 
hem dat ik dan alvast een gegadigde voor hem 
wist, namelijk mijn echtgenoot Fons Emmink. 
Hij had wel eens over duiken gesproken.  
 
Zo werd een verdrietige gebeurtenis de 
aanleiding om een duikclub op te richten. Als 
we een aantal mensen (leden ) bij elkaar 
konden krijgen, zou Jan de Haas beginnen met 
trainen. 
 
Wij hebben onze familie, vrienden en buren 
enthousiast gemaakt en hadden spoedig  22 
leden bij elkaar, onder wie onze twee kinderen 
(8 en 11 jaar oud!). Het bestuur bestond uit  
Fons Emmink, Wim Bingley en Frank de Vos. 
En de bar-/gastvrouw was: Mary. 
 
Na alle officiële handelingen te hebben 
verricht, werd dan ook duikclub De Otter 
geboren. Vrij snel daarna hoorden we dat we 
deze naam niet konden gebruiken, want er was 
een club in Amsterdam met deze naam. Ach, 
eigenlijk was De Walvis veel mooier en groter.  
 
Van Jan de Haas mochten we één van de 
‘schapenhokken’ gaan gebruiken als clubhuis. 
Dus met een aantal vrienden werd er schoon-
gemaakt, geschilderd, een muurschildering 
gemaakt. We konden een bar krijgen van een 
discotheek en peuterden ergens een oliehaard 
los.  
 
Met m’n Fiat 500 sleepte ik mandflessen rosé 
en kratten pils naar het clubhuis. Ingekocht bij 
een groothandel op de Westzijde - voor een 
lagere prijs dan bij de supermarkt - en we 
konden enige weken later van de winst een 
heus koffiezetapparaat kopen. 
 
De conditietraining deden we op de grasvelden 
van het Wormerbad. Dat was hard nodig, want 
de bar in het clubhuis was inmiddels een grote 
trekpleister. Gezelligheid kent geen tijd, maar 
het ging natuurlijk om het (leren) duiken.  

Dat deden we niet in het Wormerbad, maar 
gingen aan de slag in zwembad  De Slag.  

 

 
 

 
 
Door enige artikelen in de krant kwamen er 
nieuwe leden bij en een echte duiktrainer: Kees 
Versseveld,  gymleraar en trainer van duikclub 
O.J.C. (Onderwater Jagers Club) in 
Amsterdam. Toen werd het allemaal echt 
serieus. Er werd onder zijn leiding hard 
getraind.  
 
We gingen ooit met de hele club en tenten naar 
Friesland, waar dat weekend meer water uit de 
hemel kwam dan waar we in moesten duiken. 
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Vergaderingen werden gehouden in het 
clubhuis, maar ook natuurlijk kaartavonden, 
feestjes en een ‘Franse kaasavond’.  
Ieder lid betaalde voor dit festijn zes gulden. 
En dat voor de hele avond kaas, salade en 
stokbrood eten. Van de Franse kaashandel-
meneer had ik een heel programma gekregen 
waarin stond in welke volgorde je de kaas 
moest presenteren. Je kan je bijna niet 
voorstellen dat het voor aardig wat aanwezigen 
de eerste keer was dat ze het aten (probeerden).  
Maar ja……. 50 jaar geleden, he? 
 
Er kwam zelfs een echte clubkrant. De eerste 
redactie bestond uit Rein en Francisca van ‘t 
Slot, Frank de Vos en Mary Emmink. 
 
Na bijna drie jaar als gastvrouw achter de bar 
te hebben gestaan, ben ik er mee gestopt. Fons 
is voorzitter geweest tot 1976. Ach, zo 
ontstond dus vijftig jaar geleden vanuit een 
clubje vrienden de nu zo goedlopende Walvis. 
 
Mary Emmink 
 

(echtgenote van de toenmalige voorzitter) 

 
 
De zaterdagochtend 
conditietraining 
 
Zoals gebruikelijk stond op zaterdag 4 

december ook weer een conditietraining op 

de planning. Ik was dit keer ruim op tijd in 

het zwembad om niet te hoeven haasten met 

omkleden, ook wel eens fijn.  

 

Bert was dit keer de trainer van dienst en de 
opkomst was bijzonder goed dit keer, we 
waren met twintig man (en vrouw), 
waarschijnlijk omdat we deze ochtend 
eigenlijk de cursus reddend zwemmen zouden 
doen waar veel regelmatige zwemmers zich 
voor hadden opgegeven.  
 
Maar omdat het in deze Coronatijd tijdens net 
weer verscherpte maatregelen het vreemd 
overkomt als je elkaar vasthoudt, wat bij 
reddend zwemmen nu eenmaal een 
voorwaarde is, hebben we toch besloten deze 
cursus te verschuiven naar een latere datum.  

Dus werd het toch een reguliere training.  
Om voldoende afstand te kunnen houden 
besloot Bert de groep in tweeën te splitsen 
waarbij de twee groepen elkaar steeds in de 
lengte van het zwembad tegemoet zwommen.  
 
En door goed op te letten ging dat prima 
alhoewel er toch wel wat zwemmers waren die 
allebei links bleven zwemmen en dan gaat het 
fout. Geen blijvend letsel gelukkig.  
 
De opdrachten van Bert waren pittig met veel 
hoekduiken en onderwater zwemmen, altijd 
weer een goed begin van de dag om zo actief te 
zijn, ben je gelijk helemaal wakker. En voor 
mij als nieuwe conditietrainer is het helemaal 
belangrijk om goed op te letten wat de 
opdrachten zijn want vanuit de gedachte beter 
goed gejat dan slecht bedacht onthoud ik de 
beste opdrachten van de andere trainers voor in 
mijn eigen trainingen.  
 
Die hebben inmiddels wel een beetje het imago 
best pittig te zijn maar al doende leert men en 
luister ik goed naar de signalen uit het water. 
Als ik bijvoorbeeld helemaal vergeet dat 
iedereen ook vinnen bij zich heeft en iemand 
wijst mij erop dat dat niet voor niets is laat ik 
die natuurlijk gelijk aantrekken, maar alleen 
als ook ik vind dat het daar tijd voor is.  
 
En zodra Patrick en Cor de enigen zijn die nog 
enigszins zwemmend de overkant halen bouw 
ik wat baantjes snorkelen in.  En zo maken we 
het uur vol en is het altijd weer leuk achteraf te 
horen dat men moe maar voldaan is, daar doe 
je het voor!  
 
Voor mij op deze plek een mooie gelegenheid 
om mijn mede-trainers van harte te bedanken 
voor de inzet in het afgelopen jaar. Nu we ook 
de zomer konden doorzwemmen stond er 
iedere week van het jaar, los van de lockdown 
weken, weer een trainer aan de kant om een 
lekker uur trainen te verzorgen met een 
constante opkomst aan zwemmers, en dat is 
erg mooi!  
 
En als nu ook nog een keer de kantine weer 
opengaat wordt het helemaal weer leuk, is 
natuurlijk afhankelijk van de Coronacijfers, we 
wachten het af! 
 
Jos Vork 
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De Krill-paradox. 
 
Walvissen eten drie keer zoveel krill dan 

gedacht. En dat verklaart waarom de 

hoeveelheid krill na de intensieve walvisjacht 

zo sterk afnam. Huh? 

 

Krill is één van de belangrijkste voedsel-
bronnen van walvissen; dat weten we wel. 
Maar hoeveel krill eten walvissen precies? Dat 
was tot voor kort een groot raadsel. In een 
nieuwe studie hebben onderzoekers gepoogd 
die vraag te beantwoorden. En het lijkt erop 
dat het antwoord op die vraag ook een ander 
lang bestaand mysterie heeft opgelost: de 
opvallende afname van krill na de intensieve 
walvisjacht in de vorige eeuw. 
 

Krill-paradox 
 
Tussen 1900 en 1970 werden er ongekende 
aantallen walvissen door mensen om het leven 
gebracht. Je zou zeggen dat deze desastreuse 
afname van walvissen waarschijnlijk leidde tot 
een immense toename van krill. Hun grootste 
vijand was per slot van rekening grotendeels 
verdwenen. Maar dat is niet wat 
wetenschappers aanschouwden. Integendeel. 
De afname van de hoeveelheid walvissen 
leidde verrassend genoeg tot een afname van 
krill. Dit fenomeen staat ook wel bekend als de 
krill-paradox. 
 
Studie 
 
Maar nu geeft een nieuwe studie meer inzicht 
in dit raadselachtige mysterie. En wel door te 
bestuderen hoeveel krill walvissen naar binnen 
schuiven.  
 
De onderzoekers plaatsten tags op maar liefst 
321 walvissen van zeven verschillende soorten 
die in de Atlantische, Stille en Zuidelijke 
Oceaan leven.  
 
Deze tags, die eruitzien als zuignapjes, werden 
op de rug van de walvissen geplaatst en 
fungeren als een soort smartphone: compleet 
met camera, microfoon, GPS en een meter die 
hun bewegingen volgt. En deze slimme tags 
gaven de onderzoekers vervolgens inzicht in 
hun eetgewoonten. 

 
 
Wetenschappers onderzoeken een bultrug per 
boot en drone in de oppervlaktewateren nabij 
het Antarctisch Schiereiland.  
 
Afbeelding: Duke University Marine Robotics and 
Remote Sensing under NOAA permit 14809-03 and ACA 
permits 2015-011 and 2020-016 
 
Walvissen blijken behoorlijke trek te hebben. 
Want het onderzoek wijst uit dat ze maar liefst 
drie keer zoveel eten dan gedacht. Een 
volwassen blauwe vinvis eet bijvoorbeeld 
tijdens het foerageerseizoen zo’n 16 ton krill 
per dag. “Dat is het gewicht van een volle 
schoolbus!” zegt Matthew Scott Savoca in 
gesprek met Scientias.nl. “Voor een deel heeft 
dit ermee te maken dat baleinwalvissen maar 
ongeveer 100 dagen per jaar eten en de rest 
van de tijd vasten. Iets dat echt opmerkelijk is 
voor een warmbloedig dier dat niet 
overwintert. Om te kunnen overleven en zich 
voort te planten, moeten ze dus tijdens hun 
zomerse voederperiode zoveel mogelijk naar 
binnen werken.” 
 

Gezondheid van de oceaan 
 
Deze ontdekking heeft verstrekkende 
gevolgen. Want door te onderschatten hoeveel 
walvissen eten, hebben wetenschappers ook 
het belang van deze onderzeese reuzen voor de 
gezondheid en productiviteit van de oceaan 
onderschat. Omdat walvissen dus meer eten 
dan gedacht, poepen ze ook meer. En 
walvispoep is een cruciale bron van 
voedingsstoffen in de oceaan. Zo is het onder 
andere rijk aan ijzer, dat weer de bloei van 
koolstofabsorberende fytoplankton 
ondersteunt. Eerder onderzoek heeft bovendien 
aangetoond dat walvispoep ongeveer 10 
miljoen keer zoveel ijzer bevat als het 
Antarctische zeewater.  
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Bovendien staat fytoplankton weer op het 
menu van krill. En zo is de cirkel weer rond. 
 

Terug naar de krill-paradox 
 
Het betekent dat hongerige walvissen en hun 
uitwerpselen dus heel belangrijk zijn voor de 
gezondheid van de oceaan. En dat verklaart 
ook de eerder genoemde krill-paradox. Door 
de intensieve jacht verdwenen er immense 
aantallen walvissen uit de oceanen. Minder 
walvissen betekent minder poep. Een gebrek 
aan walvispoep – en dus ijzer – voorkomt de 
groei van fytoplankton. En minder 
fytoplankton betekent op zijn beurt minder 
krill. 
 
Vóór de walvisvangst 
 
Deze verrassende bevindingen brachten de 
onderzoekers ertoe te bestuderen hoe het 
mariene ecosysteem eruit zag vóór de 
industriële walvisjacht waarbij er zo’n 2 tot 3 
miljoen walvissen werden afgeslacht. De 
onderzoekers gebruikten bestaande schattingen 
over het aantal walvissen dat vroeger in de 
regio’s leefde, in combinatie met de nieuwe 
resultaten, om te bepalen hoeveel de dieren 
toentertijd waarschijnlijk aten. “Onze 
berekeningen suggereren dat walvissen destijds 
meer voedsel consumeerden dan alle 
hedendaagse hoeveelheid krill en wereldwijde 
visserij samen,” vertelt onderzoeker Nicholas 
Pyenson in een interview met Scientias.nl. “De 
implicatie van deze cijfers is dat walvissen dus 
vóór de walvisvangst veel productieve 
oceaanecosystemen ondersteunden.” 
 

De cijfers 
 
Uit de analyse blijkt dat grote walvissen die in 
de Zuidelijke Oceaan leven, aan het begin van 
de 20e eeuw jaarlijks ongeveer 430 miljoen ton 
krill naar binnen slurpten. Dat is het dubbele 
van de hoeveelheid krill in de hele Zuidelijke 
Oceaan van vandaag de dag en is meer dan het 
dubbele van de totale wereldwijde visserij. Dit 
betekent dat de walvissen ook behoorlijk wat 
poep produceerden; een wonderbaarlijke 
stroom uitwerpselen die 12.000 ton ijzer 
bevatten. Dat is tien keer zoveel als walvissen 
nu aan de oceanen leveren. 
 

De onderzoekers pleiten in hun studie dan ook 
voor herstel van de walvis. Want dit onderzoek 
onderstreept zonder twijfel de cruciale rol die 
zij spelen in mariene ecosystemen. Als we de 
walvispopulatie kunnen herstellen tot de 
aantallen van vóór de walvisvangst, kunnen we 
ook belangrijke ecosysteem-functies die in de 
afgelopen honderd jaar verloren zijn gegaan, 
herstellen,” betoogt Pyenson. 
 

Oceanische Amazone 
 
Bovendien kunnen walvissen ook helpen om 
klimaatverandering verder in te dammen. Want 
zoals gezegd voedt de ijzerrijke walvispoep de 
bloei van fytoplankton. Fytoplankton neemt 
vervolgens tijdens fotosynthese CO2 op. En 
hoe meer fytoplankton, hoe meer CO2 er dus 
wordt geabsorbeerd en opgeslagen in de 
oceaan. Dit gebeurde waarschijnlijk voor de 
desastreuse walvisjacht dan ook in grote mate. 
“Onze resultaten suggereren dat de bijdrage 
van walvissen aan de wereldwijde 
koolstofverwijdering qua schaal waarschijnlijk 
vergelijkbaar was met de bosecosystemen van 
hele continenten,” aldus Pyenson. “Het is niet 
overdreven om te zeggen dat we met de 
walvisvangst een oceanische Amazone hebben 
verloren. Het herstellen van de walvis kan dus 
ook een natuurlijke klimaatoplossing bieden.” 
 

Herstel 
 
Deze studie toont onomstotelijk aan hoe alles 
met elkaar in verbinding staat en hoe het 
uitroeien van miljoenen walvissen verwoestend 
is geweest voor het mariene milieu. Het herstel 
van de walvispopulatie kan dus daadwerkelijk 
wonderen verrichten en helpen om afnemende 
vispopulaties weer op te krikken. “Meer 
walvissen betekenen productievere oceanen,” 
concludeert Savoca. “En meer walvissen 
ondersteunen tegelijkertijd ook grotere 
populaties vis en krill, niet kleinere.” 
 
Nu is het echter de vraag of we in staat zullen 
zijn de walvis een handje te helpen. Zeker nu 
de kwaliteit van de oceaan door 
klimaatverandering verder achteruitgaat. “Veel 
van de oplossingen liggen in onze eigen 
handen,” zegt Pyenson. “Die hebben 
bijvoorbeeld betrekking op de economie en 
wetgeving.  
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De afnemende aantallen walvissen in de 
Noord-Atlantische oceaan kunnen bijvoorbeeld 
grotendeels worden toegeschreven aan 
botsingen met schepen en verstrikking in 
vistuig. Dit kan echter makkelijker opgelost 
worden dan de verzuring van de oceaan en 
opwarmende zeeën.” Toch zijn de 
onderzoekers hoopvol gestemd. Zo vermoedt 
Savoca dat de aantallen walvissen zich op den 
duur zeker zullen herstellen. “De vraag is 
echter op welke tijdschaal,” zegt hij. “Ik hoop 
binnen mijn leven. Maar de tijd zal het leren.” 
 
Bron: https://scientias.nl/eindelijk-weten-we-
hoeveel-krill-walvissen-eten-en-dat-verklaart-
ook-de-raadselachtige-krill-paradox/  
 
 
 

Walvissen op de golfbaan? 
 
Beste Walvissen, 

 

Om gezamenlijk weer eens wat anders te 

doen dan duiken en voor eventuele niet 

duikers/partners, wil ik een voorstel gaan 

doen voor in het voorjaar. Daarvoor wil ik 

eerst even peilen of er eventueel voldoende 

interesse is onder jullie. 

 

Ikzelf doe al even aan Golf, ja, dat klinkt heel 
oubollig, het is een hele leuke sport, 
ontspanning en soms ook best moeilijk. Lekker 
buiten op een rustig tempo, een balletje over 
het gras /water slaan. Om mijn enthousiasme 
over te dragen aan anderen wil ik een Golf 
Clinic voor stellen bij Golfclub Heemskerk. 
 
Deze Clinic zou dan worden gegeven door een 
Golf Professional, de Clinic zal ongeveer 3 uur 
duren en zal dan bestaan uit een uitleg van het 
spel, daarna gaan we oefenslagen doen op de 
Driving-range, de lange slagen, vervolgens 
gaan we naar de Chipping green en daarna naar 
de Putting green om de korte slagen te 
oefenen. Dit alles in groepsverband. Na ca 2 
uur gaan we dan echt even een uur op de Par 3 
golfbaan een paar holes lopen. Na 3 uur zit dan 
de Clinic er op en doen we een kopje/thee/ 
koffie/drankje bij de 19e hole (restaurant). 
 
De groep mag max uit 16 personen bestaan.  

Ik denk zelf aan een zaterdag middag (om de 
bikkels van zaterdag ochtend ook een kans te 
geven) of zondag ergens in Maart/April. De 
kosten zouden dan ca. € 22,50 p.p. zijn dat is 
dan incl. materiaal, ballen enz. en na afloop 1 
bakje koffie. 
 
Ik hoor graag  hoeveel kandidaten we  kunnen 
strikken om deze uitdaging aan te gaan? 
 
Laat even weten of je geïnteresseerd bent 
d.m.v een appje of e-mailtje naar mij.  
 
Groet,  
 
Ronald Hoogenboom 
 
. 
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Plaagdier of lekkernij? 

De Amerikaanse rivierkreeft is de nieuwe 

vijand van waterschappen. Het beestje hoort 

niet in Nederland maar vindt het er zo fijn dat 

ze zich explosief vermenigvuldigd hebben en 

ondertussen oevers slopen en inheemse flora 

en fauna oppeuzelen. Rivierkreeftenvisser Jan 

de Waard probeert er zoveel mogelijk te 

vangen. Hij verkoopt ze levend aan 

groothandels en restaurants. 

 
 
Bron: Algemeen Dagblad 24 november 2021, 
door Angelique Mulders 
 
 
Onder meer waterschap Rivierenland, 
verantwoordelijk voor water en dijken van 
Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht en de 
rand van de Biesbosch in het westen tot aan de 
Duitse grens in het Oosten, volgt het initiatief 
met belangstelling. De toptijd om ze te vangen 
zijn de zomermaanden. Dan loopt de 61-jarige 
De Waard twee keer per week langs zijn fuiken 
in de Krimpenerwaard. ,,Om de kreeften eruit 
te halen voor het te vol wordt en er veel 
doodgaan. Ook kan ik dan vissen die ook in de 
fuik terecht zijn gekomen er nog levend 
uitgooien.’’ 
 
Waterschap Rivierenland trof de rivierkreeften 
enkele jaren geleden al in heel het gebied aan. 
Vooral in de Alblasserwaard en het Land van 
Maas en Waal kwamen soorten voor die 
intensief graven: de gestreepte Amerikaanse 
rivierkreeft en de rode Amerikaanse 
rivierkreeft. Een effectieve bestrijding van het 
diertje laat nog op zich wachten. ,,De heilige 
graal is nog niet gevonden’’, zegt 
woordvoerder Lotte Katee. 
 
,,Landelijk wordt er kennis verzameld over de 
ontwikkeling en verspreiding. Bestrijden doen 
dat nog niet actief, maar we zijn wel benieuwd 
wat er gebeurt als je de kreeften vangt, zoals in 
de Krimpenerwaard gebeurt.’’ 
 
Een Amerikaanse rode rivierkreeft (links) en 
een geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft, 
gevangen door Jan de Waard uit Lekkerkerk. 
© Frank de Roo 

 

 
 
Waterschap Hollandse Delta, verantwoordelijk 
voor de watertaken op onder meer het eiland 
van Dordrecht, stelt dat het diertje daar nog 
niet voor schade of overlast zorgt. Volgens 
Hollandse Delta zijn er geen aanwijzingen 
voor het verdwijnen van waterplanten of een 
achteruitgang van de waterkwaliteit. Ook zijn 
nog geen gevallen bekend van het ondergraven 
van taluds, wegbermen of dijken. Maar ook 
Hollandse Delta houdt het in het snotje. 
 
Onderzoekers van de Wageningen Universiteit 
(WUR) zeggen dat op basis van onderzoek dat 
nog altijd loopt, dat het bevissen van de 
kreeften de beste oplossing lijkt om de 
problemen te beteugelen die het te uitbundige 
gegroeide aantal Amerikaanse rivierkreeften 
veroorzaakt. Als hobby-visser een handje 
helpen, of omdat je wat lekkers op de barbecue 
wil, door ze uit het water te scheppen of een 
fuik te plaatsen is verboden. Met een Vispas 
mag je ze slechts vangen met een hengel. Maar 
omdat het een exoot is, mag je een 
Amerikaanse rivierkreeft niet zomaar 
verplaatsen. 
‘Helemaal verwijderen lukt niet’ 
 
Met de WUR-wetenschappers trekt Jan de 
Waard inmiddels ook op. Hij noteert hoeveel 
hij vangt aan kreeften, waar in de 
Krimpenerwaard dat gebeurt en wat de 
bijvangst is. ,,Het is beheersbaar te maken’’, 
meent De Waard. ,,Maar helemaal verwijderen 
lukt denk ik niet, mede omdat ze over land 
makkelijk van de ene naar de andere sloot of 
plas lopen.’’ 
 
Nu heeft de Lekkerkerker er als 
beroepsbinnenvisser ook een economisch 
belang bij dat de exotische rivierkreeften niet 
allemaal worden weggevangen.  
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,,Als je ze echt weg wil hebben, helemaal, dan 
zou een waterschap, gemeente of provincie mij 
in dienst moeten nemen. Dan heb ik 
bestaanszekerheid en ga ik door met vangen 
ook als een plek minder kreeftrijk is of 
wordt.’’ 
 
À la de muskusrattenvangers die in dienst zijn 
bij verschillende waterschappen dus. Want nu 
zit De Waard volgens zijn vrouw ‘in een 
wereld op zijn kop’. ,,Om bijvoorbeeld in 
water van de provincie te mogen werken 
moeten wij jaarlijks een bedrag betalen, terwijl 
we er ook gewoon een plaag bestrijden.’’ 
 

 
 
 
 
 

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 
drietal steengroeves in Wallonië (België). 
 
Het plan is om met een groep van rond de 20 
personen af te reizen naar La Gombe, La 
RocheFontaine & Sprimont.  
 
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 te kunnen duiken. 
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Bij La RocheFontaine bereik je het water via 
een steile helling. De meeste vissen hier zijn 
tam en leven op de ondiepe plateaus. 
 

 
Sprimont, je duikt in Sprimont tussen grote 
rotsblokken, steile wanden en veel vis. 
Sprimont is een ondergelopen mijngroeve die 
niet groter is dan een voetbalveld. Toch is een 
duik hier best de moeite waard. Zeker in 
combinatie met het nabijgelegen La Gombe.  
 

 
 
De instapplaats van Sprimont bereik je via een 
steil pad. Er is een lift voor je duikspullen 
aanwezig. Vis spot je in Sprimont vooral in de 
ondiepere gedeelten. 
 

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 
 
 

In Memoriam Jaap Betjes 
 
Helaas ook dit clubblad weer een overleden 

oud-lid. 

 
Op 11 oktober is overleden op 87 jarige leeftijd 
Jaap Betjes. Hij is lid geweest van 1994 tot 
1998, heeft bij de Walvis zijn 1- en 2-
stersbrevet behaald. 
 
Jaap was een sportief persoon die op hoge 
leeftijd nog op de fiets naar de ijsbaan in 
Alkmaar ging om z’n baantjes te schaatsen.  
 
Beroemd was de Citroën HY-camper waar 
tijdens pinksterkampen van alles uitgetoverd 
werd, tot boomzagen aan toe. Was heel handig 
als er weer eens een kampvuur gestookt werd. 
Jaap woonde in Wormer. Ik kwam hem tot 
voor enige jaren nog regelmatig tegen bij de 
supermarkt hier in Zaandam, ook daar kwam 
hij gewoon nog op de fiets. 
 

 
 
Jelmer de Vries
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De Coopertest(en) 
 
Zoveel trainers, evenzoveel coopertesten. Elke trainer heeft zijn eigen kijk op hoe een coopertest 

eruit komt te zien. Hieronder vinden jullie een overzicht van de laatste 2 testen welke zijn 

afgenomen. 

 

13-11-2021 | Jos Vork 
 
Jos heeft er zin, er wordt flink ingezwommen, of dit nu wel verstandig is voorafgaande aan een 
coopertest …? 
 
Naam:   Totaal: 
    
Wim   28 
Arnold   32 
Cor V.   34 
Rink   31 
Frits   25,5 
Dick   30,5 
Bert   32,5 
Patrick   33,5 
Flip   25 
    

 
13-12-2021 | Jos Vork 
 
Jos is weer aan de beurt, wat gaat er mis bij de planning van de trainingen …? 
 
Naam:   Totaal: 
    
Wim   30 
Arnold   32 
Cor. V   36 
Patrick   36 
Rink   31 
Frits   24,5 
Dick   31,5 
Oscar   25 
Piet   25 
Jelmer   25 
Jertha   25 
Ton   26 
    

 
Tot de volgende Coopertest(en). 
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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 
 

 
Zeelandweekend zoekt 
nieuwe organisatie. 
 
Jarenlang heeft Jacqueline van Bork de 

organisatie van het Zeelandweekend op zich 

genomen. Door omstandigheden is zij echter 

niet langer beschikbaar. De evenementen-

commissie is zodoende op zoek naar een 

nieuwe organisatie m/v. 

 
Het eerstvolgende Zeelandweekend staat 
gepland voor 10 t/m 13 juni 2022. 
 
De organisatie bestaat o.a. uit hulp bij het 
verzorgen van het ontbijt, de bbq en waar 
nodig de lunch. Een duikplanning wordt vaak 
door de (ervaren) duikers en/of instructeurs 
gemaakt.  
 
Ter informatie : een ieder dient zich zelf aan te 
melden bij de camping via de volgende 
website: www.campingnoordernieuwland.nl 
 
Alvast bedankt voor de medewerking.  
 
We willen via deze onpersoonlijk weg 
Jacqueline bedanken voor het vele werk wat ze 
heeft verzet de afgelopen jaren. 
 
De evenementencommissie 
 

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"
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We gaan weer van start, je 
duikbrevet halen in het 
voorjaar van 2022? 
 
De afgelopen 1,5 jaar hebben de instructeurs 

zich behoorlijk rustig moeten houden. Ja, er 

zijn verschillende specialties gegeven en 

afgerond, maar het ‘echte’ opleiden van 

nieuwe duikers stond op een laag pitje. 

 

Iedereen weet waardoor dit komt, maar de 
huidige ontwikkelingen zijn positief te noemen 
en aan de animo onder de instructeurs zal het 
zeker niet liggen. Bij deze wil ik dan officieel 
aankondigen dat we een 1-sters opleiding 
willen gaan starten in 2022. De eerste 
conceptplanning is al gemaakt, echter is deze 
niets waard zonder deelnemers. 
 
In de wandelgangen heb ik al vernomen dat 
er verschillende leden zijn waarvan familie of 
vrienden aan de slag willen gaan met de 
duiksport.  
 
Ik ontvang graag de contactgegevens zodat er 
contact opgenomen kan worden. Laten we 
samen weer een mooie opleidingsgroep 
vormen. 
 
Wat zijn de kosten? 
 
Om je 1* duikbrevet te halen ben je in totaal  
€ 350,00 kwijt. Dit is inclusief het 
lidmaatschap van de NOB, de Nederlandse 
Onderwatersport Bond, een jaar lidmaatschap 
bij onze vereniging, een jaar lang gratis 
flesvullingen en alle advies en hulp die je 
nodig hebt. 
 
Uiteraard hebben we ook oog voor de al 
gebrevetteerde duikers en we horen graag of er 
nog wensen zijn. Specialities en/of 
vervolgopleidingen komen niet uit de lucht 
vallen. Eigen initiatief wordt zeker 
gewaardeerd.  
 
Als instructeurs staan wij borg voor een 
gedegen opleiding zodat je aan het einde van je 
opleiding op een goede en veilige manier aan 
jouw duikavontuur kan gaan beginnen, met al 
het moois wat het onderwaterleven te bieden 
heeft. 

 
 

 
 

 
 
Als bovenstaande foto’s je niet overtuigen om 
te leren duiken dan doen onze stoere verhalen 
dit vast wel.  
 
Zoals gezegd, laat het ons weten als je 
kandidaten / geïnteresseerden weet. 
 
Namens het instructeursteam. 
 
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.  
 
 
December    Januari         Februari 
 
20 Bestuursvergadering  17 Bestuursvergadering 14         Bestuursvergadering
                 
nb: bestuursvergaderingen zijn openbaar, beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in het clubhuis.  
 
 
De Duikagenda 
 
Vanwege het winterseizoen geen geplande duiken. Wil je duiken? Dan een melding in de 
Whatsappgroep Walvis-Duikvaker. Vanaf Pasen wordt de planning weer gestart. 
 
Heb je suggesties voor duiklocaties? Meld deze dan bij één van de planners (Marlène, Bert, Theo, 
Jelmer). 
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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, (bijna) 50 jaar geleden 
  

Dit keer, net als in vorig clubblad, een voorzittersartikel van wijlen voorzitter (en mede 

Walvisoprichter) Fons Emmink. Deze keer uit het allereerste Walvismagazine (mei 1972). 

En het omslag van het eerste clubblad. 

 

Ik vond dit wel toepasselijk in de maand dat onze club 50 jaar bestaat. 
 
Jelmer de Vries. 
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Groeten van Rob & Carla 
 
Hey  allemaal, 

 

Wat een jaar hebben we allemaal gehad, een rollercoaster van het onbekende virus met alle 

maatregelen waar je maar weer het beste van maakt. We hopen dat alle mooie plannen en 

activiteiten in 2022 spetterend uitgevoerd kunnen worden...  

 
Wij fietsen het jaar nog ff 2 maanden in.. richting huis met een heleboel indrukken van Europa erbij.  
 
Laten we niet vergeten hoe mooi het allemaal is en hoe belangrijk om heerlijk de tijd te nemen voor 
alles wat je lief is. 
 
We zien jullie graag in maart weer! 
 
Rob en Carla 
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Puzzelen in plaats van zwemmen / duiken 
 

 

 
 
Ledenadministratie 
 
Geslaagden 
 
Nitrox Basis: Marcello Beauchampet, 
Marcel Numan & Dawid Rogowski 
 
 

Gefeliciteerd 
 

 
 
 

Januari 
 
07 Mowaffaq Tahir 
12 Jos Vork 
15 Marcel Numan 
20 Ronald van Bork 
24 Wim Tijsterman 
 
Februari 
 
04 Diana Kraa 
04 Jertha Brouns 
 
Maart 
 
09 Cor v.d. Poll 
12 Jennifer Goedhart 
15 Rob Daub 
16 Carla Luth 
19 Timo v.d. Werff 
20 Erik v.d. Toorn Vrijthoff 
26 Piet de Groen 
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Wat kun je verwachten in 
het volgende magazine 
 
In het volgende magazine zullen we onder 
andere aandacht besteden aan de volgende 
onderwerpen: 
 
Walvissen op en rond Lanzarote 
 
Fris het nieuwe jaar in? 
 
Goede voornemens 
 
Het jaar van de weddenschappen? 
 
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: uit het archief van de Familie de 
Vries. 
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