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DE KENTERING

dé onafhankelijke
duikvereniging
voor de Randstad

16e jaargang,Dec 2020

Van de redactie
Ook in deze corona tijd zullen wij als redactie van de kentering voor het nodige leesplezier voor onze leden
moeten zorgen. Het is natuurlijk best aanpassen om een vergadering te houden, maar met de nodige
afspraken over het gebruikelijke, afstand enz., lukt het toch om zonder problemen een vergadering te beleggen. Toevallig heeft het bestuur op dezelfde avond ook een vergadering gepland maar die is met behulp
van een videoverbinding, zodat ik na de bestuursvergadering aan kan sluiten bij de redactievergadering.
Er is al een hoop besproken en opdrachten zijn verdeeld als ik aansluit. Het blijkt dit keer erg moeilijk om
onze kentering te vullen omdat er nauwelijks evenementen zijn geweest doordat corona roet in het eten
heeft gegooid. Wij zullen dus veel zelf moeten schrijven wat ook weer een uitdaging is. Clubvakanties die
gepland waren zijn niet doorgaan en moeten, als alles meezit, volgend jaar op herhaling doordat wij vouchers hebben ontvangen. Wat in het vat zit verzuurd niet. Het betekent wel dat er ook geen clubvakantie
verslagen zijn voor de kentering. Wel heeft een klein groepje, tussen de Lock downs door toch een reisje
kunnen maken, maar daar lees je genoeg over in deze kentering.
Wij beginnen toch het verenigings- leven erg te missen ondanks het feit dat het zwembad goed bezocht
wordt. Het is anders omdat je niet eens een keer lekker kan kletsen met je duikvrienden onder het genot van
een drankje in het clubhuis. Het clubhuis ligt er verlaten bij en het contact met de leden verloopt via de sociaal media. Maar laten wij niet klagen de berichten over besmettingen binnen onze vereniging zijn minimaal,
mede door het feit, denk ik, dat wij ons goed aan de regels houden. Als de mede mensen dat ook zouden
doen dan hadden wij nu niet al die problemen. Helaas blijven er nog steeds mensen rondlopen die denken
dat er niets aan de hand is, ik hoop oprecht, dat die nu eens van gedachte veranderen zodat wij snel ons
oude leventje weer kunnen oppakken en de belemmeringen voor het duiken en organiseren van evenementen worden opgeheven.
Blijf gezond en ik hoop vlug tot ziens in zwembad, clubhuis of aan de waterkant.
Cor van Veghel

Kijk ook eens op:
www.aqualisrotterdam.nl
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Van de Voorzitter
Corona 2020 en thuiszitten; maar wat als je vrouw een docent is?
Het jaar 2020 zal voor altijd de geschiedenis ingaan als het Corona jaar. Het is een kwestie geworden van
zoveel mogelijk thuisblijven en zo min mogelijk contact zoeken met anderen.
De één lukt dat beter dan de ander. Je bent vaker thuis en zit meer op elkaars lip. Normaal heb ik daar geen
moeite mee. Zo’n periode duurt hooguit 3 weken, dan is de vakantie voorbij en begint het gewone leven
weer. Maar nu, in Corona tijd zit ik al vanaf maart thuis. Het lijkt wel een hele lange vakantie, maar dat is het
niet. In de regel zit ik in de woonkeuken te werken. Achter mijn laptop en de telefoon bij de hand. Vrouwlief
werkt in haar eigen werkkamer en komt af en toe naar beneden om koffie of een glas water te halen. Je
merkt toch dat het anders is en af en toe dreigt er een kleine irritatie. Nu is dat normaal en je komt er altijd
wel uit. Ik zie het positief: het is als oefenen voor je pensioen als je voor de rest van je leven nog maar één
grote vakantie zonder einde hebt.
Maar toch, …. de ene vrouw is de andere niet. Er zijn er meerdere typen van zoals de huisvrouw, (eentje die
helemaal losgaat in het huishouden) controle freak vrouw, (een vrouw die overal en altijd de controle over
alles wil hebben) klachten box vrouw, (een vrouw die altijd klaagt en zeurt) de dominante vrouw, (eentje die
de baas speelt en ook is), de pronk vrouw (een vrouw waar je mee voor de dag kan komen, maar verder
geen functie heeft) etc. Maar ik heb wel een hele bijzondere: een docente vrouw. Samenleven met een docente vrouw geeft toch wel een bijzonder cachet aan de relatie.
Docenten staan erom bekend dat ze heel erg behulpzaam, geordend én consequent zijn. Nou, behulpzaam
is ze zeker en dat is heel erg fijn. Ze helpt me met alles. Bijvoorbeeld als ik ga duiken draagt ze mijn lood
en flessen en helpt aan de waterkant. Maar ook in huis. Ze zegt vaak: Cor blijf jij maar zitten, dat doe ik wel
even. Zal ik je sloffen even halen en een biertje voor je inschenken? Geweldig zo’n vrouw. Maar ja, ze is ook
geordend en consequent. Als je voor een klas staat met studenten moet je geordend en consequent zijn.
Regels zijn regels en de grenzen worden bewaakt. Zo is er afgesproken dat de duikmaterialen in de kast op
zolder gaan. De duiklamp na het opladen weer de kast in moet en
dat er geen spullen rondslingeren. Ja, daar kan ik het in grote lijnen
wel mee eens zijn. Maar tussen eens zijn en praktisch toepassen
zit bij mij toch nog wel een discrepantie; ik bedoel een persoonlijk
leerdoel. Dit is wel de taal van een docent natuurlijk.
Docenten staan erom bekend dat het corrigeren en het gebruik van
een rode pen in hun DNA is opgenomen. Ik vind dat je in een liefdesrelatie elkaar moet helpen en ook dat je je geliefde wilt behoeden voor uitglijders, nare dingen en onwenselijk gedrag. Nou, dat
weten docenten heel goed te combineren. Bij ons is het niet erg als
ik vergeet om de voordeur op het nachtslot te zetten. De docente
vrouw loopt langs de deur, ziet dat onmiddellijk en draait het slot
alsnog dicht. Mijn gedrag wordt ter plekke gecorrigeerd. Fijn toch
zou je zeggen? Maar het echte geluk komt pas in de ochtend. Dan
krijg ik, zonder dat ik er om hoef te vragen, gratis en helemaal voor
niets, feedback. Ik mag dan ook reflecteren op mijn eigen gedrag.
Hoeveel mannen zijn er niet die de zegeningen van zo’n docente
vrouw missen?
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De kerntaak van een docent is de leerling of student wat bij te brengen. De docente vrouw brengt dit met
veel liefde ook tot uiting in de privé situatie. Die staat heel welwillend tegenover het fenomeen haar echtgenoot ook een lesje te leren. Zonder veel in detail te gaan: ik leer me toch een hoop. Maar dat is eigenlijk
het probleem nog niet zo. Een andere eigenschap van docenten is dat ze willen toetsen of het geleerde
beklijft bij de leerling. En daar hebben ze een methode op gevonden: eindeloos herhalen en dan overhoren.
“Schat heb je je duikkoffer al opgeruimd?” “Moet die duiklamp nog een week in de huiskamer liggen?”. Het
vervolg: “Is de duikkoffer al opgeruimd” en “Heb je de duiklamp al opgeruimd?”. Een dag later: “Is de duikkoffer al opgeruimd?”. Herhalen en overhoren. Herhalen en overhoren. Het is een schat van en vrouw hoor,
maar ik hoop maar dat, als ze later geen docent meer is deze karaktereigenschappen wat zullen afvlakken.
Een andere keuze kan ook zijn te stoppen met duiken en de duikspullen weg te doen. Dan hoor ik nooit
meer dat ik de duikkoffer moet opruimen. Maar of de voordelen tegen de nadelen opwegen, ik denk het
niet.
Het Corona jaar 2020 loopt ten einde. De eerste resultaten van een vaccin zijn positief. Hopelijk kunnen we
na inenting de draad weer oppakken. We hopen van ganser harte dat de samenleving weer wat gaat lijken
op de pre-corona tijd. Dat we weer “ouderwetse” Zeelandweekenden kunnen organiseren en andere leuke
evenementen. Dat de buitenduiken “normaal” kunnen doorgaan. We elkaar kunnen ontmoeten in ons clubhuis en zwembad en dat we in 2021 weer een fijne clubvakantie kunnen hebben.
Hoewel ik wel denk dat sommige dingen blijvend zullen veranderen. Ik denk dat mensen gewoon gebruik
zullen maken van de videovergadering. Dit scheelt veel reistijd voor bepaalde beroepen. Daardoor zal het op
de wegen ook wat stiller worden. In dit kader, ook het thuiswerken zal meer normaal worden. Maar dan ben
ik in het voordeel, want ik heb immers een docente vrouw.
Een heel gezond, coronavrij en voorspoedig 2021.
Cor Gunther
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Verjaardagen
Januari.
12 Hans Schram
25 Casper Markesteijn
29 Rob Rinnooi

Juni
15 Hugo Groenewegen
24 Patrick van den Berg
25 Joop Hoogeveen

Februari
12 Nathalie de Bloeme
14 Mark Hijmans
19 Glenn Grielaard
21 Wim Stigter
24 Thijs Boumans

Juli
2
3
12
25
25

Maart
11 Thecla Düber.
22 Frits van der Meer
23 Cor Gunther.
31 Guido Witmond

Augustus
8 Maarten Hendrix
14 Laurens Da Costa
17 Sandra Overkleeft-Burger
26 Tita van der Kraan

April
1 Fred Ouwerkerk
2 Thomas Düber
6 Rene Overkleeft
12 Ronald Boumans
13 Ellie van den Berg
17 Wout Hoogendijk
20 Jan Leezer
25 Karin Cox

Mei
12 Fabian Wijnands
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Dominic Romijn
Rik Kuijpers
Willem Biesheuvel
Rien Dronk
Richard Reijnierse

EERSTE DUIK IN
CORONA TIJD
Eerste duik gedurende Corono-lock down
De corona crisis heeft ervoor gezorgd dat we al langere tijd
alleen op afstand vrienden zien en grotendeels alleen thuis
zitten. Als de regels wat versoepelen eind me maken we daar
gebruik van door er met onze camper op uit te trekken, wel in
Nederland want de grenzen met de ons omringende landen
zijn nog dicht.
Terwijl in die tijd ons zwembad weer toegankelijk wordt
kunnen wij daar pas 13 juni gebruik van maken. Heerlijk om
er om weer een uurtje te zwemmen en nog meer om onze
duikvrienden te spreken. Want zwemmen en kletsen gaat ons
goed af dat zie je aan Ingrid, Marjo en mijzelf maar ook aan de

mannen die op gepaste afstand van elkaar in
het ondiepe water staand de problemen die
hen bezighouden bespreken.
Eigenlijk kunnen zij veel meer kletsen dan wij
vrouwen want hun oponthoud in het ondiepe
gedeelte van het zwembad zwembad gedeelte
duurt heel lang .
Helaas is het clubhuis nog niet open (wordt
wel binnenkort verwacht) dus na afloop van
het zwemmen, gelukkig mogen we in een van
de zwembadhokjes wel ons afdrogen en droge
kleding aantrekken, rijden we naar huis om
zondag 14 juni voor het eerst in maanden weer
eens op stap te gaan, nu naar de Zevenhuizerplas waar Jaap, Geordie en ik een duikje gaan
maken.
Omdat mijn uitrusting toch echt maanden
ongebruikt heeft gelegen heeft Dick deze eerst
een servicebeurt gegeven, gelukkig maar want
mijn octopus blijft te lekken. Zondag zijn we
ruim voor negenen bij de Zevenhuizerplas en
eindelijk kunnen we weer eens oog in oog met
elkaar kletsen.
Voordat we het water in kunnen moet Geordie
eerst zijn computer op 32 procent nitrox zetten. Dankzij een ingewikkeld schakelschema
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lukt dat en als wij alle drie ons in onze droogpakken hebben gehesen kunnen we naar de
instap, op het hondenstrand lopen.
Het is bewolkt weer en de temperatuur voelt
drukkend aan dus Dick, Wout en Franzien
die aan de kant van het water zitten boffen.
In deze Corona-tijd doen we niet aan buddycheck maar vanaf een afstandje kun je goed
kijken hoe alles bij je buddy bevestigd is dus
met een goed gevoel duiken we onder.
Terwijl we naar de drop off zwemmen met
zijn drieën merk ik dat de cijfers op mijn
computer raar trillen en bewegen en tevens
lijkt het dat de tijd heel langzaam verstrijkt
want als ik na enige tijd, voor mijn gevoel 5
minuten verder weer op mijn computer kijk is
er slechts één duik minuut verstreken.
We zakken dieper en dieper en mijn computer
geeft ongelooflijke watertemperaturen aan
eerst zakt hij naar 2 graden en dan naar – 9
graden. Ja op diepte van meer dan 15 meter
is het best koud maar – 9 lijkt me wat overdreven. Toch ben ik blij dat ik mijn droogpak
aan heb. Na enige tijd op diepte te hebben
door gebracht, waar trouwens helemaal geen
leven zichtbaar is en we een zicht hebben van 4 tot 5 meter vind ik het wel welletjes en draai me terug naar
de kant. Niet dat dat zo goed lukt want mijn kompas tolt alle kanten op. Gelukkig snapt Geordie nadat we
enige tijd in het ondoordringbare niets rond de 12 meter hebben rondgetold goed de bedoeling en wijst wel
de goede richting zodat we al snel weer wal in zicht hebben.
Ook op onze tocht terug rond de 6 a 7 meter vinden we eigenlijk geen leven om ons heen. Nu ja, wel leven
maar dat is uiterst klein. Overal zien we witte wolken in het water zweven bestaand e uit miljoenen minivisjes. Best leuk om te zien maar eigenlijk waren we meer voor de grotere vissen gekomen. Na 53 minuten, net
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voor we weer een opstijging maken laten zowel Geordie als Jaap een ballon op.Een goede
oefening zeker bij Jaap want het touw en elastiek van zijn ballon werkten niet echt zo mee.
Boven water gearriveerd blijkt de temperatuur
toch wel vele graden gedaald te zijn want onze
toeschouwers zitten in de wazige vochtigheid
te verkleumen op het strand en als we bezig
zijn onze duikspullen weer op te bergen begint
het te regenen.
Gelukkig eerst nog zachtjes maar tegen de
tijd dat we onze tweede kop koffie en thee
nuttigen regent het gewoon hard en enigszins
doorweekt raken we wel alhoewel Jaap, Geordie en ik dat door ons thermisch ondergoed
niet zo merken.
Terwijl we naar huis rijden praten we erover
hoe heerlijk het weer was om weer eens een
duikje te maken. Hopelijk kunnen binnenkort
weer officiële Aqualiss duiken georganiseerd
worden.
Tita van der Kraan
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EVEN
VOORSTELLEN
Tijdens introductie ben ik vol enthousiasme ontvangen in en gezellige groep die lekker buiten zat bij het
clubhuis. Bedankt voor het uitnodigen en goede ontvangst.
Nu een beetje over mezelf. Ik ben Steve Tjon, woon in Rotterdam Kralingen. Werk in de telecom als werkvoorbereider in de aanleg van zakelijke glasvezelverbindingen voor VodafoneZiggo.
Verdere hobby’s zijn reizen, ben gek op (cultuur) eten, zwemmen, vissen, salsa en bachata dansen.
Mijn liefde voor duiken is ontstaan in
2007 tijdens een introductieduik op de
(toen nog bestaande) Great Barrier Reef
in Australië.
Dit waargebeurd verhaal heeft letterlijk
mijn gedachtegang en mijn leven veranderd en is het belangrijkste eenieder
moet onthouden, voor zowel onderwater, bovenwater en toepasbaar in elke situatie die je in je leven zal tegenkomen.
Wat er ook gebeurt … raak niet in paniek … blijf kalm … blijf ademen … en
laat je gezonde verstand erop los.
Om uit/in elke nare situatie te kunnen
komen/overleven moet je gewoon deze
regels toepassen.
Doordat je jezelf in een bepaalde state
of mind zet, maak je geen overhaaste
beslissingen die jezelf of anderen in
gevaar kan brengen.
Samen met 3 andere vrienden waren
we aan het backpacken door Australië.
Ik wou gebruik maken van de situatie
om (toen nog) één van de zeven wereld
wonderen te bezoeken.
Ik heb mijn vrienden overgehaald om de
introductieduik met mij te doen. Op de
dag van het duiken kregen we instructies in een zwembad en gingen met een
2 uur durende boottocht te water naar het reef. Binnen no time zat ik in het water aan een uitgegooide lijn
met stang op 8m diepte, 3-4m boven de bodem. Ik oefende mijn ademhaling, de bril van water ontdoen en
kon al in de verte het koraal zien en de vissen die er rondom zwommen.
Ik was zeker 10 minuten beneden (in mijn gevoel een eeuwigheid) en dacht dat mijn maten en/of de instruc-
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teur niet meer kwamen. Ieder keer als ik omhoogkeek kreeg ik de volle lading water in mijn longen, doordat
ik door mijn neus ademde. Ik raakte steeds meer in paniek door de verstikkingen van het water, niet wetend
wat er gebeurt, niet omhoog kunnen kijken, denken dat je alleen beneden zit op die diepte, denken dat er
niemand meer komt.
Ik begon te lurken aan het zuurstof, stikken in de opgesnoven water dat in me bril zat, begon door de paniek
wild te bewegen en toen……..gebeurde het.
De wijze woorden van de instructeur schoot ineens door me hoofd.
In een Australis accent hoorde ik de instructies van de instructeur…….
“No matter what happens, Stay calm en Breath In and Out, Mate.
Calm yourself and in a slow paste…… breath in “fffuuuuup” and breath out “pffffffff” ”
Het werd ineens euforisch in mijn hoofd, het water in mijn bril maakte niet meer uit, ik keek om me heen en
voelde de kalmte van het water, zag hoe vredig de vissen aan het zwemmen waren, ook zag ik ineens veel
meer vissen rondzwemmen, veel meer kleuren en de schoonheid van de onderwaterwereld om me heen.
De rust onderwater bracht mij tot rust en hoorde nu zachtjes op de achtergrond ffffuuuuuuppp……..blub
blub blub blub.
Ik voelde me zo kalm en tot rust, ik keek zonder problemen een paar keer omhoog en zag op gegeven moment dat iemand naar beneden kwam en toen volgde er nog twee man.
We begonnen aan de duik met na tellen 1 man minder (achteraf bleek een van de vrienden de ademhaling
niet onder controle te kreeg en die is boven gebleven om te snorkelen).
De duik was fantastisch en gingen door doolhoffen, onder stenen bruggen heen, door gaten tussen 2 rotsen, kleuren, vissie hier, visje daar. Wat ik allemaal heb gezien kan ik me niet heugen, maar de ervaring en
dat gevoel wat ik kreeg om onderwater te zijn, dat is altijd bij me gebleven en dat vergeet ik nooit meer.
Terug op de boot bleek ik dan nog de meeste zuurstof in de fles over te hebben in vergelijking met de anderen, ondanks ik al 10 minuten eerder onderwater ging. Ik dacht en zeii gelijk tegen mijn vrienden, ik moet
natuurlijk weer eens een dure maar leuke hobby gaan uitkiezen.

In 2010 heb ik mijn Open Water in Aruba behaald en pas in 2016 mijn Advanced in Filippijnen. Sindsdien
heb ik de onderwaterwaterwereld van Aruba, Croatië, Filippijnen, Hawaii en nu Nederland mogen bezoeken.
Ik zit nu op 60+ geregistreerde duiken, het is weliswaar meer, maar het verloren logboek houdt zijn verhalen
geheim.
Door de pandemie zijn helaas voor dit jaar de geplande reizen naar Bali en Aruba/Bonaire geschraapt.
Sinds 2013 kriebelde het duiken en was op zoek naar een duikclub, maar doordat ik 1.5 jaar op project in
Valkenburg moest gaan werken is mijn plan uitgesteld en is helaas verder niets van terecht gekomen. Tot
begin van het jaar begon het ineens weer te kriebelen.
Ik op zoek naar een club die me aansprak en kwam via een aantal hits in de search bij jullie terecht.
Toevallig zou mijn introductie op dezelfde dag vallen als jullie Satedag-evenement. 2 dagen voor datum
kregen we te horen dat Nederland in Lockdown ging en dat de clubbezoeken niet meer mochten. Letterlijk
mocht je toen niets meer bezoeken, behalve hoognodig een bezoek aan de supermarkt.
Het zat me niet mee om te starten, om in Nederland te mogen duiken dacht ik.
Na maanden mezelf opgesloten te hebben, begon ik lichtelijk wat meer vertrouwen te krijgen in de situatie
waarin we leefden en werd opeens verplicht op kantoor te gaan werken.
Toen dacht ik gelijk nou wordt het mij verplicht naar buiten te gaan, zal ik gelijk gebruik maken van deze
situatie.
Ondanks alle gedoe ben ik blij dat ik de stap gemaakt heb en me bij Aqualis heb aangemeld.
De diversietijd en de kennis die de meeste duikers hebben is enorm.
Ik kan alleen met respect spreken, de opfrissing en nieuwe dingen die ik in zo een korte tijd heb mogen le-
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ren. Daarnaast dat jullie een groentje op de sleeptouw willen meenemen, die nog zo nu en dan zandstormen
creëert tijdens het maken van foto’s :P…..Echt Toppie en Mijn dank daarvoor.
Desondanks de gekke tijd dat we nu in leven ben ik blij dat er toch nog gedoken wordt. Dat we gezond en
safe mogen blijven, voor zowel onder water als boven water. Soso Lobi (betekenis in het Surinaams: Alleen
maar Liefde)
Steve Tjon
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IJSDUIK
OF TOCH
MAAR NIET
Wij zitten nog in Duitsland in de Eifel als ons het bericht bereikt dat een hittegolf al gedurende lange tijd Nederland teistert. Nu hebben wij daar in de Eifel en het Saargebied ook last van dus erg kijken we er niet van
op maar het directe gevolg is wel, ook dankzij Corona, dat alle parkeerplekken aan de Zevenhuizerplas zijn
afgesloten en onze IJsduik op 16 AUGUSTUS geen doorgang kan vinden.
Druk wordt er heen en weer gemaild door verschillende bestuursleden (zijn er in de buurt alternatieven?)
maar uiteindelijk komt Richard met de enige mogelijke oplossing en dat is een “koele drankduik” op zaterdagavond 15 augustus bij Zoetersbout.
Vrijdag blijken er zich al 11 mensen te hebben aangemeld dus zaterdag wordt in het clubhuis de koelbox
met drank gevuld, koffie en thee gezet, de auto beladen met duikspullen en gaan we op weg naar Zeeland.
Het is nog steeds heet en het vooruitzicht op een verkoelende duik is erg aanlokkelijk. Alhoewel ik officieel
duikleider ben wil Dick eerst nog in het zwembad een duik maken voor hij na zijn knie-operatie weer het
buitenwater ingaat dus hij is nu duikleider en ik mag het water in.
Als we rond half zes bij Zoetersbout arriveren is het er heel druk. Half België is uitgelopen om nog even het
water in te gaan en met moeite vinden we een plekje voor de auto. Franzien, Wout en Geordie zijn ook al
aanwezig en samen met Geordie bespreek ik de buddyparen. P
iet heeft namelijk net geappt dat hij het vanavond niet redt om op tijd te zijn. Er zijn dus slechts 7 duikers
en een buddypaar bestaat derhalve uit drie duikers en Geordie en ik besluiten om het uit drie personen
bestaande buddypaar te gaan vormen. Omdat nog niet iedereen aanwezig is en we ook ruim voor de
afgesproken tijd op de duikstek aanwezig zijn kletsen we wat gezellig en kijken ook even naar de spelende
bruinvissen in het water van de Oosterschelde.
Langzaam druppelen de duikers binnen, Hans, Jan, Steve
en ook Ronald met zijn introducee Eric en Dick neemt alle
luchtvoorraden op. Terwijl de Belgen in een lange rij het water
verlaten bij de instap en wij dus om een veilige afstand te
houden opzij van de trap in het grind wachten tot ze de instap
vrijgemaakt hebben, plonsen we het water in.
Dat is eigenlijk het juiste woord van te water gaan want het
is extreem laag water en aan het einde van de trap en hek is
weliswaar een touw bevestigd maar als je even niet oplet glij je
weg over de stenen het water in. Steve en Geordie gaan beiden
uitloden wat even wat voeten in de aarde heeft maar uiteindelijk
duiken wij onder water. Dicht, heel dicht bij elkaar en dat is
maar goed ook want het zicht varieert tussen de 50 cm en 1
meter.
Het lukt on echter om af te dalen. Helaas geeft Geordie op 8
meter het teken om omhoog te gaan.
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Zijn mooie nieuwe fles
rolt wat op zijn rug in
plaats van stevig vast
te hangen. Bij controle
worden de banden van
zijn mooie tec wing wat
verschoven. Haalt Steve
nog wat lood uit zijn pockets en ondernemen we
een nieuwe poging om
te duiken. Ditmaal stoppen we rond de 5 meter.
Steve mist een vin.
Terwijl Steve rustig bij
de instap wacht zoeken
Geordie en ik naar dat
verdwenen exemplaar.
Maar het zicht is zo

slecht dat we niets zien noch vinden.Dus even overleg en Steve duikt verder met slechts 1 vin. Er is praktisch geen stroming en we duiken zo langzaam dus dat zou moeten kunnen. We zijn nog geen paar minuten
onderweg naar het diepere deel van de Oosterschelde als ik een peut in mijn zij krijg en opkijkend zie ik een
brede grijns op het gezicht van Steve verschijnen. Je houdt het niet voor mogelijk maar recht voor ons,
rechtop staand op de bodem verschijnt de vin van Steve. Hè hè, eindelijk kunnen we verder.
Het zicht blijft abominabel slecht maar toch zien we regelmatig een aantal grote spinkrabben en ook kronkelt
regelmatig een zeenaaldje over de zeebodem. Tevens zien we enorme aantallen kleine garnaaltjes tussen
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de rotsblokken om ons heen.Uiteindelijk na toch een heerlijke ontspannen duik te hebben gemaakt zijn we
weer terug bij de instap waar we als laatste buddypaar het water verlaten.
Net op tijd om nog droog bij de auto aan te komen.
Terwijl Geordie, Steve en ik ons verkleden breekt een stortbui los. Gelukkig hebben de verschillende auto’s
een paraplu zodat Dick, Franzien, Wout, Hans, Jan alsmede Ronald en Eric droog kunnen staan. De weergoden hebben kennelijk medelijden met ons want nadat ik mijn inmiddels vochtige kledij heb aangetrokken
stopt het regenen en kunnen we gezellig de duik bespreken zonder opgekropt onder een paraplu te staan.
Karin heeft Ronald allemaal bakjes Pastasalade meegegeven en uit de
club is frisdrank meegekomen zodat we ook onze innerlijke mens niet
hoeven te vergeten. En lekker dat het smaakt. Uiteindelijk gaat veel
van de salade op en terwijl de schemer inzet nemen we afscheid van
elkaar. Het was een heerlijke avond en weer gezellig om met zoveel
duikers bij elkaar te zijn.
Tita en Dick.
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VAN DE PENNINGMEESTER
Het afgelopen jaar 2020 is voor het verenigingsleven een rampjaar geworden. Het corona virus heeft naast
het normale leven ook het verenigingsleven diep getroffen en er zijn veel verenigingen die met moeite het
hoofd boven water kunnen houden. Het rijk, dat toezeggingen heeft gedaan, om sportverenigingen tegemoet te komen in de kosten gedurende deze vervelende periode, heeft nu kenbaar gemaakt dat niet eerder
dan het 2e kwartaal 2021 de gelden worden uitgekeerd. Gelukkig hebben wij als Aqualis de rekeningen van
het zwembad niet betaald zodat wij geen problemen hebben met het laat uitkeren van deze gelden. Ook
heeft Buma Stemra zich aan de gemaakte afspraken gehouden en heeft het geld, voor de periode dat wij
niet open mochten zijn met het clubhuis, gelijk uitgekeerd. Blijft nu de vraag of, nu wij opnieuw zijn gesloten,
wij weer recht hebben op restitutie van de te veel betaalde gelden. Dit is nog onduidelijk maar wij zullen
als bestuur er alles aan doen om dit ook terug te krijgen. Het evenementen jaar voor de vereniging is ook
volledig in de soep gelopen door al de maatregelen die door de regering zijn genomen. Wij als vereniging
hebben de maatregelen ook consequent opgevolgd zodat wij geen boetes konden krijgen. Het is al met al
wel zuur dat het complete verenigingsleven plat ligt, behoudens het zwembad. Dit is gelukkig een lichtpuntje
waar velen gebruik van maken. Nu de huidige financiële stand. Op het ogenblik zijn wij gelukkig financieel
niet in de problemen gekomen door de eerder genoemde maatregelen. Het zal een ieder duidelijk zijn dat wij
behoorlijk minder inkomsten hebben met de bar, waardoor wij het resultaat van de bar, wat was geprognotiseerd voor 2020, niet zullen halen. Dit levert voor de prognose een behoorlijk verlies op. Gelukkig staan daar
ook weer positieve posten tegenover waardoor wij dit jaar toch positief zullen eindigen. Denk hierbij even
aan de evenementen die helaas geen doorgang hebben kunnen vinden. Wij zullen, zodra het virus geen roet
meer in het eten kan gooien, ons beraden op een happening voor de vereniging een heerlijke uitdaging voor
de evenementen commissie. Het leden aantal blijft stabiel zodat de contributie inkomsten een stabiel beeld
blijft geven. Wij kunnen nu ook aan de begroting van 2021 beginnen wat gezien de corona crisis nog wel
een moeilijke exercitie zal worden. Wij hebben een ieder geval een lichtpuntje voor de begroting. Het is ons
gelukt om de Buma Stemra op te zeggen waardoor wij in 2021 daar geen kosten meer hebben. Dat scheelt
toch een slok op een borrel ¤ 560,00. Daar staat wel tegenover dat alle geluidsdragers uit het clubhuis
verwijderd moeten worden voor 01-01-2021. Gezien de kosten doen wij dat graag. Voor als nog denken wij
de begroting voor 2021 met een neutraal resultaat te kunnen opstellen wat een goed voor uitzicht biedt. Het
is jammer dat ook de ledenvergaderingen geen doorgang kunnen vinden waardoor wij niet instaat zijn de
leden uitgebreid te informeren over de financiële stand van zaken. Voorlopig hoeven wij ons geen zorgen te
maken op financieel gebied en zodra het mogelijk is zal het bestuur een leden vergadering beleggen om de
leden op de hoogte te kunnen brengen over het aflopende jaar 2020
en de begroting voor 2021.
De Penningmeester
Eric de Bloeme
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DUIKEN IN
CORONA TIJD
Er is mij gevraagd een stukje te schrijven, over het duiken in coronatijd.
Toen we voor het eerst hoorden, dat er een pandemie heerste, die Corona heette, beseften we de ernst niet
van dit fenomeen.
Gevolgen: In eerste instantie voor ons als duikers, het zwembad dicht, de trainingen stopten en het clubhuis
gesloten.
Allerlei regels werden ons opgelegd door de Nederlandse regering, zoals de 1,5m afstand, beschermingsmiddelen en de hygiëneregels, waar we ons aan moesten houden!
Er werden ontzettend veel mensen ziek en er lagen veel mensen op de intensive care.
Langzaam ging het weer de goede kant op. Het zwembad ging weer open en ook het clubhuis.
Met een mannetje of wat, ging ik de eerst keer weer voor een duik op woensdagavond .
We verzamelen bij Shell station Buttervliet. Neumansdorp . Vanaf hier gaan we door naar Tholen en duiken
bij Oesterdam.
Het is half september, de watertemperatuur ter plekke is dan 18 graden aan de oppervlakte,
Van onze groep gaan er een aantal natduiken.
Op de parkeerplaats staan. Twee toiletten.
Omdat we op de kentering gingen duiken was het best wel druk.
De andere Nederlands en Belgische duikers , hadden kennelijk ook hun sommetje goed gemaakt.
Omstreeks 20.00 uur doken we in het water van de Oosterschelde, het begon net donker te worden.
Twee teams gaan buddy. Wij gaan met z’n drieën duiken.
Geordie, Jaap en onze nieuwe duiker Steve.
De lampen gaan aan en we
zwemmen als team, op 210
graden vanaf de trap.
Steve maakt foto’s en video
opnamen, later zal hij deze
naar ons mailen.
De eerste tuil (boeket)
anjelieren in combinatie
met verschillende sponzen,
anemonen en tussen zee sla
zaten Japanse oesters (direct
op 4 meter) onder het licht van
onze drie lampen.
Een paar meter verder zagen
we verlaten sepia tentjes.
Twee jaar terug (BC), hadden
wij deze geplaatst. Ze waren
wel in trek , nu begroeid met
zeebes en bewoond door een
hooiwagenkrabben.
De manometer gaf hier 6 meter diep.
Als je zelf een sepia tentje wil

18

De Kentering - Duiken in corona tijd

plaatsen, houdt dan deze diepte aan 6 tot12 is perfect.
Gebruik bij voorkeur wilgen takken of tenen van 1,5 meter lang en 1,5 cm dik.
Wij plaatsten ze in de winter, februari. Bij een temperatuur van 8 graden Wanneer het water in de Oosterschelde 12 graden wordt komen de sepia’s . Dan moet het klaar zijn en in rust.
Als je met je stokken er aan komt, denk er om alles gaat drijven.
Zelf haalde ik bij de Intratuin kleine kartonnen bakjes, normaal gebruikt men deze voor het stekken van
plantjes.
Deze vul je met cement 1:1. De ringbout zet je hier in vast. (bewapenen)
In de stokken deden we een oogschroef.
Hieraan bevestigde ik een kettinkje
of een kort lijntje kan ook. (waslijndraad is zeer geschikt)
Je zet deze vast aan de ringbout van
gietijzer.
Een stuk of tien stokken is al mooi
dat heet het een sepia dorp. Als we
een half uurtje aan het duiken zijn
komen we Rien met zijn buddy Piet
tegen.
Nu gaan we langzaam richting het
dijkje en het trapje.
Op het moment dat we boven
komen zien we Francien en Wout
zwaaien met hun lampen en weten
waar we eruit moeten.
Zij helpen ons met de duikuitrusting.
Het afspoelen mogen we zelf, thuis
doen.
Ook Erik en Hans waren inmiddels binnen.
We drinken koffie en thee, lekker warm uit de thermoskan en worden getrakteerd op Wafelkoeken!
Een half uur later rijden we richting de Van Briennenoord brug weer terug naar huis. Blij dat we met afstand
en de regels weer lekker konden gaan duiken in Corona tijd. En maar hopen dat deze pandemie snel voorbij
gaat.
Jaap Ruigrok.

Foto: Steve Tjon
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EVENEMENTEN
AGENDA
Wegerns de corona pandemie kunnen we geen evenementen organiseren.
Houd email en de Aqualis site in de gaten.

Aanmelden via de site
www.aqualisrotterdam.nl of stuur een email naar evenementen@aqualisrotterdam.nl
Alle evenementen zijn onder voorbehoud.
De agenda is ook te vinden op de website www.aqualisrotterdam.nl
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AQUALIS
PUZZEL
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DE POLLEPEL
Gestoofd Konijn
Ingrediënten voor 4 personen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 ui (groot)
3 rijpe tomaten
2 tenen knoflook
60 g blanke amandelen
5 el traditionele olijfolie
1 kg konijnenbout
2 gedroogde laurierblaadjes
½ tl gemalen piment
½ kaneelstokje
1 el tomatenpuree
¾ liter droge witte wijn

Lekker erbij
•
sperziebonen
•
aardappelpuree

Bereiden
1.-Pel en snipper de ui. Kruis de tomaten, dompel deze enkele seconden onder in kokend water, spoel ze af
onder koud water en ontvel ze. Pel de knoflook en hak deze fijn. Maal de amandelen grof in een keukenmachine.
2.-Verhit in een grote braadpan de olie. Braad de konijnenbouten rondom bruin. Neem ze uit de pan en
bestrooi ze met peper en zout. Fruit de ui glazig in het braadvet. Bak de knoflook, amandelen, laurier, piment
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en kaneelstokje kort mee. Roer de stukjes tomaat erdoor en bak dit ca. 1 min. op hoog vuur mee. Voeg de
tomatenpuree en wijn toe en breng alles aan de kook. Doe het konijn terug in de pan met deksel schuin op
de pan. Laat het in ca. 1 1/4 uur zachtjes gaar stoven, roer af en toe. Rooster ondertussen het amandelschaafsel in een droge koekenpan goudbruin.
3.-Breng de stoofschotel op smaak met peper en eventueel zout en suiker. Bind het naar smaak. Strooi
amandelschaafsel erover.

Dessert
Cheesecake {zonder bakken} met aardbeien
en frambozen
Recept voor 2 glazen
Tijd: 15-20 min.
BENODIGDHEDEN:
• 250 ml opgeklopte slagroom
• 200 gr monchou
• 1 zakje vanillesuiker
• 125 gr bastognekoekjes
• 100 gr frambozen
• 100 gr aardbeien

Verkruimel de bastognekoeken met een keukenmachine of een deegroller.
Klop de monchou met een zakje vanillesuiker wat luchtiger. Schep de opgeklopte slagroom vervolgens door
de monchou.
Je kunt eventueel de frambozen en aardbeien pureren maar ik vind het lekker om ze heel te laten. Je kunt
hierna beginnen met het ‘maken’ van de cheesecake. Pak 2 mooie glaasjes. Verdeel de helft van de bastognekruimels over 2 glaasjes.
Daarna de helft van het monchou mengsel over 2 glaasjes. Daarna wat frambozen, vervolgens weer een
laagje bastogne, monchou en als laatste de aardbeien. Eventueel kun je nog een beetje poedersuiker of een
beetje bastognekruimels over de aardbeien verdelen.
Het recept is vrij machtig, dus je zou ook 3 kleinere glaasjes kunnen vullen ipv 2 glaasjes.
Bewaar de toetjes in de koelkast totdat je gaat serveren.
Tip: je kunt natuurlijk ook kiezen voor ander fruit, denk aan kersen, ananas, banaan of nectarine.
Eet smakelijk !
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AAN DE HAAK
GESLAGEN

Wie kent deze uitdrukking niet. Regelmatig uitten we deze kreet. Ik moet toegeven dat dat meestal het geval
is als je ”vissen” als hobby hebt maar ook in andere delen van het leven gaat deze kreet op. Bij mijzelf komen altijd herinneringen boven als ik deze kreet hoor. Jaren geleden werd ik namelijk aan de haak geslagen.
En nu doel ik niet op Dick die mij 42 jaar geleden in de onderaardse gewelven in België aan de haak sloeg
(Dick was moniteur in de speleologie en ik leerling speleoloog) maar ik duid op een avondduik in Stavenisse
jaren geleden.
We waren heerlijk ontspannen aan het duiken toen ik opeens het gevoel kreeg omhoog te zweven. Raar
want ik was toch goed uitgetrimd. Terwijl ik me stevig vasthield aan een grote steen gebaarde ik mijn buddy
om mij te controleren en terwijl ze mij inspecteerde werd ik weer omhooggetrokken. Het was nauwelijks
zichtbaar maar ik bleek aan de haak geslagen te zijn door een op de steiger zittende visser. Zijn uit drie
tanden bestaande haakje had zich zodanig in het net van mijn fles verstrengeld dat ik niet anders kon dan
me rustig omhoog te laten zweven. Want zelfs met mijn buddy aan mij hangend kon ik de opwaartse stijging
niet voorkomen. Ik werd gewoon opgehaald. Gelukkig zaten we slechts op 6 meter diepte. Net voor ik boven
water zou komen lukte het mijn buddy eindelijk de venijnige haakjes los te peuteren. We waren nu zo pal
onder de oppervlakte dat we maar even onze hoofden boven water staken om te kijken wat er aan de hand
was.
Net op tijd om een zeer teleurgestelde visser te zien die zijn vislijn verder aan het inhalen was. De zo gehoopte reuzenvangst had zich duidelijk los weten te maken. Nog steeds hoor ik het geplaag van zijn maat
toen ze erachter kwamen dat ze mij aan de haak hadden geslagen.
Zondag 4 oktober 2020 gingen we opnieuw een duikje maken. Cor G. had zaterdagavond al gebeld om te
overleggen over de duikstek. De wind zou steeds verder aantrekken en de duikstek Zoetersbout zou in de
volle wind liggen dus niet raadzaam. Kort overleg met elkaar en enkele telefoontjes maakten dat het besluit
genomen werd onze zondag duik te verplaatsen naar de Zevenhuizerplas. Om 9 uur waren alle duikers en
hun trouwe supporters aanwezig op de parkeerplek bij de Trailerhelling aan de Zevenhuizerplas.
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Nadat de buddyparen waren samengesteld, Geordie zou met Steve duiken en Cor met mij, boog Dick zich
over de administratieve afhandeling van de duik. Ondertussen kletsten we gezellig met Franzien, Esmee en
Wout, die daar waar nodig een helpend handje toestaken. Bij het te water gaan werd onze nek bijna afgesneden door een visdraad afkomstig van een bij de instap staande werphengel. Gelukkig raakten we niet
verstrikt in deze draad en onder begeleiding van een scheldkanonnade van de zich in hun tentje bevindende
vissers konden we langs de oever staand onze vinnen en handschoenen aantrekken en al snel waren beide
buddyparen onderwater.
Het is helder, het zicht is goed mede dankzij water zuiverende schelpdieren die zich in flinke mate in deze
plas leven en het voordeel van het najaar bij een lagere temperatuur waardoor algen minder kans krijgen
zich te ontwikkelen en dus kunnen we ver rondkijken en zien ook de nodige vissen tussen de waterplanten
bij deze duikstek. Langzaam zwemmen Cor en ik door de waterplanten richting afgrond. Na een heerlijk
intermezzo met een rivierkreeftje dat zijn scharen in aanvallende houding op ons richtte maar telkens als we
te dichtbij kwamen achteruitspringt voel ik opeens een peut in mijn zij. Voor ons hangt een grote Brasem,
duidelijk verstrikt in een vislijn en een venijnige haak bevindt zich in zijn bek.

Ook al gun ik ieder zijn hobby, deze prachtige vis wil ik kostte wat het kost bevrijden van de haak en langzaam met de vislijn in mijn hand zwem ik ernaartoe. De Brasem heeft duidelijk angst voor de twee massieve
gestalten die hem naderen want terwijl ik mijn hand uitsteek om hem te pakken, zodat Cor de haak uit zijn
bek kan verwijderen, rukt deze zich al zelf los en zwemt weg. Nu ja, ons doel is bereikt, de vis is gevlogen en
wij kunnen onze tocht voortzetten. Heel soepel gaat dat niet.
Het lijkt erop of mijn been ergens achter blijft haken en ook mijn lamp wil niet echt daar schijnen waar ik dat
wil. Opnieuw een beraadslaging onder water en snel ontdekken we dat de venijnige haak die zich eerst in de
bek van de brasem bevond, nu aan mijn lamp is aangehaakt.
Wat Cor en ik ook proberen, deze haak laat zich niet meer losmaken en daar ik inmiddels ook ontdekt heb
dat de visdraad zich om mijn benen, vinnen en fles gewonden heeft en ik me dus een coconnetje voel, besluiten we naar de oppervlakte te stijgen.
Gelukkig heeft Cor een scherp mes bij zich zodat, nadat hij dit mes getrokken heeft, hij de mij omwikkelde
draad met een snelle beweging kan doorsnijden. Het is wel even een angstig moment. Zal dit vervaarlijke
mes niet doorschieten en mijn slangen verwonden?
Maar gelukkig, de slangen blijven heel, alleen de haak is van de draad verwijderd. Weliswaar kan de haak nu
even minder kwaad met de visdraad moeten we nog even oorlog voeren alvorens we ons daaruit bevrijd
hebben.
Ja, jullie lezen het goed, inmiddels is ook Cor enigszins verstrikt geraakt met deze nare draad. Maar gelukkig, na een minuut of 5 zijn we beiden bevrijd uit de lijn en kunnen we opnieuw onze duik voortzetten. Er is
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sprake van een hoog visgehalte.
We genieten van regelmatig
langs zwemmende grote scholen
Voorntjes en Baarzen en kunnen
onder een plafond van vissen het
andere Aqualis buddypaar Geordie en Steve toezwaaien die ons
tegemoet komen zwemmen. Na
een klein uurtje arriveren we weer
bij de trailerhelling, kruipen bij de
instap opnieuw onder de visdraad
door en genieten met elkaar van
onze onderwateravonturen onder
het genot van een kop koffie en
thee.
Het is zowaar droog en er breekt
een zonnetje door.
Wat ben ik blij dat de huidige
coronaregels ons duiken nog niet
verbieden zodat we nog steeds
heerlijke onderwateravonturen
kunnen beleven.
Tita van der Kraan

Foto’s vissen: Steve Tjon
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CLUBVAKANTIE
IN CORONA
TIJD
Vorig jaar december stonden er 2 club vakanties gepland voor 2020, een naar Lombok- Bali en een liveaboard naar de Malediven. Maar wat we nooit hadden durven dromen is dat beide vakanties geen doorgang
kon vinden vanwege de pandemie van COVID 19.. De hele wereld was in Lockdown in het 2e kwartaal en
gedurende de weken die nog volgde werd duidelijk dat we echt niet zouden vertrekken. Beide bestemmingen werden geannuleerd, maar voor het groepje Indonesië gangers was er een licht puntje en dat heet
Bonaire. Niet de hele groep wilde naar Bonaire dus vertrokken we met 4 van de 8 naar het Caribisch gebied.
Voor dat we konden gaan vliegen moesten we een PCR test ondergaan, nou dat stelde ook niet zo heel veel
voor. Het was wel een beetje spannend wat de uitslag ging zijn want je je weet maar nooit.
Gelukkig waren we allemaal negatief en op 14 september was het dan
eindelijk zover, wel met een gezondheidsverklaring, PCR test en een mondkapje het vliegtuig in. Op zich wel een uitdaging om bijna 10 uur met een
mondkapje op te moeten zitten (deze mocht af tijdens eten) en mocht je
alleen opstaan om naar het toilet te gaan. De eerste maaltijd werd uitgeserveerd zo als altijd en een paar uur later kregen we een afgesloten plastic
zak met allerlei goodies. Muesli reep, 2 sneetjes brood met kaas, blikje cola,
stukje kaas, en wat crackers. Het was een aparte ervaring om zo je eten
uitgedeeld te krijgen. Maar goed aanpassingen moeten er zijn dus doken
we in de plastic zak en deden ons te goed aan van alles. De uren vlogen
voorbij met wat films en een boek tot dat we nog een uitgeserveerde kleine
maaltijd kregen. Ditmaal een pizza met daar bij een drankje naar keuze
(witte wijn).
Nog een uurtje en dan zat de reis erop, het vliegtuig minderde vaart en zo
kwam ons geliefde duik bestemming in zicht.
We leverden onze papieren in en toonde onze negatieve PCR test aan de desbetreffende persoon, daarna
door naar de marechaussee die uitermate vriendelijk was en ons een prettig verblijf wenste.
Na een half uurtje waren ook de koffers gearriveerd en konden we naar buiten althans dat dachten we. De
bagage moest achter een gele lijn worden geplaatst en zelf moesten we weer achter de geel/zwarte lijn gaan
staan. Er liep een beveiliger met heroïne hond langs de bagage en gelukkig was alles in orde en zo konden
we dan toch onze weg naar buiten vervolgen.
Buiten stond de chauffeur op ons te wachten en toen iedereen en de bagage in het busje was gingen we
richting resort.
De incheck was Corona proof dus niet inchecken bij de receptie maar alles digitaal, de sleutel zat op de voor
deur. Eenmaal binnen gooide we de koffers open en trokken onze korte broeken, mouwloze t shirts en sandalen/slippers aan en vervolgens liepen we naar de bar voor een heerlijk koel biertje.
De volgende morgen waren we bijtijds wakker en zodoende hadden we genoeg tijd om rustig online de
incheck te regelen voor het duiken. Na het ontbijt ging het eerst richting de receptie om de auto op te halen
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en vervolgens konden we naar de plaatselijke Albert Heijn of te wel van den Tweel en de lokale Aldi die hier
Bondigro heet.
De eerste dag is altijd hectisch met boodschappen in huis halen , marine tag regelen maar gelukkig was
er in de namiddag tijd voor een duik op het huis rif “Buddy’s reef”. Het was fijn om weer eens een duik te
maken en dat in 29 graden Celsius.. S’avonds gingen we eten bij The Beach wat inmiddels voor ons heel
bekend was en we voor een leuk prijsje lekker konden eten. Na thuis komst gingen we snel naar bed want
ons biologisch klokje stond nog op Europese tijd.
We hadden een welverdiende nachtrust gehad en vol frisse moed begonnen we aan onze nieuwe dag met
in het vooruitzicht 2 duiken. De eerste op Te Amo beach en de tweede langs de boulevard bij duikstek
something special. Beide met schorpioenvissen, riddervis, slablad slakje en nog wat diverse murenes en na
een duik van dik een uur waren we weer boven
water. Het was heel fijn om gewoon je ding te
kunnen doen weliswaar ook hier met corona regels maar met een heerlijke temperatuur van zowel onder als boven water. In de namiddag nog
even genieten van het zonnetje bij het zwembad,
want na 16.00 uur is de zon niet zo fel meer en
kun je fijn even en zonnetje mee pikken.
De restaurants moesten allen online worden
gereserveerd omdat je met een maximum van 30
mensen op het terras mag zitten. Elke ochtend
deden we onderling overleggen waar we zouden
gaan eten en daarna deed Ingrid de reservering
voor het desbetreffende restaurant. Vandaag
was het de beurt aan Cuba Compagnie en zoals
overal eerst even sanitizer gebruiken en daarna
heerlijk genieten van wijn en goed eten. Het
deed ons goed om even weg te zijn van huis met
alle beslommeringen.
Terug in ons appartement namen we nog wat te
drinken, de ene frisdrank, een thee of verder met
de wijn.
In de nacht viel er soms een regenbui maar daar
merkten we weinig van, in elk geval deed het de
natuur goed. Bonaire was best groen voor de
tijd van het jaar en dat viel ons de eerste dag al
op. Een nieuwe dag was aangebroken en na het
ontbijt haalden we de spullen uit lockers, gooide
de tanks op de auto en reden we naar Hamlet
Oasis. Daar is de duikstek Clif, waar je langs een
mooi begroeide wand duikt. Deze stek ligt naast
de inlaat van het W.E.B (de drinkwatervoorziening van Bonaire) en hier mag je alleen naar links
om te duiken.
Het zicht onder water was door de regen buien
wat afgenomen en niet zo helder meer als de
eerste duiken, maar zeker stukken beter als thuis.
De duik op zich was goed en geen speciale dingen gezien, maar het was een mooie duik.
Na het spoelen en opruimen van de duik spullen
was het tijd voor de lunch en omdat Richard
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een probleem had met zijn inflator moesten we
die middag naar een duikshop voor een kleine
reparatie dus was er die middag geen duik. Wel
was er tijd om te relaxen, bij het zwembad op een
ligbed onder de parasol. Ellie en Ingrid hadden op
Schiphol een van hun favoriete boeken gekocht
en omdat er niet in de zee werd gedoken…doken
zij in hun boek en Cor genoot van een slaapje.
Richard bewaakte het fort waardoor wij geen
sleutel mee hoefde te nemen en te allen tijden het
appartement in konden.
We genoten van de zon, warmte en rust en daarbij hoorde ook een biertje op zijn tijd en daarvoor
zochten we onze reisgenoot Richard weer op. Buiten op het balkon dronken we ons biertje met nootjes of
zoutjes want eten deden we laat.
Deze avond gingen we weer naar de The Beach, daar zit je fijn buiten aan het water en de prijzen zijn ook
gunstig. Met niet meer dan 25 mensen op het terras en een paar aan de bar is het vol en mogen er niet
meer mensen binnen vanwege de Corona regels. De avond verliep rustig en soms iets te rustig omdat we
het idee hadden dat we iets in het vergeet hoekje zaten. Maar alles kwam uiteindelijk goed alleen duurde het
wat langer dan normaal.
Inmiddels alweer vrijdag en Ellie stelde voor om op de zoutpier te gaan duiken en zo geschiede. Duiken bij
de zoutpier is altijd een succes het barst er van de vis en helaas ook veel duikers zelfs in de Corona tijd. De
indeling van ons groepje is meestal zo dat Cor navigeert, Ellie en Ingrid samen op speurtocht met camera en
Richard met camera er achteraan. Op het moment van afblazen was het al meteen raak een familie sepia’s
(een aantal volwassen sepia’s en zo’n zes kleinere). Ellie en Ingrid lagen gelijk met hun camera in de aanslag
en later kwam Richard er ook bij.
Barracuda’s, snappers, schorpioenvissen, murenes, en nog veel meer wat voorbij kwam in deze mooie duik.
De tweede duik vond plaats bij Oil slick en deze duikstek was ons niet zo gunstig gestemd vandaag, we
bouwden onze sets op en met een kleine sprong van de kant het water in. Ellie had een fles die lekte lucht
op de aansluiting (en iedereen die bekent is met deze duikstek weet dat je via een redelijk steile trap het water moet verlaten) dus zwommen Ellie en Ingrid
terug naar de trap. Klampend aan de reling drie
keer de regulator opnieuw vast gemaakt, maar
helaas bleef de kraan flink lekken. We besloten
de mannen een duik te laten maken en wij samen
een ondiepere duik maar in de buurt.
Voordat we onder waren kwam Richard alweer
boven “ik heb mijn camera in de auto laten liggen” dus Ingrid via de trap er weer uit. De camera
aan haar step jack gehangen opnieuw het beruchte sprongetje gemaakt van de kant en met twee
camera’s het water in. Richard was alweer onder
water en de camera achter laten in de auto was
geen optie dus zat er niets anders op om met 2 camera’s de duik te maken. Zo’n 45 minuten later zien we
in de verte 2 duikers aankomen en ja de mannen zijn er weer en zijn we als groep weer compleet. Richard
mocht zijn camera in ontvangst nemen en we maakten op 5 meter ons uur vol.
Bij bovenkomst was het redelijk druk geworden met auto’s en duikers waardoor het weg rijden een probleempje werd, helaas was de uitkomst dat wij een andere auto schampten met achteruit rijden. Gelukkig
niemand gewond geraakt maar wel een stuk achterlicht en een deukje in de andere auto, maar wel een
geluk bij een ongeluk de andere auto was ook van Buddy Dive. We reden gezamenlijk naar het resort om de
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schade te bespreken en na vijf minuten was alles geregeld met Buddy Dive. Wel zat er voor ons een eigen
risico aan want we konden niet alles afkopen bij het reserveren van de auto. Ook was dit de dag dat de
Corona besmettingen weer opliepen op Bonaire en de volgende dag was er een persconferentie aangekondigd.
Met wat biertjes onze frustratie weggewerkt en nog even nagepraat maar goed gedane zaken nemen geen
keer en weer terug in vakantie modus.
Tijdens het instappen van de auto merkte we op, dat op de stoel voor, wat opgedroogde plekjes lagen en
het leek wel roest, nu is het zo dat de camera van Ingrid daar altijd ligt na de duik. Eerst maar gaan eten en
we controleren de boel als we weer terug zijn.
Deze avond aten we bij Joe’s Grill en dit restaurant is een tikkeltje culinair en ook wat prijziger, het eten
smaakte goed en de rode wijn was iets wat koppig.
Eenmaal weer terug in het appartement controleerde Ingrid voor zekerheid de flitser en moest helaas constateren dat een van de batterijen was leeg gelopen. De flitser binnen in schoon gemaakt en andere batterijen erin om te kijken of deze nog werkte. Maar ons vermoeden was juist de flitser was overleden en moest
worden vervangen.
De dag van de waarheid was aangebroken voor de inwoners en vakantie gangers van Bonaire, we besloten
de eerste duik op Buddy’s reef te doen. Na een uitgebreid ontbijt gingen wij in een rustig tempo naar de
lockers en haalden de duikspullen eruit. Eerst deden Ellie en Ingrid nog wat lood omruilen want we moesten toch iets teveel lucht gebruiken om een
positieve boyancy te krijgen. Eenmaal gereed
liepen we via de trap het water in en gingen
we onder water op zoek naar leuke dingen.
Na een klein kwartier vonden Cor en Richard
2 kreeften deze vonden het tijd om te verhuizen naar een nieuw onderkomen. De nodige
foto’s werden gemaakt en na een kortstondige foto sessie van de 2 kreeften konden zij
hun verhuizing voortzetten. Buiten het gebruikelijke spul zagen we nog een kleine murene
en wat poetsgarnaaltjes.
Ook al heb je een goed ontbijt na een duik
heb je altijd weer trek en zo was het dan toch
weer tijd voor een lunch. We hadden besloten
dat Richard voor ons een omelet ging maken
en met de nodige ingrediënten lukte dit
prima.
Na de lunch reden we naar de City shop want
Richard had de oplaad kabel van zijn scheer
apparaat thuis gelaten, daar kocht hij het
laatste scheerapparaat. Of dit nu het laatste
scheerapparaat van deze winkel of van het
eiland was dat vertelde de verkoopster niet.
Nu konden we naar Lac bay, daar hadden we
een paar relax uurtjes die we door brachten in
het aangename water.
Avonds was de Argentijn Patagonia aan de
beurt daar genoten we van een heerlijke filet mignon met chimichurri saus, deze smaakt altijd perfect en
gelukkig was de rode wijn minder koppig.
De volgende morgen na het ontbijt de duikspullen, tanks en ons zelf in de auto en op weg naar Bachelor’s
beach, de Bonairianen maken zelf ook veel gebruik van dit strand. Er staan hier ook picknick tafels dus prima
om wat uurtjes door te brengen als je vrij bent. Dit is een leuke duikstek waar altijd wel iets speciaals te zien
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is, het enige puntje is….dat je een eindje moet
uitzwemmen voordat je bij het rif bent. Met het
kompas ingesteld dalen we af via de boei die
bevestigd is op 7 meter, zo weet je altijd weer
de boei terug te vinden als je na zo’n 50 minuten
terug komt. Tenminste, je moet dan wel rond
10 meter diepte terug zwemmen als je op de 50
minuten zit.
We duiken weer in de bekende formatie en na
enige tijd spotten we een kreeft ook deze kreeg
van ons de nodige aandacht. Ellie en Ingrid bleven wat achter doordat zij nog bezig waren met
het spotten en fotograferen van allerlei leuke spul.
Op eens zag Ingrid een gele frogfish (hengelaars
vis) tussen het koraal en het beestje was nog niet
zo heel groot.
Wij namen de tijd om de frogfish te fotograferen
en helaas was het beestje na een paar minuten
redelijk verblind door onze flitsers.
De mannen waren uit het zicht maar door het
kompas schieten en wetende wat de diepte van
de boei was, kwamen ook wij weer bij de mannen. Zij konden al richting strand zwemmen maar
wij moesten nog even onze stop op 5 meter
afronden.
Tevreden kwamen we boven en vertelde wat ze
gemist hadden en Ellie vol bewondering dat Ingrid de kleine frogfish had gespot. Bij thuis komst
was er nog tijd om wat te relaxen en dat deden
we in en rond het zwembad.
Om 18.00 kwam de gezaghebber van Bonaire op
tv en deze vertelde dat we in een lichte lockdown
gingen vanaf zondag. Alle winkels, restaurants en
sportscholen dicht…… oh nee dachten wij “niet
de sportscholen”. Er was zelfs een verslaggever
die vroeg moeten ook de duikscholen dicht, “ja
zei de gezaghebber “ nou daar zijn we lekker mee
zeiden we tegen elkaar. Dan maar een weekje relaxen op het resort, maar dat bleek achteraf toch niet het geval te zijn. Er werd een brief onder de deur door
geschoven met de mededeling dat de duikschool/shop gesloten is maar dat we wel tanks konden reserveren bij de receptie. Pffff wat een opluchting was dat en iedereen was blij, morgen toch weer duiken.
De avond brachten we door bij Cuba Compagnie en bij aankomst bleek ons tafeltje nog bezet te zijn en dat
terwijl we gereserveerd hadden. Er was nog een tafel vrij op een ander stuk van het terras en daar namen
we plaats. Het was drukker dan normaal ….wel logisch want iedereen wilde nog even uiteten, maar dat
draaide uit op een kleine rel.
Bij Cuba liepen al B.O.A.S rond gewapend met mondkapjes en een serveerster wist te vertellen dat er
problemen waren met het aantal mensen wat op het terras aanwezig was. We kregen de menu kaart en bestelden een fles Chardonnay. Na een klein kwartier kwam de politie het Wilhelmina plein op en samen met
de B.O.A.S werd er druk overlegd. Inmiddels stond er een flinke rij met mensen die wilde gaan eten. Op een
gegeven moment had de eigenaar van Cuba overleg met de politie en een paar minuten later was het euvel
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blijkbaar geregeld. Er werden wat mensen weg
gestuurd omdat alleen die met een reservering
mochten blijven. Dit speelde zich af terwijl wij
zaten te eten, het was een mooi spektakel om te
zien. Het altijd o zo rustige Bonaire was nu ineens
even heel anders, maar ook keerde de rust weer
snel terug. Na ons diner liepen we de Kaya Grandi
in om een ijsje te eten bij Gio’s.
Bij thuis komst de tanks voor de volgende dag
gereserveerd en we konden met een gerust hart
gaan slapen.
De volgende dag besloten we om nog een keer
bij Clif te gaan duiken en deze keer was de duik
toch wel ietsje leuker dan de eerste want er
zwommen een paar grote Tarpons met ons mee
en er waren een aantal schildpadden.
Onze dagen waren behoudens het duiken niet zo
heel spannend vanwege de lockdown, want ook al noemde ze het een lichte lockdown was toch alles gesloten. We maakten leuke duiken en aten op het resort en s’avonds tanks regelen voor de volgende dag.
Elke ochtend reserveerde we ons tafeltje voor de avond omdat we graag aan het water wilde zitten en deze
tafeltjes waren erg gewild onder de andere gasten.
Naar gelang de week vorderde werd het steeds rustiger op het resort zo ook op het eiland, het was al niet
druk en als er dan geen nieuwe vakantie gangers bij komen wordt het eenzaam. Ook bij de duikstekken waren we zo goed als alleen en misschien ook wel goed soms.
We hadden een duik gepland hadden op Angel City dus alles weer op de auto en wij in de auto, en in een
klein kwartier waren we ter plekke. Weinig verkeer in Kralendijk dus verliepen de auto ritten gewoon sneller
dan normaal.
De duik was niet heel spannend maar wat leuk spul gezien en op de foto gezet zoals een harlekijn garnaal in
een anemoon. Na 67 minuten weer boven water, de spullen op de auto en terwijl we weg rijden vraagt Cor
“alles op de auto” alle drie kijken we om en zeggen “ja hoor”.
Twee uur na de lunch willen we een duik bij Buddy maken en we halen de duikspullen uit de locker en pakken tanks. Iedereen is druk met spullen vergaren en opbouwen vraagt Cor “iemand mijn duik schoenen
gezien”
Nou nee niet echt dus overal zoeken met z’n allen en dan zegt Cor “die staan nog bij Angel City denk ik zo”
dus hij in de auto en op naar de duikstek van vanmorgen. Wij konden het rustig aan doen, want dat duurt
wel een half uurtje. Ellie en Ingrid besloten maar even te gaan dobberen in de zee tot Cor terug is. En ja na
iets meer dan een half uur was Cor terug met zijn duikschoenen in de hand….bizar ze stonden er 4 uur later
nog eenzaam en verlaten. Dat zegt toch wel iets over het feit dat er niet veel duikers meer zijn op het eiland
anders waren ze weg geweest.
Na een aantal dagen duiken en relaxen waren we aangekomen bij ons laatste weekend en we besloten om
nog maar eens te gaan duiken op de zoutpier. Toen we allemaal in het water waren zwommen we richting
de pier. Cor gaf het teken om onder te gaan maar iedereen ging onder behalve hij en Ingrid vraagt “ben je je
lood vergeten” nee… oohh ik ben 1 loodpocket kwijt zei Cor opeens. Nou dat word zoeken, Richard en Ellie
konden samen gaan duiken Cor en Ingrid gingen een loodpocket zoeken.
Eerst even de route bepalen hoe we uitgezwommen zijn en toen onder water, gelukkig was het maar 5
meter diep dus weinig lucht verbruik. En toen waren daar ineens 2 schildpadden wat leuk Ingrid trok gelijk
haar camera in de aanslag en maakte de nodige foto’s. Maar na enige tijd dacht zij” o ja loodpocket zoeken
dus weer over tot de orde van de dag. Een paar minuten later was de loodpocket gevonden Ingrid gilde
boven water naar Cor en hij kwam snel om zijn loodpocket in zijn jacket te stoppen. Cor en Ingrid hadden
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nog genoeg lucht in tank en besloten om ook de
duik te maken.
We gingen onder en aangezien we aan de rechterkant van de pier zaten zwommen we daar naar
toe. En wie denk je dat we tegenkomen……Richard en Ellie waren toevallig eerst naar de rechterkant gegaan van de pier en daardoor kwamen
we weer bij elkaar. Het was een mooie duik met
veel vis en opeens zwom er een grote groene murene vrij over het rif. Ook de barracuda’s waren
met grote getallen aanwezig evenals de Tarpons
die als zilveren torpedo’s rond zwommen.
Inmiddels is het zaterdag en tevens onze laatste
duikdag, we besloten om die dag 1 duik te maken
en dan spullen spoelen en drogen. De duik was
op het huis rif van Buddy en deze keer gingen we
weer eens naar links. Na een duik van 65 minuten
komen we boven water en is er een eind gekomen aan onze duiken op Bonaire. De duikspullen
werden grondig gespoeld en gelukkig was een
bak water met dettol zodat alles gedesinfecteerd
mee terug kon. We hingen alles op om uit te lekken en liepen naar het appartement, daar deden
we de camera’s en lampen nog even goed na
spoelen.
Na de lunch besloten Ellie, Cor en Ingrid nog een
paar uurtjes op het strand door te brengen terwijl
Richard in het appartement bleef zodat hij ook
zijn spullen kon spoelen en afbouwen. Tegen de
avond haalde we de duikspullen en namen deze
mee naar het appartement, deze werden op het
balkon geplaatst om verder te drogen.
Zondag 27 september is de verjaardag van Ingrid
en dat moet gevierd worden, na het ontbijt gingen Cor en Ingrid naar van den Tweel voor gebak.
Om 11.00 was het tijd voor koffie met gebak dus
namen we plaats op het balkon. De zon stond altijd laat in de middag op het balkon dus geen over
verhitting tijdens de koffie.
In de middag keerde het beruchte drietal weer
terug naar het strand en namen zij nog een biertje en een mai tai (cocktail).
Een week geleden hadden we bij een leuk restaurant aan de andere kant van Bonaire een tafel gereserveerd
voor deze dag, maar door de lockdown was deze helaas komen te vervallen. En zo als elke avond aten we
ook nu op het resort en vandaag was er pizza avond. Niemand van ons had trek in een pizza dus werd er
het gebruikelijke besteld, voorgerecht tomatensoep en spring rolls en het hoofdgerecht bestond uit kipsaté, mixed grill en schnitzels. De wijn vloeide elke avond rijkelijk en ook nu wisten ze bij de bar dat er een
tweede fles moest komen.
De avond eindigt in het appartement waar de een nog een glas frisdrank neemt en de andere afsluiten met
nog een glaasje Chardonnay.
De dag van vertrek is weer aangebroken, de duikspullen zijn ingepakt en alleen de kleding moet nog in de
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koffer. Ook nu weer op tijd opgestaan en om
8.30 uur waren de koffers gepakt en konden we
richting het ontbijt. De vakantie gangers op het
resort waren flink uitgedund er waren in totaal
nog zo’n 6 tafeltjes bezet en het was best raar om
zo’n leeg resort te zien.
Richard ging na het ontbijt terug naar het appartement en Cor, Ingrid en Ellie liepen naar hun
gereserveerde zonnebedden en brachten de laatste uurtjes relaxend door. Om 12.00 uur hadden
we met Richard in het restaurant afgesproken
voor een lunch. We aten 2 sneetjes brood met
kroket, want het zou nog wel even duren voordat
we weer eten geserveerd zouden krijgen in het
vliegtuig.
Om 14.00 uur was het tijd om ons te melden met
sleutel bij de receptie en helaas moesten we nog
een tijdje wachten omdat 2 andere gasten het
nodig vonden om te laat te komen.
Omdat we al ingecheckt waren verliep de afgifte van de bagage vlot er waren ook nauwelijks mensen aanwezig. We waren zelfs de eerste die door de scan gingen en de marechaussee was nog niet gearriveerd
daar moesten we op wachten. Na 5 minuten wachten mocht Ellie als eerst haar reis document tonen en
door de lol die we hadden ging de vriendelijke marechaussee daar in mee en daar door beging hij een fout.
De fout was dat er nog een paar stempels in haar paspoort moesten en hij corrigeerde het euvel door Ellie
terug te roepen.
Eenmaal bij de gate namen we plaats en Cor haalde bij de bar nog wat biertjes en die smaakte ons best.
Langzaam druppelde er steeds meer mensen binnen en na anderhalf uur was het zelfs druk geworden.
Zoveel veel mensen hadden we niet verwacht eigenlijk, er waren meer mensen op Bonaire met vakantie dan
we dachten.
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Het vliegtuig was geland, er werd
getankt en schoongemaakt, daar waar
mensen hadden gezeten en na 50 minuten konden we instappen, maar eerst
nog een tussen landing op Aruba. Op
Aruba moesten we het vliegtuig uit en
de handbagage moest mee, waarom dit
nu weer voorheen kon de bagage in de
bagage bakken blijven. De enige reden
die we daar voor konden bedenken was
dat de bemanning van boord ging om
gewisseld te worden. Voorheen werd
de bemanning op Bonaire gewisseld en
bleef de bemanning aan boord en zo
was er dan zicht op het eventueel stelen.
Maar goed iedereen eruit en als transit door de vertrekhal heen, daar moesten we ook weer door de scan en
controle. We hadden een uurtje en daar was al een half uur van om en voordat we terug naar de gate liepen
namen we nog een biertje bij de bar.
Terug bij de gate konden we na 5 min wachten terug het vliegtuig in en begonnen we aan de terug reis. Ook
nu weer eigenlijk een herhaling van de heen reis wat drinken en eten betrof, we keken een film of deden een
slaapje. Het slapen met een mondkapje is niet heel comfortabel en toch vielen we af en toe in slaap.
Een half uur eerder dan gepland landen we op Schiphol, het uitstappen verliep redelijk vlot omdat je moest
wachten tot de rij voor je leeg was. Daardoor werd het contact met andere passagiers verminderd tot het
minimale.
Gelukkig hadden we hier ook te doen met zeer vriendelijke marechaussee en waren we snel bij de bagageband en deze was nog niet in beweging. Omdat we vroeg bij de incheck waren op Bonaire kwamen onze
koffers bijna als laatste van de band. Cor, Ingrid en Ellie namen afscheid van Richard, want Richard moest
naar zijn auto en op ons wachtte een taxi.
Wij kijken terug op een heel bijzondere maar welverdiende vakantie die we niet hadden willen missen. Het
enige wat we konden missen als kiespijn was de lockdown.

Ingrid van Veghel
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KENNISMAKING MET
NIEUWE
DUIkSTEK
Stoofpolder, Het Licht
Kennismaking met een nieuwe
(en na later blijkt toch bekende) duikstek

We kijken vol verbijstering naar Fabian als hij
tijdens de duikleidersvergadering aankondigt
dat hij duikleider wil zijn in de Stoofpolder. Vragend kijken wij elkaar aan en we hebben geen
idee over welke plek Fabian het heeft. Maar
Fabian helpt ons uit de droom en even later
gaat er een “oh is het daar” geroep op. Gelukkig weet Rene een precieze beschrijving te
vinden van deze duikstek en zet deze op de site
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van Aqualis zodat, als de tijd komt dat Fabian
duikleider is, Dick middels de duikagenda ons
bekend kan maken met deze nieuwe duikstek
“Stoofpolder”.
Het weer laat zondag 23 augustus te wensen
over, de lucht is zwaar bewolkt en zo nu en
dan regent het. Wel wat tegenvallend na al
die weken met schitterend weer. Al vroeg sta
ik op de duikplek om deze te verkennen. En
dan blijkt het een oude bekende te zijn. Het
is de plek waar we eind van de vorige eeuw,
toen Dick en ik net doken, bijna wekelijks naar
toe gingen. Alleen noemden we de duikplek
destijds Nieuwlandje. Om eerlijk te zeggen
is dit niet helemaal juist want destijds doken
we meer aan de zijkant (wat op een gegeven
moment verboden werd omdat de plek zich
te dicht op de vaargeul bevond en naast de
vluchthaven lag.
De huidige duikstek ligt iets verderop, in het
verlengde van Bruinisse en derhalve wat
verder van de vaargeul verwijderd. Je moet
er iets voor lopen, zo’n 400 meter, maar als je
eenmaal de grashelling opgeklommen bent
waar de auto’s naast geparkeerd kunnen worden, hoef je alleen een fietspad tot de instap
te volgen. Voordat we ons omkleden volgen
we eerst Fabian naar de instap. Natuurlijk willen we allemaal polshoogte nemen bij deze
nieuwe duikstek.
Nadat we een goed beeld hebben verkregen wandelen we op
ons gemakje al pratend terug. Velen van ons hebben elkaar immers langere tijd niet gezien. Halverwege komen we Glen tegen.
Alhoewel hij weliswaar geen lid is geworden van een wandelclub
wil hij hier toch ook een duikje nemen. Hij heeft zijn auto bij
de vluchthaven gezet zodat hij in ieder geval niet grashelling
op hoeft te klimmen. Bij het in elkaar zetten van de setjes blijkt
Steve, een nieuw lid van Aqualis, helaas zijn automaten-set vergeten te hebben. Niemand van ons heeft een reserve-set bij zich
dus zit er voor Steve niets anders op dan aan de kant te blijven
staan en blijven er 6 duikers over die door Fabian in buddyparen
worden ingedeeld. Bij de instap aangekomen blijkt het water snel
te dalen, het is afgaand tij en we zijn blij dat Fabian een touw
heeft meegenomen. Alhoewel het eerste stuk van de dijk droog
en schoon is en dus makkelijk af te lopen begint de gladheid tussen het klapwier waarbij een touw goede diensten kan bewijzen.
Als eersten duiken Jaap en ik onder. Alhoewel deze stek aan de Oosterschelde ver landinwaarts ligt is
toch de stroming zeer goed te voelen en we worstelen tegen de stroming in. De wanden zijn schitterend
begroeid en duidelijk is merkbaar dat hij weinig bedoken wordt. Een uitstekende houtenpaal bestaat, zoals
Jaap later aangeeft, zelfs uit verschillende bloemstukken. We raken er niet op uitgekeken. Er is een explosie
van hooiwagenkrabben, sommigen zijn schitterend gecamoufleerd met stukjes spons en wier waardoor ze
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er nog indrukwekkender uitzien. Ook slingeren overal zeenaaldjes rond. Ze zijn zwart wit gestreept en zien er
indrukwekkend uit. Helaas hebben we geen fototoestel bij ons. We zien niet de sepia’s die Eric en Jan wel in
grote getalen tegenkomen maar dat kan ook te maken hebben met het feit dat wij slechts tot een diepte van
9,3 meter komen. Als we na 45 minuten eens omdraaien blijkt wel hoe sterk de stroming nog is want binnen 5 minuten zijn we weer terug bij de instap. We kunnen nu goed gebruik maken van het aan een ring in
de dijk bevestigde touw en na even onze eerste indruk achtergelaten te hebben bij Fabian, Steve en Wout,
lopen we terug naar de auto. Tijdens het gezamenlijke koffiedrinken, als iedereen weer veilig terug is en zich
heeft omgekleed, zijn we het erover eens dat deze duikstek zeer de moeite waard is om daar te duiken en
zeker vaker bezocht moet worden. Een goede keuze Fabian.
Tita van der Kraan
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DE
EVENEMENTEN
Dit jaar is een erg vreemd jaar voor de evenementen commissie. Gelukkig begon het jaar in ieder geval
goed! Zoals elk jaar was er een nieuwjaarsreceptie en het was fijn om elkaar na een lange tijd van kou (en
daarom toch ook minder duiken) weer te zien. Karin had zich weer ontzettend uitgesloofd in de keuken en
het is altijd fantastisch om te zien hoeveel hulp we krijgen bij het opbouwen! Op dat moment wisten we al
van het bestaan van Covid-19, echter was dat iets wat ver van ons vandaan was en “het was toch maar een
griepje”?
In februari kwam het virus dichterbij, maar toch stapten mijn zusjes en ik zonder zorgen het vliegtuig in naar
Cuba. We maakten een road trip van Havana naar Maria La Gorda, waar ik twee mooie duiken maakte. Daarna vertrokken we Cienfuegos en Trinidad, om vervolgens door te reizen naar het noorden. We verbleven
een paar nachten op Cayo Coco, Cayo Santa Maria en Cayo Guilermo. Op dat laatste schiereiland maakte ik
weer een duik en ditmaal had ik het geluk om niet één, maar twee haaien te zien!
Eenmaal terug in Nederland kwam het virus steeds dichterbij, vooral in Italië was de situatie zorgelijk. Toch
besloten Maarten en ik in Maart toch nog op wintersport te gaan in Zwitserland. In het laatste weekend werd
de situatie echter kritiek, er werd aangekondigd dat de restaurants gesloten zouden worden en dat mogelijk
grenzen dicht zouden gaan. Snel pakten we in en vertrokken naar Nederland. Gelukkig mochten we er nog
in.
De periode erna was erg lastig. Na overleg met Karin en het bestuur werd uiteindelijk besloten om de kick
off af te zeggen. Dit nieuws kwam hard aan, de kick off is toch een traditie en het afzeggen hiervan voelde
niet fijn. Maar we realiseerden ons allen dat het doorgaan van de kick-off niet verstandig zou zijn..
Hierna volgden nog een aantal evenementen welke niet door konden gaan. Ook het Zeeland weekend, waar
Cor (van Veghel) zich nog hard voor had gemaakt, kon niet doorgaan. Het meest vervelende vind ik dat de
evenementen ons als club altijd samen brengen. Dit geldt niet alleen voor de duikers, maar ook voor de nietduikers die altijd voor een fantastische sfeer aan de kant zorgen! Waar ik wel heel erg blij mee was, is dat
er toch nog een heel aantal duiken door zijn gegaan dit jaar. Ook is het erg leuk om achteraf de foto’s online
te zien. Zo ben je er toch een beetje bij.
Momenteel is het lastig in te schatten wanneer we weer iets kunnen organiseren, maar we kunnen niet
wachten om daar een feest van te maken! Dat houd ik ook maar in gedachte, want ook dit gaat weer voorbij.
Liefs,
Fiona
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BUTSKOP
DOLFIJN
De noordelijke butskop (Hyperoodon ampullatus) is een walvisachtige
uit de familie der spitssnuitdolfijnen (Ziphiidae). Hij komt alleen voor
in de Noordelijke Atlantische Oceaan en de Noordelijke ijszee. In de
zuidelijke oceanen leeft een verwante soort, de zuidelijke butskop (Hyperoodon planifrons).
De butskop is een van de grotere
spitssnuitdolfijnen. Hij verschilt
van de meeste andere soorten
door zijn grote bolle meloen en zijn
lange bek. Hij is van dolfijnen te
onderscheiden door zijn grootte:
de butskop wordt met gemak een
meter of negen. Mannetjes hebben
een kop-romplengte van 7,3 tot
9,8 meter en een gewicht van 7500
kilogram, vrouwtjes 5,8 tot 8,7
meter, met een gewicht van 5800
kilogram. Vrouwtjes hebben ook
een kleinere kop en bek. De kleur
kan variëren van groenig bruin tot
donkergrijs tot donkerbruin, en wordt lichter naarmate de dieren ouder worden. De flanken, kop en buik zijn
meestal lichter gekleurd. Over het lichaam verspreid zijn littekens, waarschijnlijk door gevechten met andere
butskoppen.
De butskop leeft solitair of in kleine groepjes, meestal bestaande uit tien, maar soms tot veertig dieren. Over
de samenstelling van deze groepen is weinig bekend. Waarschijnlijk bestaan groepjes uit dieren van hetzelfde geslacht, waarbij groepjes wijfjes met kalveren soms door enkele mannetjes vergezeld worden. Ook
is bekend dat de dieren voor gewonde metgezellen zorgen.
De butskop jaagt in diep water, meestal dieper dan een kilometer. Hij kan minstens zeventig minuten onder
water blijven. Hij jaagt op pijlinktvissen en ook op haring, diepzeevissen, zeesterren en zeekomkommers.
n april en mei worden de jongen geboren, na een draagtijd van ongeveer twaalf maanden. Om het jaar
wordt één jong geboren. Dit jong is geheel chocoladebruin en heeft een lengte van 300 tot 360 centimeter.
Na een jaar wordt het jong gespeend. Mannetjes zijn geslachtsrijp na 7 tot 9 jaar, als ze 7,30 tot 7,60 meter
lang zijn. Vrouwtjes worden geslachtsrijp rond hun elfde, als ze 6,70 tot 7 meter lang zijn. Butskoppen worden maximaal 37 jaar oud.
De butskop komt voor in de gematigde en Arctische wateren van de Noordelijke Atlantische Oceaan. In de
lente en zomer verblijft de soort rond de Noordpool. In de herfst trekt de soort naar warmere wateren. Er
zijn waarnemingen gedocumenteerd van exemplaren in de Noordzee. Zo nu en dan spoelt er ook eentje aan
in Nederland.
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Een noordelijke butskop in Nes, Hvalba aan
Faeröer
Op 20 januari 2006 zwom een butskop de
Theems op tot in Londen, eerst langs het
centrum, en later vond men het dier bij
Battersea. Het was de eerste keer sinds
men in 1913 met waarnemingen begon dat
de soort in de Theems werd aangetroffen.
De volgende dag werd het dier per boot
terug naar de Noordzee vervoerd, maar het
overleefde de reddingspoging niet.
Vroeger jaagden Noorse walvisvaarders
op de butskop voor olie en hondenvoer.
De soort zoekt het gezelschap van schepen op. Begin jaren zeventig is de jacht stopgezet en tegenwoordig
komt de soort lokaal algemeen voor. Een bekende plaats waar butskoppen gezien worden is the Gully, een
trog die zo'n 160 kilometer ten oosten van Nova Scotia ligt.
Daar leeft een gezonde populatie van rond de tweehonderd dieren.
Bron;
walvisstrandingen.nl
Rob van Assen
Wikipedia
infodedieren.jouwwebsite.nl
omroepzeeland [Cephas-Whiteheadlab]
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WRAKKEN
Michiel de Ruyter
Michiel de Ruyter? Misschien zul je wel denken wat is dat nou voor stuk? Geen wrakken stuk dit keer? Toch
wel.
Michiel de Ruyter is natuurlijk de bekendste zeeheld uit onze geschiedenis.
Onze Michiel heeft op talloze schepen
gevaren. Hij zal toch wel iets van een
wrak achtergelaten hebben? Zo was
mijn redenatie toen het idee in mijn
hoofd kwam om iets over wrakken te
zoeken wat met Michiel de Ruyter te
maken heeft. Maar dat bleek zo eenvoudig nog niet. In de loop van de geschiedenis leken schepen soms dezelfde
namen te krijgen. Maar uiteindelijk is
Admiraal Michiel de Ruyter terecht gekomen op een prachtige schepen met
veel geschiednis. Een schip daarvan
was de Hollandia.
Maar goed. Allereerst op zoek naar
informatie rondom Michiel de Ruyter.
Toen ik aan dit onderzoekje begon,
bleek al snel dat mijn docent tijdens de
geschiedenislessen niet alles verteld
had. Of zou ik niet goed opgelet hebben. Zou ook zomaar kunnen natuurlijk.
Baby Michiel werd geboren op 24 maart 1607 te Vlissingen. Hij is voortgekomen uit de zeeman Adriaen
Michielszoon en Alida Jansdochter. Pappa Adriaen en mamma Alida kregen in totaal 11 kinderen waarvan
Michiel het vierde kind was. Michiel werd uiteindelijk 69 jaar. Michiel de Ruyer kreeg uiteindelijk ook de
bijnaam “Bestevaêr” wat grootvader betekent.
Michiel was geen lieverdje. Hij haalde veel kattenkwaad uit, was brutaal en een vechtersbaasje. Hij werd dan
ook van school gestuurd. Maar toch leerde Michiel goed lezen en schrijven.
Toen hij 11 werd ging hij voor het eerst naar zee. Dat was ook wat hij als kind graag wilde. Het zou zelfs zo
zijn dat hij op een latere reis gevangen werd genomen door de Spanjaarden waar hij weer ontsnapte en met
wat vrienden teruggelopen is naar Nederland.
Op zijn 25e, in 1622, zou hij nog iets in de 80 jarige oorlog betekent hebben. Samen met zijn oom deed hij
mee aan de strijd rond het beleg van Bergen op Zoom. In ditzelfde jaar voer hij voor het eerst uit op een
oorlogsschip.
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In 1633 promoveerde Michiel tot
stuurman. Hij werd stuurman op
een walvisvaarder, de Groene
Leeuw, van de Noordse Compagnie. Onderweg naar jan Mayen,
een Noors vulkanisch eiland in de
Noordelijke Ijszee. in 1635 voer
hij verder richting Spitsbergen en
hij was actief op de route nar Zuid
Amerika.
In 1637 schopte Michiel het tot kapitein. Hij streed hier tegen de Duikerker Kapers. Drie jaar later werd
hij kapitein op een koopvaarder.
Allemaal leuk van die Michiel, maar
hoe zit het nou met die wrakken? Nou, de oorlogen komen er aan en waar geschoten wordt, ontstaan wrakken.
In 1652 brak de eerste Engels-Nederlandse oorlog uit. De Nederlandsers, onder het commando van de
ondertussen vice-commandeur Michiel de Ruyter, versloegen de Engelsen bij de slag van Plymouth. Onze
Michiel was plotsklaps een held geworden.
We slaan de verdere avonturen van de eerste Engels-Nederlandse oorlog even over. En gaan naar de
tweede Engelse oorlog. Dertien jaar later, in 1665 begon deze tweede oorlog.
En hier begon het. het 17e eeuwse vlaggenschip De Hollandia. De Hollandia was van de Admiraliteit van
Amsterdam waarop o.a. Michiel de Ruyter en Cornelis Tromp gediend hebben/ Het schip werd gebruikt in
verschillende zeeslagen waarbij dus ook de 2e Engels-Nederlandse Oorlog en zelfs de 3w Engels-Nederlandse Oorlog.
In het begin van de tweede oorlog kruiste Michiel de Ruyter met de Hollandia over de Noordzee. Gewoon
een normale patrouille. 475 bemanningsleden aan boord waarvan 50 soldaten. Ze deden mee aan de vierdaagse zeeslag. In 1667 voer de trots van Nederland, de Hollandia, naar Chatham. Met succes werd deze
slag door de Nederlanders gewonnen. kort later probeerde men het succes te evenaren met een aanval bij
Harwich. Helaas was deze niet zo succesvol. En zo patrouilleerde de Hollandia over de Noordzee en deed zij
mee aan de ene slag en de andere slag op zee. De slag bij Schooneveld, de tweede slag bij Schooneveld,
De slag bij Kijkduin. In 1674 zelfs een expeditie naar de Franse kust. Hierbij werd de Hollandia voorzien van
maar liefst 82 kanonnen. De Hollandia keerde in 1678 terug naar de scheepswerf in het Amsterdamse IJ.
Hier moesten na al die (bijna alle) succes overwinningen herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden.
In al die jaren is Michiel de Ruyter niet de enige geweest die de Hollandia gevaren heeft. Diverse andere
kapiteins en admiralen zijn er mee uitgevaren. O.a. Cornelis Tromp.
Na een 4 jaar lang herstelwerkzaamheden gehad te hebben, voer de Hollandia uiteindelijk weer uit. Onder
Viceadmiraal Willem graaf van Stirum voer de expeditie richting Göteborg. De terugreis bleek een zware
terugreis te worden. De Hollandia kwam in 1683 in een enorm zware storm terecht. Deze storm hield een
aantal dagen aan voor de Nederlandse kust.
Vanwege deze storm gingen er grote delen van het schip verloren. De bemanning moest zelfs de masten
kappen in een poging om het schip te redden. Er werden noodsignalen gegeven en er was dan ook kort
contact met het Nederlandse schip de Moriaans Hoofd. Helaas was dit alles te laat voor de Hollandia.
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Ondanks alle prachtige overwinningen in diverse slagen op zee, verdwijnt de Hollandia
op 19 november 1683 ergens voor de Noord
Hollandse kust.
Wat er uiteindelijk over is gebleven en of
de Hollandia ooit gevonden is heb ik helaas
nergens kunnen terugvinden. Ik ben wel een
ander schip tegengekomen die de naam Hollandia had, maar deze stamt dan uit de VOC
periode en had maar een kort leven.
Wellicht wanneer de corona verdwenen is
en we mogen weer van alles doen, dat de
evenementen commissie iets organiseert
waarmee we met een groep op zoek gaan
naar waar de Hollandia uiteindelijk gezonden
is. Op naar de archieven, op naar waar dan
ook. Lijkt mij een leuke uitdaging.

Bron:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_de_Ruyter
https://www.deruyter.org/uploads/media/
Mens%20schepen%20waar%20Michiel%20
op%20voer.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hollandia_(vlaggenschip)
https://onh.nl/verhaal/10-dingen-die-je-moetweten-over-admiraal-michiel-de-ruyter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hollandia_
(schip,_1742)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hr.Ms._De_Ruyter_(1936)
https://www.deruyter.org/uploads/media/
Innovator-scheepsbouw%20namen%20
Ruyter.pdf
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MIJMERINGEN
VAN EEN
REDACTIE LID
De zomer is omgevlogen en de herfst is in aantocht.
We dragen weer een jas en de avonden worden al snel langer. Alhoewel we niet meer iedere dag bestookt
worden met verschrikkelijke beelden op de intensive care, toch is Corona nog iedere dag in onze nabijheid.
We moeten nog immer op onze hoede zijn als we naar buiten gaan, drukke mensenmassa’s vermijden en
natuurlijk anderhalve meter afstand tot elkaar houden.
Maar het zwembad alsmede de duikclub zijn al weer enige tijd geopend en
steeds meer Aqualisten vinden vrijdagavond de weg naar het zwembad.
Moesten we daar eerst achter elkaar aan in een baan zwemmen, nu is het weer
mogelijk naast elkaar (natuurlijk op gepaste afstand) heen en weer te zwemmen waarbij we natuurlijk de voorafgaande week met elkaar bespreken. De
vrouwen doen dat al zwemmend. Bij de mannen zie je vaak een samenscholing aan de rand van het zwembad. Maar die kunnen dan ook niet praten en
zwemmen tegelijkertijd.
Natuurlijk is een protocol ontwikkeld voor ons bezoek aan het clubhuis. Naast
uitgebreid handen wassen bij binnenkomst blijven we zitten waar we zitten.
Het maakt het wel minder makkelijk om met iedereen te converseren omdat
de afstand tussen elkaar veel groter geworden is.
En de barman of barvrouw legt ’s avonds de benodigde kilometers af om ieder lid te voorzien van
lekkere drankjes. Maar we kunnen weer genieten
van de heerlijke drankjes in de bar en het is fijn dat
we elkaar weer zien en spreken.
Gelukkig is het ook weer mogelijk om samen te
gaan duiken! Het is heerlijk om weer wekelijks
naar Zeeland te rijden en daar de onderwaterwereld te bewonderen. Wij zijn niet de enigen die
ervan genieten om onderwater te gaan. Zeeland
zit vol met Duitsers en Belgen wat ervoor zorgt dat
de parkeerplekken op de duikstekken overvol staan. Soms valt een duik ietwat tegen omdat er zoveel duikers ons voor geweest zijn dat het zicht nog geen meter bedraagt. Wat geen doorgang heeft gevonden zijn
enkele evenementen, zoals de IJsduik alsmede de Rescuedag. Ook kunnen verre vakanties nog steeds geen
doorgang vinden en er zal noch een Aqualis vakantie naar Bali noch een Aqualis reis naar de Malediven
plaatsvinden. Wel jammer want we verheugden ons al op mooie verslagen en foto’s. Maar hopelijk komt er
volgend jaar een herkansing.
Voor deze editie van de Kentering zijn er op dit moment helaas nog weinig verhalen over avonturen in buitenlandse wateren, maar gelukkig zijn er wel enkele stukjes over onze belevenissen in Nederlandse wateren.
Tita van der Kraan.
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KIPPEN DIEFSTAL IN
ARNHEM
Verslag van de rechtbank: Kippendiefstal in Arnhem.
Den edelachtbare heer officier van justitie, mr van der Poel Hiddingh, keek de zittingszaal in. Een tweetal
verdachten kwamen door de zijdeur naar binnen. De twee arme sloebers kwamen rechtstreeks uit het cachot. Den cipier van het cachot, den heer A. Robinet, begeleidde twee mannen die voor den regter moesten
verschijnen. Frans en Cornelis.
Cornelis herkende de officier van justitie en nam al direct
een voorsprong op de behandeling ter zitting door aan te
geven dat hij dit keer onschuldig was. “Ik weet niet wat
ik gedaan heb want ik was veel te dronken”. Den regter
neemt den zaak door.
Beide heren werden van diefstal van kippen en eieren
verdacht. Den officier van justitie: Op den avond van den
15 july laatsleden, hebben Frans en Cornelis zich toegang
verschaft tot den schuur van plantsoenwachter van Dijk.
Van Dijk en diens vrouw verklaarden dat zij het hok op 15
july verbroken hadden gevonden. Den veldwachter Kool
had dit ook geconstateerd. Ook had men veel kippeveeren
en 4 gedoode kippen op den grond gevonden.
Den veldwachter merkte beide beschuldigden dronken op
eenigen afstand op. Een leege geneverflesch werd nabij
het hok gevonden.
Toen Cornelis door Kool in bewaring genomen werd, zat zijn jas vol kippeveeren en eierstruif. Hij bekende in
het hok te zijn geweest. Wat Cornelis daar gedaan had gaf hij voor niet te weten.
Frans werd door de veldwachter op bed gevonden. Bij onderzoek werden op zijn jas kippeveeren gevonden
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en gebroken eieren in den achterzak. Hij verklaarde
die van Cornelis te hebben gekregen. Van diefstal liet
hij zich niets aanleunen.
Den officier geloofde niets van het verhaal van den
beschuldigden. Hij eischte tegen ieder van hen 45
dagen celstraf.
Quiz: Een ver familielid van een lid van Aqualis komt in
bovenstaand verhaal voor. Is dit de officier van justitie,
de gevangenbewaarder, één van de verdachten, de
plantsoenbeheerder of de veldwachter?
Stuur je oplossing naar bestuur@aqualisrotterdam.
nl en geef aan waarom je dat denkt. Onder de goede
oplossingen wordt een leuke prijs verloot.

Cor Gunther

Foto’s
simonis-bunk.nl (Albertus verhoesen
Wikipedia

Sudoku oplossing
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RKSV
AQUALIS
Uit het rijke Roomse leven
RKSV Aqualis
U heeft ongetwijfeld gehoord van het verzuilde Nederland van weleer. Iedere zuil had zijn eigen voorzieningen. Zo kon u kiezen tussen Protestants –Christelijk sporten en Rooms-Katholiek sporten.
Nu is het natuurlijk alweer even geleden, en de duiksport was ook nog niet echt ontwikkeld. Aqualis bestond
toen dus nog niet.
Maar wat als Aqualis wel al had bestaan? Zou het dan de Chr. Duiksportvereniging Aqualis zijn geworden, of
toch de Rooms-Katholieke Onderwatersportvereniging Aqualis?
Uiteraard is door een respectabel lid van onze vereniging enig onderzoek daarnaar gedaan, en de conclusie kan ik u nu al verklappen. Aqualis heeft een door en door Rooms-Katholieke signatuur en een al even
Rooms-Katholiek netwerk.
Hoe zit dat? Kun je dan Rooms-Katholiek duiken (eerst biechten, vervolgens een kaars aansteken voor de
goede afloop van de duik, dan nog een schietgebedje, en uiteindelijk te water gaan)? Nee, zo werkt het aan
de waterkant nou ook weer niet, evenmin als dat er een vergelijkbare Prot.-Chr. onderwatersportprocedure
bestaat.
Heeft Aqualis dan een geestelijk adviseur in het bestuur, zoals vroeger in het rijke Roomse leven gebruikelijk was? Nee ook dat niet.
Vroeger kon dat makkelijk met een stuk of vijf priesters per parochie, maar tegenwoordig zijn pastoors en
kapelaans op de bon.
Wegens schaarste afgeschaft!
Ik zal u het geheim maar verraden: Het RoomsKatholieke karakter van Aqualis is verankerd in de
aprés-dive! Zou Aqualis een Christelijke vereniging
zijn geweest, dan zouden in ons clubhuis naar alle
verwachting slechts zwarte koffie - melk erin is verwerpelijke luxe - en Ranja met een rietje verkrijgbaar
zijn geweest (memento mori!).
Zo is de traditie bij ons echter nooit gegroeid. Naast
de melk in de koffie zijn ook de suiker en de koekjes al
altijd gratis geweest.
Wat echter veel belangrijker is: De Ranja hebben wij
nooit gekend. Bij de oprichting van de vereniging
begon het eerst in het clubhuis met wat bleek gerstenat van een evenementenbierfabriek in Zoeterwoude
(sorry Fiona). Excuus voor dit gebrek aan smaak,
maar het jonge Aqualis wist nog niet beter. Al vrij snel
werd de koers echter bijgesteld. Een hertogelijk genot
uit het noorden van Limburg deed zijn intrede. Wie
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wil kan het nu nog aan de bar verkrijgen,
al loopt het een stuk minder hard dan
weleer.
De bekering kwam echter al snel op
gang: Aqualis bouwde aan zijn eerst
RK contact, en wel met de hoogwaardige Vader-Abt van de Abdij Onze Lieve
Vrouw van Koningshoeven te BerkelEnschot.
Eerste flesjes van een eerste soort van
diens gerstenat werden gekocht (dubbel), een andere soort werd erbij gekocht
en lekkerder gevonden (tripel), nog meer
soorten kwamen erbij, de Abdij werd
bezocht (de brouwerijwinkel om precies
te zijn), glazen en andere goodies van
de paters verschenen in het clubhuis,
etc. etc. Kort en goed: Een Tripel van de
Paters Trappisten uit Berkel-Enschot is
altijd in ons clubhuis verkrijgbaar.
La Trappe Tripel, 0,33l, ¤ 1,75
Echter niet alleen met de paters Trappisten hebben wij een warme band.
Ook de zeereerwaarde rector van het klooster van de paters Redemptoristen in Wittem behoort tot ons netwerk. Als goed Redemptorist doet
hij aan ontwikkelingswerk, al is het in dit geval niet in een ver en warm
land, maar gewoon in Rotterdam om onze biersmaak te ontwikkelen. In
broederlijke samenwerking met de Gulpener Bierbrouwerij levert hij ons
daarvoor een krachtig en kruidig tripel, naar eeuwenoud recept van de

kloosterbrouwerij. Met de aankoop van dit bier draagt Aqualis
zelfs bij aan het onderhoud van
het klooster van de H. Gerardus
Majella in het Limburgse Wittem.
Bij een Chr. Sportvereniging natuurlijk ondenkbaar…
Gerardus Tripel, 0,33l, ¤1,75
De contacten van Aqualis houden
echter aan de landsgrenzen zeker
niet op. Zo volgden wij onze roeping naar het o zo Rooms-Katho-
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lieke Beiren.
Als eerste kwamen wij terecht bij de eerwaarde paters Franciskanen in München.
Zij volgen weliswaar de gelofte van armoede van Franciskus van Asissi, maar hebben ook een zeer rijk
recept voor witbier. Aqualis is natuurlijk een sportvereniging. Omwille van de gezondheid en de conditie
hebben wij dan ook gekozen voor de alcoholvrije variant van dit hemelse genot.
Franziskaner Weissbier alkoholfrei, 0,33l, ¤1,25
In datzelfde München wordt ook al vele eeuwen de apostel Paulus vereerd. Weliswaar bestaat het klooster
niet meer, maar de oorspronkelijke kloosterbrouwerij van de Paulaner kloosterorde bestaat nog steeds, en
de receptuur van de paters ook. Aqualis laaft zich natuurlijk graag aan zo een drinkbaar monument! Ook
hiervan vinden wij de alcoholvrije variant lekkerder en verantwoorder dan de “volle”.
Paulaner Hefe-Weissbier alkoholfrei, 0,33l, ¤1,25
Op haar bedevaarten naar Beieren kwam Aqualis ook in Ettal. Niet alleen het klooster van de eerwaarde
paters Benedictijnen is een pronkstuk. Aqualis had al snel in de gaten dat hun bier dat ook is. De keuze
was dan ook snel gemaakt om ook deze gewijde drank in ons clubhuis te aanbidden. Hier is op sportieve
gronden de keuze gevallen op de alcoholvrije variant, isotoon en rijk aan foliumzuur en vitamine B3 en B12.
Er is overigens nog groeipotentieel in onze relatie met deze Benedictijnen. Naast paters-brouwers kent het
klooster immers ook een paterdestillateur. Dat slaat Aqualis ook
niet af…
Benediktiner Weissbier alkoholfrei, 0,33l, ¤ 1,25 / 0,5l, ¤ 1,75
De meest recente bedevaart
van Aqualis voerde ons naar
Kulmbach. De paters Capucijnen
aldaar hebben het brouwproces
overigens niet onder de knie
maar onder de beugel.
Zij leveren hun gewijde brouwsel
namelijk alleen in beugelflessen.
Of het smaakt? Proeft u zelf maar,
op vrijdagavond in ons clubheiligdom!
Kapuziner Weissbier alkoholfrei,
0,5l, ¤ 1,75
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U kunt er volledig op vertrouwen dat het bovenstaande artikel geheel onafhankelijk en objectief tot stand is
gekomen. Graag hadden wij u dan ook nog andere bieren gepresenteerd. Ons panel heeft, ondanks ondersteuning door een deskundige van het gerenommeerde Delfts Wijn- en Biergilde, bij uitvoerig onderzoek
echter geen dominee, imam, of pandit aan het hoofd van een brouwerij kunnen traceren.
Dat domein blijkt exclusief voorbehouden aan abten, priors, rectors en paters. Wij begeven ons elke week
opnieuw in dat gewijde domein.
De aprés-dive bij RKSV Aqualis is daarmee echt monnikenwerk!

Richard Reijnierse.
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AQUALIS WENST
JE PRETTIGE
FEESTDAGEN
EN
EEN
VOORSPOEDIG
2021
52
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CLUB KLEDING

Zoals vele van jullie weten heeft Aqualis clubkleding.......Aqualis heeft deze de laatste jaren vernieuwd en
uitgebreid.
Er zijn polo’s, fleece vesten of truien, petten en mutsen verkrijgbaar.
De polo’s : zijn verkrijgbaar in lichtblauw en zijn geborduurd met een klein logo.
De fleece vesten/ truien: zijn verkrijgbaar in donkerblauw met groot logo op de rug
De pet en muts : de pet is verkrijgbaar in donkerblauw en de muts is in vele kleuren leverbaar
beide met logo.
Mocht je interesse hebben dan kun je contact opnemen met Cor en Ingrid van Veghel.
Email adres: cvanveghel@hetnet.nl
Mobielenummers:06-22793155 of 06-81951353

¤ 25.00
¤ 45.00
¤ 12.50
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Duiken met Aqualis
Om de veiligheid bij het duiken te vergroten is voor en door de leden een categorie-indeling
gemaakt. Hoe moeilijker de duik, hoe hoger de categorie. Onderstaand de categorien zoals we
die bij AQUALIS hanteren, de vereiste ervaring en een korte omschrijving wat je van de duik
kunt verwachten. Controleer van te voren even of je aan de desbetreffende duik kunt meedoen.
Cat. Omschrijving
1.

Makkelijke duiken. Water zonder stroming. Zout/Brak water. Makkelijk te bereiken vanaf de kant. Beschut water.
Makkelijke bodemcontour om onder water te volgen.

		
2.
		

Eenvoudige duiken. Water kan een weinig stromen. Zout/Brak water. Duiken ook buiten de kentering is goed
mogelijk. Slecht zicht is mogelijk. Makkelijke bodemcontour om onder water te volgen.

3.
		
		
		

Potentieel moeilijker duiken. Er moet rekening worden gehouden met de kentering. Duiken buiten de kentering is
vaak niet mogelijk i.v.m. sterke stroming. Slecht zicht komt vaker voor. Moeilijker te volgen bodemprofielen. Zout,
Brak en Zoet water. Bij zoet water moet rekening worden gehouden met thermoclines en zeer fijne slibbodem. Er
kunnen gevaarlijke obstakels in het water staan.

4.
		
		

Potentieel moeilijke duiken. Er moet rekening worden gehouden met de kentering. Duiken buiten de kentering is
niet mogelijk i.v.m. zeer sterke stroming. Er bestaat grote kans op onderstroming. Slecht zicht is meer regel dan
uitzondering. Kompas is vaak een noodzaak door de grillige bodemprofielen. Diepe duiken.

4+
		
		

Potentieel zeer moeilijke duiken. Er moet heel sterk rekening worden gehouden met de entering. Kentering is zeer 		
kort. Duiken buiten de kentering is niet mogelijk i.v.m. zeer sterke stroming. Er bestaat grote kans op onderstroming. 		
Slecht zicht is meer regel dan uitzondering. Kompas is een noodzaak door de grillige bodemprofielen.

5.
		
		
		
		

Per definitie Noordzeeduiken. Potentieel zeer moeilijke duiken. Er moet heel sterk rekening worden gehouden met 		
de kentering. Duiken buiten de kentering is niet mogelijk i.v.m. zeer sterke stroming. Slecht zicht is meer regel 		
dan uitzondering. Geen kantreferentie aanwezig. Diepe duiken, waarbij via een lijn afgedaald en opgestegen
wordt. Vrije opstijging is vaak zeer gevaarlijk. Wrakduiken met specifieke gevaren die daaraan verbonden zijn. 		
Duiken vanaf een boot.

6.
		

Per definitie technische duiken. Decompressieduiken met speciale ademgassen en/of penetratieduiken waar
specialistische technische duikmaterialen en -kennis voor nodig zijn. Zeer diepe duiken en/of grotduiken.

Cat.

Brevettering / ervaring

1.

Alle brevetten

2.

NOB 1* of OWD; 5 zelfstandige duiken

3.

NOB 1* of OWD; 15 zelfstandige duiken waarvan 5 uit categorie 2

4.

NOB 2* of AOW; 25 zelfstandige duiken waarvan 5 uit categorie 3

4+

NOB 2* of AOW; 40 zelfstandige duiken waarvan 4 uit categorie 4

5.

NOB 2* of AOW; 75 zelfstandige duiken waarvan minimaal 4 duiken uit categorie 4+ gemaakt. Minimaal 1
bootduik in Nederland gemaakt (bij voorkeur op de Oosterschelde) Minimaal 4 nachtduiken gemaakt op
plaatsen van categorie 4 en minimaal 1 categorie 4 duik gemaakt binnen 3 weken van de datum van een
Noordzeeduik. Bovendien in het bezit van een reel, decoballon met spool, lamp, reservelamp, en minimaal een 		
15L tank. Overweg kunnen met reel en zelfstandig een decoballon kunnen oplaten. De duiker moet beschikken 		
over een duikmedische keuring van hooguit twee jaar oud.

		
		
		
		
		

6.
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De duikorganisator bepaalt per duik de specifieke eisen die aan de duiker wordt gesteld. Dit geldt zowel voor 		
brevettering, ervaring, als materialen. Per definitie moet de duiker beschikken over brevetten van een technische 		
duikorganisatie (ANDI, IANTD, GUE, NACD, etc.). De duiker moet beschikken over een duikmedische keuring van 		
hooguit twee jaar oud.
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Aqualis duikstekken, categorie indeling & getijdencorrecties
Duikstek
Oostvoornsemeer
Slag Stormvogel
Slag Europoort
Grevelingenmeer
Oudorp Haven recht
Preekhil
Koepeltje
Scharendijke haven & rif
De Muur
Nieuwe Kerkweg
Den Osse havenhoek
Kijkuit
Bommenede
Dreischor Zuid-Langeweg
Dreischor Gemaal
Dreischor Loswal
Oosterschelde
Schouwen Duiveland
Neeltje Jans
Westbout
Burgsluis
Plompetoren
Dijkval
Schelphoek
Flaauwers
Pikgat
Heerenkeet/Stalleke
Borredamme/Kistersnol
Lokkersnol
Levensstrijd
Kulkenol
Zeelandbrug
de Val
Noordbout
Zuidbout
Blinde dam
Zijpe-Zoetersbout
Tholen & st. Philipsland
Anna Jacobapolder
Sint Annaland
Stavenise De Quaak
Stavenisse-Irenehoeve
Stavenisse-Keetenweg
Stavenisse-trailerhelling & dammetje
Gorishoek
Vuilnisbelt
Strijenham
Veerweg/Oesterdam
Zuid beveland
Wemeldinge Oost
Wemeldinge-Linda
Wemeldinge-Franse trap
Wemeldinge-De Hoek
Wemeldinge-Klein Stelle/Galjoen
Wemeldinge-Tetjes
Wemeldinge-Nieuwe Sluis
Kattendijke
Goese Sas
Putti’s Place
Noord beveland
Katshoek
Katshaven
Zeelandbrug zuidzijde
Colijnsplaat
Koningsheim
Oesterput
Wissenkerke-Oostnol
Vlietpolder
Wissenkerke-W.nol
Roompot
Zoetwater plassen
Zandbodem plassen
Veenbodem plassen
*correctietijden zijn t.o.v. getijdetabel zierikzee

cat

HW

LW

Aanbeveling

1
1

nvt
nvt

nvt
nvt

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

2
4
4
4
4
4
2
3
3
3
2
2
4
3
2
4
4
2
2

-0,30
-0,25
-0,20
-0,15
-0,10
-0,10
-0,30
-0,03
-0,30
-0,40
-0,40
-0,40
-0,40
-0,45
-0,40
-0,25
-0,40
nvt
-0,30

-0,30
-0,25
-0,20
-0,15
-0,10
-0,10
-0,15
-0,15
-0,15
-0,20
-0,20
-0,20
-0,20
-0,25
-0,20
-0,25
-0,20
nvt
-0,10

Momenteel verboden
Preferent bij LW, Momenteel verboden
Alleen bij LW
Alleen bij HW
Preferent bij HW
Alleen bij LW

3
3
3
3
3
3
4
3
3
2

0,30
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,10
0,05
0,10
nvt

-0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,05
0,05
nvt

Preferent bij LW

3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Preferent bij LW
Preferent bij LW
Preferent bij LW

4
4
4
3
4
3
4
4
4
4

0,10
0,10
0,05
0,00
-0,05
-0,05
0,00
-0,05
-0,10
-0,10

0,05
0,05
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,05
-0,05

Alleen bij LW
Alleen bij LW
Alleen bij LW
Alleen bij LW
Alleen bij LW
Alleen bij LW
Alleen bij LW
Alleen bij LW
Alleen bij LW
Alleen bij LW

1
3

nvt
nvt

nvt
nvt

Lang ondiep water

Preferent bij HW
Preferent bij HW

Alleen bij LW
Alleen Bij LW
Preferent bij HW

Alleen bij LW
Alleen bij LW
Alleen bij LW

Alleen bij LW
Alleen bij LW

Ledenmagazine

Zin in een duik,
duik bij...
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