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dé onafhankelijke
duikvereniging
voor de Randstad

DE KENTERING

clubblad van duikvereniging AQUALIS

15e jaargang,Juni 2019

Van de redactie
In het vliegtuig terug van onze vakantie op Bali realiseerde ik mij dat ik nog een stukje voor de Kentering
moest schrijven. Het blad van onze vereniging bestaat nu ook, net als de vereniging 15 jaar, en het is ongelofelijk dat het al 15 jaar is. De tijd vliegt en wij mogen best trots zijn dat wij al 15 jaar het clubblad vullen met
geweldige reisverhalen en evenementen van onze leden.
Er is in die tijd het nodige veranderd met en in het blad. Was het in het begin van de Kentering nog veel
handwerk om de Kentering in elkaar te zetten. Tegenwoordig is het allemaal machinaal en kunnen wij, nadat
Ingrid de Kentering in elkaar heeft gezet, het geheel opsturen naar de drukker waar de Kentering wordt geprint en in een keurig boekje weer wordt afgeleverd.
Ook is de Kentering van zwart wit naar 10 bladzijde kleur en daarna naar volledig kleur gegaan wat natuurlijk
voor een clubblad geweldig is. Je hoort ook van veel mensen, die onze Kentering in handen krijgen, dat het
net een clossy is. Ik denk dat wij met deze opmerkingen, als redactie, ons enorm gesteund voelen om de
energie te blijven steken in dit geweldige clubblad. De stukjes die worden ingezonden door de leden zijn
altijd zeer welkom en de slogan, het clubblad is er door en voor de leden, geldt nog steeds. Ook in deze
Kentering zijn er door verschillende leden weer leuke stukjes geschreven over vakanties en evenementen
waardoor de Kentering weer lekker gevuld is en kan zorgen voor het nodige leesplezier.
De komende maanden zijn er weer de nodige evenementen georganiseerd door de evenementen commissie evenals de afgelopen maanden met de nieuwjaarsreceptie en de kick-of en niet te vergeten het bezoek
aan Monte Mare in Duitsland. Veel dus om over te schrijven en de leden mee te laten genieten van onze
belevenissen binnen de vereniging en natuurlijk dank aan diegene die weer hebben gezorgd voor de leuke
stukjes in de Kentering.
Veel plezier met het verslinden van deze Kentering.
Cor van Veghel

Kijk ook eens op:
www.aqualisrotterdam.nl
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Van de Voorzitter
Ik vertrek!
Ik vertrek, riep ik tegen mijn vrouw Esmé, en wel naar Spanje. Maar ik ga niet mee, riep ze terug. Nee,
antwoorde ik, dat lijkt mij een slecht plan dat je meegaat, bovendien moet jij werken. Ik kon aan haar
gezichtsuitdrukking zien dat ze in verwarring was. Je zag haar denken: wat heeft hij nu weer in zijn hoofd
gehaald? De achtergrond is dat we al jaren naar het televisieprogramma “Ik vertrek” kijken en wellicht heeft
zij daarmee een associatie.
We kijken met name als mensen Nederland verlaten en dan in Frankrijk gaan wonen. Dit geeft ons veel herkenning. Bijvoorbeeld als men met de Franse autoriteiten te maken krijgt, of een klusjesman of bedrijf willen
inhuren.
Vaak snappen we het vertrek niet. Mensen die zonder enige horeca-ervaring een Indonesisch restaurant
beginnen op het Franse platteland terwijl ze ook de Franse taal niet spreken. Of een onhandige man die zonder passend gereedschap als klusjesman aan de slag wil. Reden tot het vertrek is vaak dat roer om moet en
men een nieuwe toekomst wil opbouwen buiten Nederland. Dat blijkt vaak een flinke uitdaging! Ik fantaseer
dan dat Tita niet meer wil reizen en een bloemenzaak begint in Rotterdam. Of Eric die zijn ICT-baan opzegt
en aan de slag gaat als trainer Time Management. Of ik zelf dat ik met mijn hoogtevrees op de kranen in de
Rotterdamse haven ga werken. Nee, snappen doen we het niet.
Regelmatig komt het voor dat mensen aan Esmé en mij vragen of wij later, na onze pensionering, ook vertrekken uit Nederland. Nee natuurlijk niet, antwoorden wij dan. Vakantie houden en daar weekenden verblijven is iets anders dan een bestaan in een voor ons ander land opbouwen. Die uitdaging gaan wij niet aan.
Maar nu ben ik wel van plan te vertrekken, zonder Esmé en wel naar Spanje. Ik kwam net terug van een
avond in het clubhuis. Cor en Ingrid van Veghel hadden een presentatie gegeven over de clubvakantie. Ik
heb er weer zin in om in een ander land te duiken. In het verleden heb ik met veel plezier gedoken in de
Middellandse Zee. De talrijke Octopussen en de Murenen staan mij bij. Het gaat een fijne tijd worden met
mede-Aqualisten.
Mocht je ook willen vertrekken, neem dan even contact op met
Cor of Ingrid van Veghel, zij kunnen je verder helpen.

Cor Gunther.
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Verjaardagen
Juni
15 Hugo Groenewegen
24 Patrick van den Berg
25 Joop Hoogeveen

Juli
2
3
12
25
25

Dominic Romijn
Rik Kuijpers
Willem Biesheuvel
Rien Dronk
Richard Reijnierse

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

20 Piet Vierhout
21 Geordie Berger

November
3 Jaap Ruigrok
8 Eric de Bloeme
30 Rik Sala

December
19 Wim Oomkes
31 Marjo Oomkes

Januari
12 Hans Schram
25 Casper Markesteijn
29 Rob Rinnooi

September
2 Martin Nihof
13 Henk de Mul
23 Jeroen Bonsel
26 Michel Werkhoven
27 Ingrid van Veghel

Oktober
4 Fiona Boter
6 Andre Seesink
7 Dick van der Kraan
8 martin Tuinenburg
18 Cor van Veghel

Verjaardagen - De Kentering
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KERST
BRUNCH
Kerstbrunch 2018
Het is al een lange traditie bij Aqualis, de kerstbrunch, en ik ben blij dat ook dit jaar weer een Kerstbrunch is
georganiseerd. Niet iedereen komt dit goed uit want Kerst blijft toch een familiefeest en er zijn dus familiale
verplichtingen maar gelukkig blijkt er voldoende belangstelling te zijn onder de Aqualisten om deze brunch
door te laten gaan.

Terwijl we gezellig met elkaar praten, je snapt het niet maar er is altijd gespreksstof te over, zijn Ingrid en
Ellie druk bezig om de laatste hand te leggen aan de lekkernijen die ons straks worden voortgezet. Dat valt
niet altijd mee want we krijgen heerlijke carpaccio en zoals iedereen weet die wel eens die uiterst dunne
plakjes vlees probeert te scheiden is dat een lastig werkje.
Ingrid leeft zich erop uit. Ook het opwarmen van de lekkere pasteitjes en de zeer smakelijke soep van Ellie
kost meer moeite omdat het kleine keukentje in het clubhuis niet echt over een uitgebreide kookgelegenheid
beschikt.
Om de tijd te doden serveert Cor champagne, zowel in de alcoholische als niet- alcoholische versie en nadat
we op een goede Kerst hebben geklonken, kletsen we verder met elkaar. Uiteindelijk kunnen we toch plaats-
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nemen. Niet echt vervelend want we hebben ons ontbijt overgeslagen en de blik op het heerlijke voedsel
op tafel laat mijn maag wat rommelen. De tafel is feestelijk gedekt en we genieten van de heerlijkheden die
Ingrid en Ellie ons voorschotelen.
Wat smaakt de Carpaccio goed, de soep is heerlijk en het pasteitje smaakt ook lekker en daarnaast is het
gezellig om ook met Kerst samen met je duikvrienden te eten. Er is gerekend op veel appetijt want het blijft
niet bij het eten van carpaccio, pasteitjes en soep.
Op de grote tafel staat ook nog een buffet met allerlei heerlijkheden, zoet en hartig en natuurlijk ontbreekt
ook de vruchtensalade niet.
Alsof we op 1e Kerstdag niet gegeten hebben. Maar alles ziet er zo smakelijk uit dat we toch meerdere
keren naar het buffet lopen en onze bordjes gepast voorzien van de aanwezige lekkernijen. Rond twee uur,
met een gevuld buikje nemen we afscheid van elkaar.
Bedankt Ingrid, Ellie en Cor voor het in stand
houden van deze leuke traditie.
We hebben het erg gezellig gevonden en de
brunch heeft ons heerlijk gesmaakt.
Tita en Dick.

Kerstbruch 2018 - De Kentering
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BREAKING
NEWS
Ik wil een korte uitleg geven waarom ik weer terug ben bij duikvereniging Aqualis. Zoals wij al hadden
aangegeven in de voorafgaande kentering waren wij genoodzaakt te stoppen met duiken met duikscholen,
omdat we er gewoonweg geen tijd meer voor hebben.
Sinds de lidmaatschap vanaf het jaar 2015 bij duikvereniging Aqualis hebben mijn broer Rocky en ik altijd
duikverslagen geschreven omtrent het duiken, en de stukken inclusief foto’s ingezonden naar Ingrid voor
publicatie voor de kentering.
De kentering, die twee maal per jaar uitkomt is mede door mijn ouders, die op een joule de boel vereniging
zitten door tientallen handen gegaan, en door veel mensen ‘altijd’ gelezen, ook door onze familieleden, buren, kennissen, vrienden en veel leden van duikschool Luckydive.
Nadien is mijn moeder voortdurend door veel mensen aangesproken waarom wij weg zijn gegaan bij duikvereniging Aqualis, én waarom ik gestopt was met schrijven voor het duikblad de kentering. Mijn moeder
werd dat zat en zei tegen me: ‘’Je gaat je slaapkamer opruimen óf je gaat terug naar Aqualis en je gaat weer
reisverslagen schrijven voor de kentering’’. Kennelijk geef ik mensen veel lees plezier met onze duikverslagen en heb daarom mijn hand over mijn hart gestreken – I’LL BE BACK.
Dominic Romijn
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WHEN THINGS
GO WRONG
Cultiveren van een veiligheidscultuur.
Bouwen van veilige gemeenschappen.
Als leider op het gebied van duikveiligheid is het DAN’s missie niet
slechts te reageren op duikverwondingen, maar ook om nauw samen
te werken met eigenaren van duikbedrijven, managers en professionals om proactief dergelijke verwondingen te voorkomen of zo gering mogelijk te houden. Om de duikveiligheid nog verder te verbeteren heeft
DAN een veelzijdige aanpak en een diepgaande veiligheidscultuur ontwikkeld in de hele wereldwijde duikgemeenschap.
Binnenkort zal DAN in Nederland duikcentra benaderen om het door hen ontwikkelde HIRA programma (Hazard Identification and Risk Assessment) uit te dragen. Het HIRA programma richt zich weliswaar als eerste
op duikcentra en duikprofessionals maar in het verlengde daarvan zullen ook duikinstructeurs en duikleiders
beter kunnen worden opgeleid.
Als er iets fout gaat
De geschiedenis leert ons dat ongelukken altijd mogelijk zijn, dus zullen we plannen moeten hebben om ze
te voorkomen of te verminderen. Zowel klanten als personeel, omstanders, duikprofessionals en de duikactiviteiten zelf zijn onderhevig aan risico's.
Noodactieplannen (NAP's) zijn essentiële hulpmiddelen voor duik professionals, duikleiders en duikbedrijven. Deze plannen bevatten meestal informatie die nodig is voor het geval zich een duikongeval voordoet,
hoewel deze overweging meestal beperkt is tot traditionele duikactiviteiten of verwachte problemen. Uitgebreide NAP's moeten een verscheidenheid aan risicogebieden aanpakken en maar weinig mensen begrijpen
wat er speelt bij het identificeren, samenstellen, beoordelen en kwalificeren van een echt effectieve NAP.
.
Dit artikel gaat in op de essentie van het plannen van een effectieve en praktische noodprocedure om duik
gerelateerde incidenten te verminderen. Eerst zullen we bekijken waar waarschijnlijk noodsituaties zullen
plaatsvinden.
De risico's verschillen per duikcentrum, zwembad, duikplaats en werkgebied, dus we hebben een zorgvuldige analyse nodig om de echte problemen te identificeren. Hieronder een minimale lijst van mogelijke risico's
om punten van zorg te helpen identificeren.
In een duikcentrum.
Branden, explosies van hogedrukcilinders, gastanks of containers met gevaarlijke vloeistoffen, contact met
chemicaliën of andere gevaarlijke materialen, verwondingen door elektrocutie, sociale onrust of andere
betrokkenheid bij agressieve mensen.
Bij het zwembad en trainingsgebieden.
Blootstelling aan gevaarlijke stoffen (zoals chloor) medische noodsituaties (inclusief van reeds bestaande
gezondheidsproblemen), verwondingen (van uitglijden, duiken, vallen of heffen van zware voorwerpen)
verdrinking.
Tijdens het duiken.
Traumatisch letsel door schroeven, ladders, uitglijden, duiken of zware voorwerpen, bijvoorbeeld; ont-
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moetingen met gevaarlijk zeeleven, verloren duikers, verdrinking, medische noodsituaties als gevolg van
gezondheidsproblemen, risico's van verwondingen in verband met rotsachtige kusten of moeilijk bereikbare
grotten of zwembaden.
Tijdens transport (op het land of op het water).
Brand, slecht weer, kapseizen, verminderde geschiktheid van mensen voor toegewezen taken, ongelukken
tijdens te water laten van vaartuigen, verkeersongevallen en kaping van een schip of voertuig.

Naast de gemakkelijkst herkenbare risico's zijn er andere die, hoewel onwaarschijnlijk, overweging en paraatheid vereisen. Deze kunnen aanwezig zijn in één van de eerder genoemde gebieden of elders.
Agressief gedrag van een gast, medewerker of bezoeker van een plotselinge slechte gezondheid of een medische noodcriminaliteit of arrestatie, overlijden of doodslag waarbij een gast of medewerker betrokken is.
Een belangrijk locatie specifiek aspect van noodplanning dat moet worden aangepakt voor alle gebieden die
in een NAP worden behandeld, is de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van lokale medische nooddiensten en diensten voor rechtshandhaving.
Door deze gevaren en hun potentiële locaties duidelijk zichtbaar te maken, hopen we duikbedrijven, duikprofessionals duikverenigingen en duikleiders te inspireren om beter over hun NAP's te gaan nadenken.
Er zullen altijd risico's zijn, maar met betere kennis, begrip en paraatheid kunnen we de onzekerheid verminderen en de gevolgen van de gevaren die we uiteindelijk zullen tegenkomen beter beheersen.
Dit artikel is overgenomen uit ALERT DIVER en vertaald uit het Engels. ALERT DIVER is het digitale tijdschrift
voor leden van DAN.
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AQUALIS
PUZZEL
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EVENEMENTEN
AGENDA
-14

Juli

Lazy Sunday dive

-11

Augustus

IJsjesduik

-17

November

Choco duik

-26

December

Kerstbrunch

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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VAN DE PENNINGMEESTER
Het jaar 2018 is afgesloten en heeft geen verrassingen op financieel gebied opgeleverd. Het resultaat, zoals
in de vorige Kentering al aangegeven, is conform de verwachtingen geëindigd op vrijwel nul resultaat. Dat
betekent dus dat de E.C., Bar en bestuur de uitgaven weer binnen de begroting hebben kunnen houden.
Daarvoor dank. De kascommissie, H. Schram en G. Witmond, heeft ondertussen de cijfertjes van 2018 bekeken en zal in de komende ALV decharge verlenen aan het bestuur voor het afgelopen jaar. In komende ALV
zal weer een nieuwe kascommissie gekozen moeten worden, immers de kascommissie moet elke twee jaar
opnieuw worden gekozen uit de leden, zodat wij voldoen aan het huishoudelijk reglement. Dank aan Hans
en Guido voor de afgelopen twee jaar.
Ondertussen is 2019 al aardig onderweg en zijn de mogelijke problemen inzake de BTW verhoging, die ik
in de vorige Kentering heb geschetst, opgelost en hebben wij een sluitende begroting voor 2019. De eerste
vier maanden van 2019 zijn ook weer volgens begroting verlopen dus kunnen wij weer vaststellen dat 2019,
voor zover wij dat nu kunnen overzien, wederom binnen de begroting zal worden afgesloten met een nul
resultaat.
Een leuk onderdeel van de begroting zijn de sponsor-kliks. Dit onderdeel geeft onze vereniging wat extra
armslag en wat opvalt is dat steeds meer leden de sponsor-kliks weten te vinden. Door deze bekendheid
kunnen wij als vereniging wat extra inkomsten bijschrijven op de Giro. Het kost de leden geen geld om via
sponsor-kliks te bestellen en de vereniging vaart er wel bij. Daarvoor mijn dank en zegt het voort.
De bar op vrijdagavond wordt goed bezocht en het resultaat van de bar draagt bij aan een gezond resultaat
over 2019. Thema avonden in het clubhuis worden goed bezocht en dragen bij aan de goede sfeer in de
vereniging en de omzet van de bar vaart er wel bij.
Al met al ziet 2019 er goed uit en blijven wij een financieel gezonde vereniging.
De penningmeester
Eric de Bloeme

Van de penningmeester - De Kentering
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DE POLLEPEL
Rundvlees Ceasar salade
met knapperige croutons
Hoofdgerecht:4 personen
Ingrediënten:
½ dun Frans stokbroodje, diagonaal in lange dunne
repen gesneden
3 el olijfolie
6 plakjes spek
1 el maple syrup
4 entrecotes à 225 g
4 kroppen romeinse sla, stronk eraf en in stukken
gesneden
4 el versgeraspte Parmezaanse kaas
DRESSING
3 ansjovisfilets, uitgelekt
1 eigeel
2 tl rode wijnazijn
2 tl citroensap
2 tl Dijonmosterd
1 teen knoflook, geperst
¼ tl mosterdpoeder
1 tl Worcestersaus
150 ml plantaardige olie
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Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200°C. Om de
croutons te bereiden leg je de reepjes brood
op een bakplaat en sprenkel daar wat olijfolie over, bestrooi ruim met zout en peper.
Bak het 10-15 minuten tot het licht geroosterd is.
Leg de plakjes spek op een apart anti aanbakpapier en bestrijk deze met maple syrup.
Bak de spek 5-10 minuten tot het knapperig
en goudbruin gekleurd is.
Om de steaks te bakken, verwarm je een
grillpan tot deze gloeiendheet is.
Wrijf de steaks in met de olie en bestrooi ze met zout en peper.
Bak 2-3 minuten aan beide kanten tot ze medium-rare zijn. Haal ze uit de pan en laat een paar minuten rusten. Dit kan natuurlijk ook op de BBQ!
In de tussentijd maak je de dressing, prak de ansjovisfilets tot een pasta en doe ze in de keukenmachine met
het eigeel, de azijn, citroensap, Dijonmosterd, knoflook, mosterdpoeder, Worcestersaus en genoeg peper
naar smaak – een halve tot een hele theelepel zou goed moeten zijn.
Draai de machine tot alles goed gemengd is, schenk de olie langzaam bij het mengsel door de invoerbuis
terwijl de machine draait, doe wat water bij de dressing als dat nodig is om de juiste consistentie te krijgen.
Als je gaat serveren, hussel de sla in genoeg dressing tot de bladeren allemaal bedekt zijn, leg het dan op
borden. Leg daar de steaks op en vervolgens de bacon. Sprenkel er nog wat dressing over en bestrooi met
de Parmezaanse kaas.
Eet smakelijk!!!
.
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LANZAROTE
AIRPORT ZESTIENHOVEN – ROTTERDAM
Zaterdag 15 september was het eindelijk zo ver.
Gezien we om 08:00 uur de lucht in zouden gaan had Chard voorgesteld om twee uur van te voren aanwezig te zijn op airport Zestienhoven, beter te vroeg dan te laat komen, want stel je voor dat je het vliegtuig
mist!
Bij aankomst op airport Zestienhoven om zes uur in de ochtend waren de meeste incheck balies nog gesloten. In totaal hadden we zes koffers bij ons, drie kleding koffers, drie duik koffers en alle drie hadden we
tien kilo aan handbagage, en dat maar voor één week! Omdat nagenoeg alle incheck balies gesloten waren
hadden we onze koffers bij een willekeurige incheck balie neergezet en gingen we zitten bij de ingang van
het airport. De gesprekken die we hadden gingen alleen maar over het transport én duiken natuurlijk. We
waren zo aan het praten dat de tijd voorbij vloog. Rond de klok van 07:00 uur kwamen er steeds meer reizigers het airport binnen lopen maar omdat we nog steeds druk in gesprek waren, hadden we niet in de gaten
dat het allang tijd was om in te checken, we moesten nu tempo maken met inchecken, inmiddels was het
al 07:30 uur geworden en sloten we aan in de rij. Een medewerker van airport maakte ons er op attent dat
we onze koffers zelf moesten inchecken. We stonden verbaasd te kijken en liepen snel naar de selfservice
bagage drop-off. We hadden onze boardingpassen al uitgeprint en konden hierdoor sneller inchecken. Bij de
selfservice bagage drop-off volg je simpelweg de instructies op het scherm en na het invoeren van de juiste
gegevens print de machine een bagagelabel uit, en bevestig je dit op de juiste manier aan je bagage. Juiste
manier? We stonden daar zo te klootzakken, dat er zelfs twee medewerkers bij moesten komen om ons te
helpen. Op de label staat hoe je de plakrand los moet halen, en hoe je de label moest plakken op je bagage?
Door de haast die we hadden maakten we de verkeerde kant van de label los en zat daardoor niet goed op
de bagage. De medewerkers werden lichtelijk geïrriteerd omdat de gebruiksaanwijzing toch wel duidelijk is,
‘’wat een stelletje kokosmakronen, het is toch niet zo moeilijk, het staat er toch op,’’ zei één van de medewerkers?
Ineens hoorde we een omroep! ATTENTIE ALSTUBLIEFT. ‘’Wíl meneer Varossieau met spoed zich melden
bij de receptie.’’ We keken elkaar aan en zeiden; ‘’wat is er nu weer?’’ We stonden nog steeds te klootzakken
met die bagagelabels. Chard moest zich melden en we hadden nóg twintig minuten voordat we moesten
instappen in het vliegtuig, godsamme, we waren hier al twee uur en nóg zijn we bijna te laat. Wat er aan de
hand is weten we niet, maar ga jij je maar melden bij de receptie Chard, wij labelen je bagage wel! Binnen
drie minuten was Chard terug en vroegen hem wat er nou aan de hand was? Bleek dat zijn paspoort uit zijn
zak was gevallen en dat iemand het gevonden had en afgegeven had aan de receptie, tjongejongejonge.
Je ziet wat er kan gebeuren als je te lang onopgemerkt zit te lullen met elkaar! Door de haast ben je dan
niet meer geconcentreerd en raak je je spullen kwijt, inmiddels waren alle koffers ingecheckt en konden we
naar de douane. Het merendeel van de reizigers waren al door de douane en ook wij kwamen er zonder
problemen doorheen. In de laatste minuten konden we nog net in de vertrekhal een beker koffie kopen,
maar moesten het wel op drinken terwijl we naar het vliegtuig liepen. Ondanks dat we twee uur van te voren
aanwezig waren op het airport Zestienhoven presteerden we toch dat we gestrest het vliegtuig in gingen.
Om 07:55 uur werden de vliegtrappen weg gehaald en gingen de deuren dicht van het vliegtuig. De piloot
kreeg toestemming van de verkeerstoren om te mogen vertrekken, we moesten onze riemen vastmaken en
taxiën naar de startbaan. Klokslag 08:00 uur gingen we de lucht in en vlogen we naar het Canarische Eiland
Lanzarote.
GESCHIEDENIS – LANZAROTE
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Lanzarote is een vulkanisch eiland, dat meer dat vijftien miljoen jaar geleden is ontstaan. Het is vanwege de
ligging de afgelopen eeuwen vaak het toneel geweest van strijd. De naam van het eiland is waarschijnlijk
afkomstig van de zeevaarder Lanzarotto of Lancelotto Malocello, die in 1312 het eiland aandeed. Anderen
houden het bij de Guanchen waar het in hun taal het okerkleurige eiland betekent. Tussen 1730 en 1736 en
in 1824 heeft een reeks vulkaanuitbarstingen plaats gevonden waarbij elf dorpen verzwolgen zijn.
LANDBOUW
Doordat de bodem van Lanzarote weinig water vasthoudt, is landbouw op het eiland erg lastig. De bewoners van Lanzarote bouwen daarom muurtjes om de gewassen heen die zowel de wind tegenhouden als het
vocht opvangen. Door het landschap te bestrooien met lavazand wordt de vochtigheid van de omgeving
opgevangen. Deze laag zorgt er eveneens voor dat het vocht minder snel verdampt. Op het eiland worden
op deze manier druiven geteeld om een witte wijn te maken, de Malvasíawijn. Ook teelt men tomaten, zoete
aardappelen en cactussen met als doel de rode kleurstof karmijn te winnen uit de cochenilleluizen die op de
cactus leven. Daarnaast floreert de Aloë vera op het eiland, die wordt gekweekt om er cosmetische producten uit te winnen.
OUDHEID EN EERSTE EUROPEANEN
Circa drieduizend jaar geleden spraken schrijvers als Homerus al over de ‘eilanden van de gelukzaligen’.
Tussen 1100 en 800 voor Christus worden de Canarische Eilanden ontdekt door de Feniciërs, komend van
het huidige Cádiz, en de Carthagers De oudste vondsten dateren van 500-200 voor Christus.
In 1312 na Christus betreedt Lancelotto Malocello het eiland en sticht de eerste nederzetting Tequise. Het
eiland dankt zijn naam dus aan deze zeevaarder. In 1402 veroverde de Normandiër Jean de Béthencourt
Lanzarote voor de Castiliaanse kroon en krijgt daardoor de titel ‘koning van de Canarische Eilanden Lanzarote’. De oorspronkelijke bevolking, de majo’s, komen in opstand, maar de Béthencourt slaat de opstand
met behulp van zijn stadhouder Gadifer de la Salle neer. Koning Guadarfia liet zich dopen en de kapel van
de vesting Rubicón werd de eerste bisschopszetel van de Canarische Eilanden.
In 1414 schenkt de Béthencourt de Canarische Eilanden aan de Iberische graaf van Niebla. In werkelijkheid
heeft Maciot, een neef van de Béthecourt, de macht in handen op Lanzarote. Vanaf 1440 werden de Canarische Eilanden op hardhandige manier door de Peraza’s bestuurd en deze periode werd dan ook gekenmerkt
door vele opstanden.
LANZAROTE DEFINITIEF SPAANS GRONDGEBIED
In de periode 1433-1479 voeren de Spanjaarden en de Portugezen strijd om de Canarische Eilanden. In 1479
werd de archipel in het Verdrag van Alcácovas toegekend aan Spanje. In de 16e en 17e eeuw bloeide op
Lanzarote de slavenhandel, maar Berbers en Algerijnse piraten plunderen regelmatig de steden Arrecife en
Teguise, de hoofdstad van het eiland. Honderden bewoners van het eiland werden ontvoerd. Van 1730 tot
1736 vernietigen vulkaanuitbarstingen het zuiden van Lanzarote. Er ontstond hongersnood, waardoor een
groot gedeelte van de bevolking naar Zuid-Amerika emigreerde. Het bewonersaantal van Lanzarote liep dramatisch terug tot maar circa driehonderd personen. Tijdens de regering van Carlos III bloeide de economie
op.
ARRECIFE NIEUWE HOOFDSTAD: CANARISCHE ARCHIPEL VRIJHANDELSZONE
In 1852 wordt Arrecife uitgeroepen tot nieuwe hoofdstad en de hele Canarische archipel werd uitgeroepen
tot vrijhandelszone. Als Spanje zijn laatste koloniën verliest gaat het economisch weer veel slechter met de
Canarische Eilanden, een hele afzetmarkt valt weg. De oostelijke eilanden Lanzarote, Gran Canaria en Fuerteventura worden in 1927 samengevoegd en vormen vanaf die tijd de Spaanse provincie Gran Canaria.
Francisco Franco, op dat moment militair bevelhebber op de Canarische Eilanden, pleegt een staatsgreep
tegen de regering in Madrid. De Spaanse Burgeroorlog brengt echter alleen maar economische malaise en
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politieke isolatie. De Canarische Eilanden vormden op dat moment het armste gebied van Spanje.
Vanaf 1960 neemt het toerisme toe en vervangt in snel tempo de landbouw als belangrijkste bron van bestaan. Na de dood van generaal Franco in 1975 komt er meer politieke openheid en ook het toerisme beleeft
een flinke opleving.
In 1982 kregen de Canarische Eilanden met nog een aantal andere Spaanse provincies een autonome status
en in 1986 behield de eilandgroep, ondanks de toetreding tot de Europese Unie, haar aparte status als vrijhandelszone.
In 1993 werd Lanzarote door de UNESCO tot biosfeerreservaat uitgeroepen. In 2000 worden er voor het
eerst meer dan 1,5 miljoen toeristen geteld op Lanzarote.
AANKOMST – CANARISCH EILAND LANZAROTE
Na een vliegreis van iets meer dan vier uur kwamen we eindelijk aan op het airport van Arrecife – de hoofdstad van het Canarische Eiland Lanzarote. Het was een mooie vlucht. We vertrokken uit Nederland met
lichte bewolking maar hoe dichter we bij de Canarische Eilanden kwamen hoe zonniger het werd? Toen we
het eiland Lanzarote vanuit de lucht naderden maakte de piloot een mooie scherpe draai, waardoor we een
mooi panorama uitzicht hadden over het hele vulkanische eiland. Vanuit de lucht leek het klein bruine vlekje
midden in de Atlantische Oceaan, het eiland zag er bruin uit en tussen de verschillende bruine tinten zag je
hier en daar witte huisjes staan. we zagen veel vulkaankraters, enorme lavavelden en veel gestolde lava stenen, het hele eiland ligt er mee bezaaid. Na een zachte gecontroleerde landing pakten we onze handbagages
en verlieten het vliegtuig.
Vervolgens liepen we door een kleine vertrekhal naar de lopende band waar we op onze koffers wachtten.
De enige roker van ons drieën is Dominic, hij had al vier uur geen sigaret kunnen roken. Hij had doorgegeven dat als we hem zoeken dat hij buiten bij de uitgang bij de rookpaal staat. Na circa vijftien minuten kwamen Rocky en Chard met drie karren vol met reiskoffers naar buiten rijden. Reisagenten van verschillende
reis organisaties stonden met borden met namen erop te wachten op de desbetreffende vakantiegangers.
Wij liepen rechtstreeks naar de reisorganisatie van TUI waar Chard onze vakantie had geboekt. Een paar dames van deze reisorganisatie hadden lijsten met daarop namen van mensen die ze op moesten vangen, ‘ook
onze namen stonden er gelukkig op!’ We werden begeleid door deze dames en konden onze reiskoffers bij
de laadruimte van de touringcar zetten. Terwijl de buschauffeur bezig was om al die reiskoffers in te laden
moesten wij in opdracht van de dames plaats nemen in de touringcar.
Vanaf het airport Arrecife naar ons hotel Club Playa Blanca
was het slechts nog een uur rijden. Gezien het tijdverschil
was het in Lanzarote één uur vroeger dan in Nederland en
hoopten rond de lunch tijd bij ons hotel aan te komen. Dominic en Rocky waren vanmorgen om 05:00 uur opgestaan
– Chard nóg vroeger en hadden erg honger en gezien Chard
deze vakantie had geboekt gingen we ervanuit dat Chard dit
hotel had geboekt met vol pension, met andere woorden: all
inclusive, dat we konden eten hoeveel we ook wilden. We
keken Chard aan en vroegen wat hij had geboekt? Zijn lach
verraadde hem, het enige wat hij zei; ‘’wat denken jullie zelf,
als ik een vakantie boekt, dan is het alles of niks hé. Vakantie
betekent voor mij luieren en veel eten, en duiken.’’ Je bent
een kanjer Chard want als we aankomen dan vreten we dat
hele restaurant leeg, anders ik wel zei Chard.
Na een mooie rit van ongeveer een uur langs de kust kwamen we aan bij ons hotel Club Playa Blanca. Onze reiskoffers
werden door de buschauffeur uit de laadruimte van de touringcar gehaald en neergezet bij de ingang van ons hotel.
Er stond een kleine rij mensen die op dat moment de tou-
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ringcar instapten omdat hun vakantie erop zat. We melden ons aan bij de receptie en kregen een korte uitleg
betreft de huiselijke regels en kregen onze sleutel van ons vakantie huisje. De sleutel was een digitaal pasje
met een verborgen magnetische strip, waardoor je deur kon openen. Wat wij slecht vonden van dit hotel
was, dat ze geen karretjes hadden, waarop we onze koffers konden neerzetten net zoals bij het airport?
Het hele hotel complex was half op een heuvel gebouwd en liep in het rond. Er was geen andere optie dan
te lopen met twee koffers in de hand en tien kilo handbagage. Tijdens de wandeltocht vanaf de receptie naar
ons vakantie huisje, kon je duidelijk zien dat al het groen netjes wordt onderhouden.
In verscheidende reisbrochures van Lanzarote hadden we gelezen dat er veel en verschillende soorten
cactussen staan op het Canarische Eiland. Dat was geen overdrevenheid of een leugen. In welke richting we
ook keken, links of rechts, overal zagen we cactussen, van ronde bollen met stekels, kleine, grote cactussen,
tot lange cactussen met van die zij armen – saguaro cactussen, die cactussen die je altijd in de bekende
Lucky Luke tekenfilms ziet. Deze prachtige soort – de grootste van alle cactussen ter wereld – kan wel vijftien
meter hoog worden.

Het vakantiehuisje had twee slaapkamers met in iedere slaapkamer twee eenpersoonsbedden en een badkamer met een
ligbad en douche. In de woonkamer stond één bankstel, een
klein tafeltje en een televisie, het was niet groot maar ruim
genoeg voor ons drieën. Dominic en Rocky namen de grootste
slaapkamer en Chard de kleine slaapkamer. Vluchtig keken we rond maar we hadden niet echt aandacht
voor het huisje, we stierven bijna van de honger. We gooiden onze spullen op de bedden en zonder eerst te
douchen kleedden we ons gauw om.
We hadden gevraagd aan de dame bij de receptie hoe laat het restaurant open zou gaan? Het was inmiddels 12:30 uur. Als we opschieten zijn we de eerste klanten. Voor de deur van het restaurant stond er een
bord met daarop de tekst; elke dag een ander menu. Van Aziatische, Mexicaanse, Surinaamse, Italiaanse,
Griekse en nog veel meer buitenlandse gerechten. Er stond alleen niet geschreven op welke dag de speciale
gerechten werden klaar gemaakt, het was een verrassing voor iedereen? Het restaurant had een uitgebreid
assortiment van eetgerechten: warme en koude gerechten, aardappels, verschillende soorten vis, lasagne,
vlees, groenten, gebraden kippen, gebakken eieren, snijbonen, bloemkool, patat, hamburgers, shoarma,
pizza’s en zelfs rijst in drie verschillende kleuren!
Zoveel keus, dat je niet meer wist van je nou wilde nemen, én als je honger hebt dan wil je het liefst alles
pakken wat je voor handen krijgt, maar we deden beschaafd. We schepten onze borden vol met rijst en
groenten en grote lappen vlees. Tijdens de maaltijd zaten we te overleggen wat we zouden gaan eten als
onze borden leeg zouden zijn. Rocky ging na deze maaltijd nog een bord halen met rijst en groenten en
Chard en Dominic hadden in de andere hoek van het restaurant gebak en schepijs zien staan. Na drie gebakjes en vier ijsjes met saus en slagroom hadden ze zich helemaal vol gevreten met zoetigheid, dat is toch wel
een voordeel van all inclusive. Je kan onbeperkt eten wat je wilt en je hoeft niet bang te zijn dat ze met een
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grote factuur aan komen zetten.
De receptie, het restaurant en het zwembad lagen dicht tegen
elkaar aan. Na het eten wilden we gaan liggen bij het zwembad,
relax even uitbuiken op een strand bed in de zon met een cocktail
in de hand. ‘’Hier heb ik me nou al die 339 dagen op verheugd ’’
zei Chard! Bij het inchecken bij de receptie had de Spaanse dame
wel doorgegeven aan ons, dat er om 15:00 uur iemand langs zou
komen om de gehuurde auto af te leveren. Rocky besloot niet
mee te gaan, hij wilde douchen en een paar uurtjes slapen.
Dominic en Chard liepen naar de receptie en stonden daar te
wachten wanneer de gehuurde auto afgeleverd zou worden, maar
we hadden rekening gehouden met de Spaanse mentaliteit – de
manana houding, en dat het wel enige tijd kon duren voordat
diegene de auto kwam afleveren, maar klokslag 15:00 uur kwam
er plotseling een jong grietje naar ons toe lopen en zei; ‘’are you
mister Varossieau?’’ Chard stak zijn hand op en moest de lijst
controleren waar zijn naam op stond. We stonden verbaasd te
kijken want we hadden niet verwacht dat een Spaans persoon op
tijd zou zijn. We moesten allebei meelopen naar buiten om daar
vervolgens in te stappen in haar auto. Waarom moeten wij mee vroegen we aan haar, die auto zou toch hier
voor de deur afgeleverd worden? ‘’Yes, I’m sorry maar we hebben het hartstikke druk en ik heb een afspraak
om 15:30 uur, en ik heb geen tijd om die auto te brengen, dus jullie moeten maar even meerijden en zelf die
auto ophalen.’’ Oké, prima geen probleem! Het Sunnycars auto verhuur bedrijf was twee straten verwijderd
van ons hotel en gevestigd bij de haven van Playa Blanca maar terwijl we er naar toe reden, keken we snel
rond in de hoop dat we ergens die duikschool zouden zien. Bij de balie van het Sunnycars auto verhuur
bedrijf gooide ze de auto sleutel letterlijk in onze handen. Het vreemde was dat we nergens voor hoefden
te tekenen. Ze pakte haar tas, deed gehaast de deur op slot en zei tegen ons; ‘’Euro 95 benzine moet erin,
en wel vol getankt retour terug geven einde van de week!’’ Oké, tja, welke auto is het? ‘’Yes, I don’t know,
en ze zei vervolgens, druk even op die afstandsbediening en als je lampen ziet flikkeren op de parkeerplaats
dan zal die auto het wel zijn, en weg was ze.’’ Wat krijgen we nou weer dachten we? We liepen de auto
parkeerplaats op en begonnen te drukken op de afstandsbediening en ineens zagen we van een auto de
knipperlichten flikkeren, nou, dan zal die auto het wel zijn zeiden we tegen elkaar!
Toen we dichterbij kwamen zagen we dat het de nieuwste Opel Astra was. Een prachtige vijf 5-deurs auto.
Antraciet van kleur, en deze auto beschikte over
de nieuwste moderne snufjes. Het optionele FlexRide kan namelijk zowel de demping, als de mate
van stuurbekrachtiging en gaspedaalrespons
beïnvloeden. Er is keuze uit de Tour, Normaal of
Sport-modus, waarbij die laatste ook nog zelf is
in te regelen – bijvoorbeeld door wel het motoren stuurkarakter op scherp te zetten, maar de
demping niet. Zelfs de instrumentariumverlichting is prachtig van deze auto. Oranjerood, met
boordcomputer, airbags, airconditioning, elektrische spiegels en ramen. Cruise control en een
radio-cd speler. Het mooiste van deze auto is;
dat het een ingebouwde camera systeem heeft die je waarschuwt als je te dicht op de voorganger rijdt en
helpt om aanrijdingen en boetes te voorkomen. Dankzij dit intelligente veiligheidssysteem maakte deze auto
zich gelijk gelieft bij ons. Onnodige bekeuringen ontvangen hadden wij geen zin in, en wat wij niet hoeven te
betalen doen we niet, en wat we moeten betalen doen we met tegenzin?
Schuin aan de overkant van het Sunnycars auto verhuur bedrijf was een duikwinkel gevestigd maar bij na-
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der inzien kwam dit niet overeen met wat Chard had
geboekt. Het bleek een duikschool te zijn van duik
organisatie SSI (Scuba School International), en was
op dit tijdstip ook gesloten. We reden terug naar het
hotel en vroegen aan de dame van de receptie waar
we de PADI duikschool konden vinden? Ze liet ons
een plattegrond zien en vertelde ons hoe we precies
moesten rijden, het was niet ver van ons hotel vandaan maar toch net te ver om te lopen.
We liepen terug naar ons vakantiehuisje maar
bedachten ons, we wilden Rocky nog niet uit zijn
schoonheidsslaapje halen en gingen wat drinken bij
het zwembad.
Bij het zwembad stond ook een grote jacuzzi. Rond de klok van 18:00 uur ging de zon langzaam onder en de
meeste mensen verlieten het zwembad. We aarzelden geen moment en liepen samen naar de jacuzzi. We
namen plaats in de jacuzzi en lieten onze spieren en gewrichten verwennen door de krachtige massagestralen van dit enorme bubbelbad.
Zonder het te weten was Rocky inmiddels wakker geworden en liep ons te zoeken in het zwembad, en
zag ons zitten in de jacuzzi en besloot zelf ook plaats te nemen in dit grote bubbelbad, en zo lagen we met
z’n drieën lekker te bubbelen, én te genieten van de ontspannen sfeer van Lanzarote. We vertelden Rocky
dat we informatie hadden gekregen van de receptie en hoe we moesten rijden naar onze PADI duikschool
Dive Collegé Lanzarote? Na enige tijd kwamen we uit de jacuzzi en besloten we om met z’n drieën naar de
duikschool te rijden. We hadden de benodigde duikbrevetten meegenomen en een creditcard aangezien
we voor de hele week wilden gaan boeken. De ligging van de duikschool was aan het strand en je had
direct toegang tot de mooiste duikplekken. De
eigenaar van de duikschool is een Nederlander.
Het voordeel was dus dat de briefing bij elke
duik in het Nederlands gegeven kon worden. Ze
hadden een eigen zwembad, eigen omkleedruimtes, een spoelbak en een eigen agenda met
bepaalde duiken op vaste tijden. Ze hadden
twee boten beschikbaar en bij elke duik gaat er
een duikgids mee. Dagelijks boot- en kantduiken
en vrijwel dagelijks duiktrips naar het Museo Atlántico. We schreven ons in voor de hele week.
We kochten een duikpakket van zeven duiken
per persoon – dit was namelijk goedkoper dan
dat je betaalde voor losse duiken. We verdeelden de zeven duiken over de hele week maar Museo Atlántico
mocht natuurlijk niet ontbreken in deze duikvakantie, dit was namelijk de reden waarom wij afgereisd waren
naar Lanzarote? Morgenmiddag wilden we één bootduik maken, maandag twee duiken, dinsdag wilden we
vrij zijn omdat we een excursie hadden geboekt, een rondrit door het Timanfaya National Park, inclusief barbecueën bovenop de vulkaan. Woensdag twee duiken - Museo Atlántico en een nachtduik, donderdag twee
duiken en vrijdag no-diving. Vrijdag wilden we zelf met de auto over het eiland rijden om zelfstandig dingen
te ondernemen en te bezichtigen. Na de betaling te volstaan, kregen we te horen dat we morgen hier om
15:00 uur moesten zijn. We vroegen ook of het mogelijk was om onze duikuitrustingen hier de hele week te
laten liggen. Het antwoord wat we van de eigenaar kregen van het duikcenter Dive Collegé Lanzarote was;
‘’geen probleem.’’ Aangezien het geld bedrag wat hij aan ons heeft verdient deze week hadden we ook geen
ander antwoord verwacht van hem! We hadden alles voor de hele week geregeld en genoteerd en we stapten weer in onze Opel Astra en reden weer terug naar ons hotel.
Bij aankomst bleek dat het restaurant weer open was. Rocky en Dominic schepten hun borden vol met rijst,
aardappels en verschillende soorten vlees. Chard daarentegen liep linea recta naar de hoek waar de pizza’s
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klaar gemaakt werden, kennelijk had hij niet gezien dat ze pizza’s hadden toen we aankwamen – hij had geen
aandacht meer voor het normale gezonde voedsel. Hij kwam bij ons aan tafel zitten en zei; ‘’zo jongens, mijn
vakantie kan niet meer stuk – eetsmakelijk!
Na het eten namen we nog wat ijsjes met saus en slagroom en gingen daarna nog wat drinken bij het zwembad. We maakten het niet te laat. Om 22:00 uur gingen we naar bed en omdat we de andere dag pas ’s middags moesten gaan duiken konden we morgen lekker uitslapen.
RAY GARDEN
Rond de klok van 12:00 uur op zondagmiddag werden we wakker en gingen we uitgebreid douchen, en checkten we onze duikkoffers of we niets vergeten waren. We hadden
namelijk gisteravond onze reis- en duikkoffer
open gemaakt omdat we alle adopters nodig
hadden om alle batterijen op te laden van
onze telefoons en foto- en onderwater fototoestellen.
De lunch in het restaurant werd ons ontbijt.
Na het eten lagen we nog even relax bij het zwembad en werden we vermaakt door het animatie team van
het Club Playa Blanca hotel. Ze stonden daar nonchalant met hun handen te zwieren, en uit de maat te
dansen op de muziek of ze in een strafkamp terecht gekomen waren. Aan hun houdingen kon je duidelijk
aflezen dat ze het liefst met hun telefoon wilden spelen, we vonden het animatie team van hotel Club Playa
Blanca één grote aanfluiting.
Om 15:00 uur waren we als afgesproken bij het duikcenter Dive Collegé. We kleden ons om en kregen een
briefing hoe en waar we gingen duiken? Het was een bootduik en de duikplaats was Ray Garden. Tijdens
deze duik wordt je meegenomen naar een rif met een enorm zandgebied, waar je regelmatig allerlei verschillende soorten roggen vindt, zoals pijlstaartroggen, adelaarsroggen, elektrische roggen, vlinderroggen
en zelfs engel haaien? De maximale diepte bij deze duikstek is veertien meter en slechts vijf minuten varen
vanaf de duikschool. Ondertussen waren er meer vakantiegangers aangekomen die mee wilden duiken. Alle
leden van de duikschool zijn duik instructeurs en konden hierdoor de grote groep verdelen in buddy teams.
Het maakten ons niet uit hoe alles verdeeld werd maar wij hadden doorgegeven dat wij met z’n drieën duiken en niemand erbij wilden hebben. Vanaf de duikschool moesten we een stenen trap aflopen om bij het
strandje te komen. We moesten gelijk denken aan de duikstek Den Osse in Zeeland. Ook hier is de stenen
trap het zwaarste inspanning van heel de duik. Eenmaal beneden moesten we over een kort strandje lopen
om vervolgens het water in te gaan. De duikboot lag ongeveer vijftig meter verder aan een boei vast. We
moesten onze trimvesten opblazen en op onze rug naar de duikboot toe zwemmen. Het duurde nog enige
tijd voordat iedereen op de duikboot plaats had genomen. De duik instructeur telde de aantal opvarenden
en de boot werd gestart. We voeren nog geen vijf minuten en we waren al bij de duikstek Ray Garden. De
duik instructeur gooide het anker uit en wij deden allemaal onze vinnen aan en wachtten op het commando
van de duik instructeur, wanneer we met een achterwaartse rol het water in mochten gaan, en waren benieuwd welke vissen en roggen we hier zouden aantreffen, als je de duik instructeurs moet geloven wat hier
allemaal rondzwemt moet het hier op een dierentuin lijken, nou wij hadden onze twijfels! Het werd Chard
zijn eerste internationale Atlantische Oceaan duik. Maandenlang keek hij op zijn applicatie van TUI op zijn
telefoon hoeveel dagen hij nog moest wachten, maar nu vandaag is het een feit. Hij stond op het punt om
met een achterwaartse rol de Atlantische Oceaan in te duiken. Ja, het commando werd gegeven door de
duik instructeur, daar gingen we dan! Het was allemaal even wat onwennig voor Chard maar niet slecht
voor de eerste keer. Hij zette zich iets te hard af en tolde daardoor helemaal rond, wat maakt het uit dat je
tijdens een achterwaartse rol de onderkant van de boot ziet? Hij gaf het ‘ok’ teken en we daalden langzaam
af. Rocky trok zichzelf via het ankerlijn naar de bodem en Dominic bleef gewoon aan Chard zijn zijde. Chard
gaf het teken dat het klaren van zijn oren wat moeizaam ging, en Dominic gaf hem het gebaar terug dat hij
zich niet hoefde te haasten, en dat hij gewoon wachtte wanneer hij het teken terug kreeg om verder af te

22

De Kentering - Lanzerote

dalen? Terwijl zijn oren begonnen
te wennen aan het druk verschil,
wat op vijf meter diepte begint
kon de duik eindelijk beginnen.
We keken wat rond maar zagen
vrijwel geen leven. Het was één
grote zandbodem met hier en daar
een paar losliggende stenen. Aan
het einde van de duik zagen we
wel een paar puffervissen en een
kleine stingray voorbij zwemmen
maar dat was het dan ook wel – we
zijn tot tien meter diep gegaan. De
duik was leuk maar aangezien we
weinig leven hebben gezien viel
dat enigszins tegen.
Na drieënveertig minuten duiken klommen we weer terug in de duikboot en voeren we weer terug naar
de duikschool, en spoelden onze spullen om en hingen onze duikpakken, en trimvesten op in de daarvoor
bestemde droogrekken.
Voordat we terug reden naar ons hotel maakten we nog wat foto’s bij het reclame bord van Museo Atlántico
van duikschool Dive Collegé.
Wij stonden ingepland op woensdag om
daar te gaan duiken, morgen stonden
er twee duiken gepland. Eén duik bij
Coloradas en de tweede duik zal gedoken
worden bij de Montana Roja Reef. We
moesten morgenochtend hier om 09:00
uur zijn en dan kregen we verdere informatie over de twee duikstekken.
We besloten terug te gaan naar ons hotel
en hoopten dat het restaurant al open
zou zijn maar tevergeefs. Bij aankomst bij
het restaurant bleek dat ze de tafels aan
het dekken waren en dat we over dertig
minuten pas welkom waren. Ook in het
zwembad hadden ze warm eten. Het was
niet uitgebreid maar patat en hamburgers
was wel te krijgen. De meeste strandbedden waren bezet maar door goed rond te
kijken konden we er toch nog drie vinden.
Terwijl Chard drinken haalde voor ons
lagen we lekker bij te kleuren in de zon.
We sprongen nog een aantal keren het
zwembad in om af te koelen van deze
warme dag en hadden we het erover dat
de voorafgaande duik erg tegenviel, gezien er zo weinig leven te bekennen was.
Dertig minuten later gingen de deuren van
het restaurant open en waren we weer de eerste klanten die naar binnen liepen.
Het restaurant personeel begroeten ons en Chard was inmiddels al vaste klant geworden van de pizza afdeling, hij werd zelfs begroet door de pizza bakker, en knikte met zijn hoofd richting de pizza’s, om het te ver-
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duidelijken, de pizza’s liggen klaar voor je. We schepten weer lekker onze borden vol en genoten met volle
teugen aan de heerlijke
maaltijden die de koks weer hadden klaar gemaakt. Ook na deze maaltijd sloten we af met koek, gebak en
schepijs met saus en slagroom. Na het eten zijn we naar onze kamer gegaan en hebben we het niet laat
gemaakt.
COLORADAS
‘s Morgens om 07:00 uur gingen de eerste wekkers af, en was het soms weer dringen wie er als eerste
gebruik kon maken van het toilet? Netjes omstebeurt is ons geleerd, maar wie gaat er dan als eerste? Deze
ochtend ging dat mis. Rocky zat op de pot en Dominic was genoodzaakt buiten tegen een cactus aan te pissen. Met drie kerels in een klein vakantiehuisje is één toilet toch te weinig. Omstebeurt douchen was geen
probleem maar om het toilet was het soms een discussiepunt.
We wilden om 07:45 uur in het restaurant zijn om te ontbijten voordat we gingen duiken. We dronken thee
en verse jus d’orange en namen gebakken eieren met paprika en uien, croissantjes en andere heerlijke
broodjes. Duiken met een volle maag is een pré.
Om 08:45 uur kwamen we aan bij Duikschool Dive Collegé. Tijdens het omkleden kregen we een briefing
van de duik instructeur: ‘’Coloradas is een spectaculaire duikstek, de unieke rots vormen van Lanzarote gecombineerd met veel onderwaterleven maakt deze duik speciaal. Bijzonder is de tien meter brede opening
waar je het rif onderdoor kunt zwemmen, dit is ook de plek waar je de barracuda’s zal tegenkomen? Deze
duikstek is maximaal zestien meter diep en slechts tien minuten varen vanaf de duikschool vertelde de duik
instructeur.’’ We keken elkaar aan en zeiden alle drie hetzelfde. ‘’Al die wilde verhalen vertelde hij gisteren
ook en toen hebben we ook geen roggen gezien - geen één.’’ Nou, we zijn benieuwd of we barracuda’s
gaan spotten! Toen de groep bij het strandje helemaal compleet was zwommen we vervolgens weer op
onze rug naar de duikboot. De boot werd gestart en binnen tien minuten dreven we boven het rif waar we
wilden gaan duiken? Op het commando van de duik instructeur gingen we weer met z’n allen met een achterwaartse rol het water in. De meeste duikers gingen via het ankerlijn naar de bodem. Omdat wij in de boot
tegenover elkaar zaten moest Rocky die ook met een achterwaartse rol het water in was gegaan ons zoeken,
hij begreep er helemaal niets van! Wat er gebeurde wist Rocky niet maar Chard kreeg problemen met zijn
oren en hield zich aan de zijkant aan de andere kant van de duikboot vast, geen wonder dat Rocky ons niet
kon vinden onder water. Chard staakte zijn duik en zei; ‘’gaan jullie maar, ik duik wel mee bij de tweede
duik.’’ Inmiddels was heel de duik groep al op zestien meter diepte en doken onder de rots opening door
van het rif.
Dominic en Rocky grepen het ankerlijn en
trokken zichzelf razendsnel naar de bodem.
Het water was helder en we hadden goed
zicht onderwater, je kon inderdaad door
een opening onder het rif doorduiken.
We zagen een aantal zee spinnen en barracuda’s maar helaas waren deze vissen te
ver om mooi op de foto te krijgen. Na deze
duik van circa veertig minuten maakten
we op vijf meter diepte onder de duikboot
een veiligheidsstop van drie minuten. In
de duikboot had Chard het werk overgenomen van de duik instructeur, hij pakte van
iedereen hun vinnen aan en hielp iedereen
om aan boord te komen. De oppervlakte temperatuur van het water was 29 graden, het was een heerlijke
warme dag en het was inderdaad een spectaculaire duik. We hadden meer barracuda’s verwacht maar
tijdens de briefing had de duik instructeur dus niet gelogen.
We voeren terug en kleedden ons weer om bij de duikschool. De tweede duik stond gepland om 16:00 uur.
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Het Montana Roja Reef – recht voor de deur van onze duikschool, volgens de duik instructeur is het een
fantastisch mooi rif en dat er tussen de rotsen veel zeebaarzen, inktvissen, schorpioenvissen en veel zee
egels zitten. Een kantduik kwam Chard goed uit, dan kon hij op zijn gevoel, en op zijn snelheid zijn oren laten
wennen aan het drukverschil.
We reden terug naar ons hotel en haasten ons want we wisten dat om 12:30 uur het restaurant open ging.
Dit keer hadden ze eten klaar gemaakt in Surinaamse stel. Vlees, vis, groenten, roti, rijst, en vegetarische
gerechten en diverse soorten salades stonden klaar op de lange tafels. We begonnen met zoete aardappelpompoenensoep en schepten vervolgens onze borden vol met roti en botermalse pikante Surinaamse
gestoofde kip, ze hadden zelfs Surinaamse Maizena koekjes klaar gemaakt. Chard liep regelrecht naar de
pizza afdeling en keek of de pizza bakker al een zijn favoriete drie dubbele bodem margarita pizza’s klaar had
gemaakt. Er lagen er drie klaar - hij had weer mazzel! Terwijl hij plaats nam aan tafel zei hij; ‘’jongens wat
jullie ervan vinden maakt mij niets uit maar ik vind dit gewoon lekker, ik houd van lekker vet eten?’’ Geen
probleem toch zeiden we – eetsmakelijk – het is je van harte gegund!
Na een lang uitgebreide lunch reden we weer met een volle buik terug naar de duikschool.
De duikschool had intussen al de duikflessen weer gevuld en klaar gezet voor de tweede duik. We kleedden
ons om en zaten te wachten op de rand van het zwembad voordat we het sein kregen om naar de zee te
gaan, klokslag 16:00 uur kregen we groen licht. We liepen met z’n drieën naar het strand. Alvorens we de
zee in gingen begonnen we aan de oppervlakte met klaren van onze oren. We vroegen aan Chard dat hij wel
aan moest geven als hij pijn in zijn oren zou krijgen tijdens de duik. Hij gaf ons het ‘ok’ teken en daar gingen
we dan! Chard leidde de duik en we zwommen gestaag zij aan zij, en hier en daar zagen we verschillende
soorten kleine visjes en zee baarsjes en heel veel zee egels die zich tussen de rotsspleten vastgezogen hadden.Tijdens de duik pakten we een aantal zee egels tussen de rotsspleten vandaan, en bruine zee sterren die
bovenop de rotsten lagen en gingen hiermee op de foto. Na vijfentwintig minuten zaten we op circa zeventien meter diepte en draaiden we de duik om, het was een super relaxte duik, er was haast geen stroming
en golven waren er nauwelijks.
Sommige duik instructeurs hadden hier ook
een paar dagen geleden zee paardjes gespot,
en zeiden dat je goed moest kijken tussen de
rotsen maar helaas hebben wij ze niet kunnen vinden. Toen we weer terug bij de kant
aan de oppervlakte waren was Chard weer
dolenthousiast, hij had geen pijn in zijn oren
gehad tijdens de duik en verheugde zich op
het onderwatermuseum waar we woensdag
zouden gaan duiken? We liepen terug naar
de duikschool en spoelden onze spullen om.
Nadat we onze spullen opgeruimd hadden
namen we nog een frisse duik in het zwembad.
In het zwembad hadden ze een raam gemaakt,
waardoor mensen die aan de andere kant op de
wandelpromenade liepen zo het zwembad in
konden kijken, dit was natuurlijk op een ingenieuze
manier gebouwd om mensen te verleiden als er
duikles gegeven zou worden, en dat ze op deze
manier de overstap zouden zetten om hun duikbrevet te willen halen.
Rond de klok van 19:00 uur reden we weer in onze
prachtige gehuurde Opel Astra terug naar ons hotel. Op het moment dat we door de aula liepen van
het hotel hoorden we muziek. In het zwembad wa-
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ren er veel mensen bijeen gekomen, er speelde een bandje en het zag er op het eerste gezicht ‘gezellig’ uit,
we pakten een stoel en vroegen aan de barman drie Ron Miels met honingsmaak. Het waren alcoholische
drankjes die Chard ons adviseerde om te drinken, het was inderdaad heerlijk! Tijdens de muziek optreden
kwam er een man binnen met verscheidene tropische vogels op zijn schouders, je kon tegen een betaling
van tien euro met deze tropische vogels op de foto. Chard en Rocky vonden dat hij te veel geld vroeg maar
Dominic had er wel tien euro voor over, maar wel onder één voorwaarde, hij wilde de foto niet afgedrukt
ontvangen en wij wilde dat de foto digitaal naar zijn e-mailadres gestuurd zou worden. Die man wilde toch
tien euro verdienen en accepteerde wat Dominic vroeg? Met twee Zuid Amerikaanse papagaaien op zijn
armen en een Australische kaketoe op zijn schouder liet hij zich met plezier fotograferen.
Nadat de drankjes op waren namen we nog een Ron Miel met honingsmaak en na de derde Ron Miel
begonnen we het steeds lekkerder te vinden maar we besloten toch maar terug te gaan naar ons vakantiehuisje. Morgen hadden we de hele dag een excursie staan en moesten daarom op tijd naar bed.
TIMANFAYA NATIONALE PARK
Nadat we stevig hadden ontbeten werden we ’s morgens om 09:00 uur opgehaald. Er stond een grote touringcar klaar voor de ingang van ons hotel. De buschauffeur riep onze namen op en konden nadien plaats
nemen in de bus, we hadden een full day excursie genomen. Een rondrit deels over het Canarische Eiland
met als afsluiter een barbecue bovenop een vulkaan.
We reden eerst naar de zuidwestkust Salinas de Janubio. Hier bevindt zich het grootste zoutwinningsgebied
van de Spaanse eilandengroep Canarische Eilanden. De maximaal drie meter diepe lagune is onstaan door
vulkanische activiteit, een natuurlijke landtong scheidt de laguna van de Atlantische Oceaan. In het gebied
werd in eerste instantie landbouw bedreven. In 1895 werd begonnen met de aanleg van zoutwinningsfaciliteiten. Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw werd hier zo’n tienduizend ton zeezout per jaar gewonnen, het zout werd hoofdzakelijk gebruikt voor zouten vis.
Momenteel wordt nog slechts een
vijfde van het oorspronkelijke gebied
gebruikt. Ongeveer tien zoutboeren
dragen zorg voor een winning van
ongeveer tweeduizend ton zout per
jaar. Dit zout wordt voor een deel
nog steeds gebruikt voor het conserveren van vis, een ander deel wordt
gebruikt als chloorvervanging in
zwembaden, of als tafelzout verkocht.
De touringcar stond op een mooi
uitzichtpunt, waardoor we mooie
foto’s konden maken. Vervolgens
reden we naar het wijngebied La Geria. Lanzarote staat bekend vanwege
haar uitstekende wijnen. Hier vind je geen Chardonnay, Melot, Sauvignon Blanc of Pinot Gris, maar Malvasia
druiven, deze druiven worden geteeld in het wijngebied La Geria. Dat gebeurt op een vrij bijzondere manier,
men maakt kuilen die gevuld zijn met ‘picon’. Dit zijn kleine lavasteentjes die de eigenschap hebben goed
vocht vast te kunnen houden. Ze zouden zelfs wat vocht uit de lucht onttrekken, waardoor het gemakkelijker
wordt om wijndruiven in het vrij droge Lanzarote te verbouwen? De wijnranken bevinden zich in het midden
van de kuil, die deels afgeschermd wordt door een halve cirkel van grotere lavastenen. Hierdoor worden de
planten en vruchten beschermd tegen de soms zeer felle passaatwinden die over het eiland waaien, deze
halve kommen zorgen voor een uniek landschap. Het is daardoor al meerdere keren bekroond en het unieke
landschap van wijngebied La Geria is zelfs een beschermd natuurgebied. Langs de weg waar wij op reden
had je meerdere bodega’s. We reden vervolgens naar het stadje El Grifo. In dit kleine stadje bestaat het oudste wijnmakerij van het eiland, El Grifo werd opgericht in 1775.
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Tijdens zijn lange geschiedenis heeft het
belangrijke onderscheidingen verdiend, waardoor de wijnen een internationale reputatie
hebben opgebouwd. Bij de wijnmakerij hoort
ook een prachtig museum. Deze wijnmuseum
geeft inzicht de geschiedenis van Lanzarote
en de wijnmakerij, en de unieke karakter van
de wijnen. We mochten hier ‘gratis’ de wijn
proeven. Het smaakte totaal anders dan de
onze favoriete Ron Miel maar het was ook
niet vies. Buiten de wijnmakerij hadden ze in
het openveld honderden, tegen de duizend
verschillende soorten cactussen staan. Ze
kwamen uit verschillende landen zoals; Chili,
Peru, Madagaskar, Tanzania, Mexico, USA
en de Canarische Eilanden. De ronde bolle
met stekels wordt in de volksmond ook wel
‘schoonmoederkussen’ genoemd, we kregen
de tijd om rustig foto’s te maken maar na dertig minuten moesten we weer instappen in de
touringcar.
We gingen naar het Timanfaya Park, het ligt
in het zuidwesten van het eiland Lanzarote en
beslaat een oppervlakte van ruim 51 vierkante
kilometer. Het hele park is van vulkanische
oorsprong en heeft meer dan twintig slapende
vulkanen. De meest bekende vulkanen zijn La
Montana de Fuego (vuurberg) en de Montana
Rajada (gebarsten berg). Er is nog steeds veel
vulkanische activiteit, met plekken waar de
temperatuur kan oplopen boven de honderd
graden Celsius aan de oppervlakte, en meer
dan zeshonderd graden Celsius op een diepte
van dertien meter? Het leek wel of we op de

planeet Mercurius beland waren, een woest ‘vulkanisch maanlandschap’, een landschap vol kraters en gestolde lava. Het landschap
bestaat uit vulkaankraters, lavavelden, de meeste recente vulkaanuitbarstingen vonden plaats in de 18e eeuw, tussen de jaren 1730 en
1736. Daarbij werden verschillende dorpen op het eiland verwoest,
waaronder Timanfaya waarnaar het park is vernoemd. De laatste
uitbarstingen waren in 1824. Door de geringe neerslag op Lanzarote
heeft er sindsdien geen erosie meer plaatsgevonden en is dit gebied
vrijwel gebleven als vlak na de uitbarstingen in de 18e eeuw. De
buschauffeur reed letterlijk langs de randen van de vulkaankraters.
De meeste mensen in de bus werden lijkbleek en zaten verstijft in
hun stoelen maar wij hadden allang gezien dat deze buschauffeur
bekwaam was in zijn stuurmanskunsten. Hoe hoger we kwamen, hoe
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meer uitzicht we kregen over de lavavelden? Na eindeloze steile haarspeldbochten kwamen we uiteindelijk
op een punt waar we een mooi 360 graden panorama uitzicht hadden over de verschillende slapende en dit
enorme gestolde lavaveld?

Hier maakten we een pauze en konden we foto’s maken van verschillende kraters en vulkaankegels en actieve en slapende vulkanen. Ondanks dat het een saai rotsachtige uitstraling had maakten het toch indruk bij
ons, sommige zeiden; het lijkt wel het einde van de wereld maar het is juiste andersom. Het is niet mogelijk
om gewoon vrij rond te lopen langs de vulkanen, alle routes werden door touringcars gedaan. Deze route
van ongeveer 14 kilometer staat bekend als ‘La Ruta de Los Volcanes.’ Na de pauze reden we ‘langzaam’
door het Nationale Park en aan het einde van de tour is de audio commentaar in de touringcar voorzien met
bespreking van fragmenten uit het dagboek van de
plaatselijke pastoor Don Andres Lorenzo Curbelo, die
ooggetuige was van de verwoestende uitbarstingen.
Hij beschrijft de gebeurtenissen tussen 1731 en 1732
vanaf het begin van de uitbarstingen tot het moment
dat de bevolking moest emigreren. Vervolgens reden
we naar de top van de Timanfaya vulkaan.
Toen we daar aankwamen kregen we aanwijzingen
van een lokale man dat we uit moesten stappen en
dat we achter hem aan moesten lopen. We stonden
met z’n allen in een kring en stonden op dat moment
boven op een magmakamer. Alhoewel de vulkaan nu
niet actief is konden we na 300 jaar na de uitbarsting, de ongelooflijke natuurkracht ervaren, hij liet ons op verschillende manieren
zien hoe heet het op geringe diepte onder de grond is, en pakte
een schop en schepte slechts op tien centimeter diepte grind op.
Het grind werd in onze handen gegooid en kon niet in de hand
worden gehouden omdat gewoonweg te heet is. Vervolgens gaf
hij een andere demonstratie. Op één meter diepte werd een stuk
stro (droge takken) tegen de hete steen gehouden zodat het stro
spontaan ontbrandde. Wanneer een emmer water in een gat in de
grond wordt gegoten, spoot dat er als stoom met grote kracht na
enkele seconden onder hoge druk weer uit?
UNIEK: VLEES GRILLEN OP EEN VULKAAN
Op het voor bezoekers toegankelijke deel van het Nationale Park
Timanfaya is rond de krater Islote de Hilario, het restaurant ‘El
Diablo’ gevestigd. De grill van het restaurant bevindt zich boven
een zes meter diep gat in de grond waar het 350 graden is, deze
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warmte zorgt al honderden jaren voor een continu
hete luchtstroom, waarin het restaurant al het vlees
permanent kan barbecueën.
Na de demonstraties werden we begeleid naar het
restaurant. Het was een rond gebouw, waardoor je
vanuit de binnenkant een indrukwekkend uitzicht had
over het landschap. Het restaurant had een sjieken
uitstraling en alle tafels waren mooi en met zorg
gedekt.
Uit nieuwsgierigheid gingen we een kijkje nemen
hoe het eten werd voorbereid voordat we het eten
geserveerd zouden krijgen? Er was een groot gietijzeren grill gebouwd boven het zes meter diep gat,
het was niet mogelijk om je hoofd langer dan vijf
seconden boven het zes meter diepe gat te houden
we voelden direct de intense hitte van de magma die
enkele meters onder ons doorstroomde. Op de grill
lagen worsten, vlees, paprika’s en aardappels wat
gekookt werd met behulp van de aardwarmte, dit was
inderdaad een unieke manier van barbecueën. Nadat
iedere bezoeker plaats had genomen aan tafel konden
we de wijnfles openen.
Rocky ontkurkte de wijnfles om te ‘proosten’ op Mirna
haar verjaardag want ze was vandaag 37 jaar geworden. Het voorgerecht was stokbrood met knoflook,
boter en salade.
Na enige tijd kwamen de serveersters langs met ovale
borden met daarop het eten wat onze planeet Aarde
voor ons had opgewarmd. Chard keek bedenkelijk en
met een zuur gezicht naar zijn bord met eten, tja, het
was niet zijn dagelijkse menu maar hij wilde het enigszins toch proberen, althans proberen? Het ‘proberen’
werd algauw omgezet in een ruil compromis. ‘’Als
ik jou mijn paprika geef mag ik dan jou worst vroeg
Chard.’’Hij ruilde zodanig al zijn eten in en om, tot hij wel tevreden was met wat er op zijn bord lag. Rocky
zei; ‘’ruilen is huilen hé.’’ ‘’Van vette worsten ga ik niet van huilen zei Chard.’’
Na enige tijd van eten omruilen en de ondergaande zon die langzaam verdween achter de lavavelden konden we eindelijk beginnen met eten.
In het midden van het restaurant stonden er twee muzikanten die op hun manier muziek maakten, het was
meer gepingel dan dat er muziek uit de instrumenten kwam maar ze deden hun best. Na het eten kregen
we het dessert, het was een soort van chocolade cakeje, het leek op muffin maar dan met héérlijke warme
vloeibare chocoladevulling.
Toen iedereen klaar was ging er nog slechts een uur over heen voordat we weer in konden stappen in de
touringcar. Het was inmiddels rond de klok van 19:00 uur en het was vrijwel helemaal donker buiten. We
stonden boven op een vulkaan en terwijl we de warmte onder onze voeten voelden van de magmakamer
stonden we te kijken naar de sterrenhemel, en hoopten natuurlijk niet dat de vulkaan na 300 jaar juist op dit
moment actief zou worden, het was een bijzondere ervaring.
Bij terugkomst in het hotel ging Chard nog even een pizza halen in het restaurant – hij had kennelijk te weinig gegeten op de vulkaan. Nadat zijn pizza op was gingen we nog wat drinken bij het zwembad en gingen
daarna weer naar ons vakantiehuisje. Morgen stonden er twee duiken gepland en ook deze avond konden
we het niet laat maken.
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ONDERWATERMUSEUM
Vandaag was het de dag waar we eigenlijk zolang naar uitgekeken hadden? Het onderwatermuseum van
Lanzarote, en tevens het enige onderwater beeldenmuseum in Europa. Duiken tussen de sculpturen – levensgrote betonnen beelden die tot zinken zijn gebracht.
Om 10:00 uur moesten we bij de duikschool Dive Collegé zijn. Tijdens de briefing pakte de duik instructeur
een plattegrond en vertelde op welk punt we het
water in moesten gaan en welke route we moesten
zwemmen? De beelden staan op een beschutte duikplek in Playa Blanca en is alleen te bereiken met een
boot. Het Museo Atántico – ontwikkeld als een enorm
kunstmatig rif – en bestaat uit tien verschillende groepen beelden. De diepte varieert tussen de twaalf en
vijftien meter en is slechts tien minuten varen vanaf
de duikschool. We mochten de beelden niet aanraken
maar fotograferen en video opnamen maken werd
wel toegestaan. Nadat de hele duik groep compleet
was kon de boot gestart worden, en circa tien minuten varen lijnde de duik instructeur met een touw de
boot vast aan een vast gemarkeerde boei. Iedereen
moest zijn vinnen aantrekken en voordat we het water
in gingen kregen we nog verdere instructies. Op
aanwijzing van de duik instructeur moesten we omstebeurt met een achterwaartse rol het water in. Toen
de hele groep in het water lag begonnen we al met
klaren van onze oren en daalden we langzaam af.
Het eerste wat we tegenkwamen was de Rubicon,
een groep van vijfendertig beelden van mensen die
allemaal richting een muur lopen – hiervoor hebben
echte inwoners van Lanzarote model gestaan. In de
muur zit een toegangspoort, als je daar doorheen
zwemt en je kijkt dan achterom dan lijkt het net of je in
de videoclip van Thriller van Michael Jackson terecht
gekomen was, door de geringe diepte en donkerte
leken die vijfendertig beelden net een stel zombies die
op je af kwamen lopen. Een eindje verderop kwamen
we het vlot van Lampedusa tegen, een verwijzing

naar de huidige vluchtelingencrisis. We doken rustig
en bewogen ons zo weinig mogelijk, we wilden namelijk niet dat we de duik af moesten breken omdat
we te kort zouden komen aan onze luchtvoorraad.
Vervolgens zagen we de kleine bootjes met kinderen, genaamd Los Jolateros. Een stukje verder zagen
we diverse beelden die half cactus en half mens
zijn, waarmee de vervlechting van mens en natuur
wordt uitgebeeld. We zagen beelden van een stel die
een selfie neemt en van een aantal fotografen – als
verwijzing naar de moderne samenleving en tech-
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nologie. De beelden verbeelden niet alleen de lokale bevolking uit maar ook symbolen en momenten van
deze tijd. Zo zagen we beelden van mensen die aan het bellen zijn en mensen die met koffers op vakantie
gaan (zoals wij dus!) In de Portal kijkt een beeld naar een spiegel, waarin de oppervlakte van de Oceaan
wordt gereflecteerd. Tijdens onze duik werd de oppervlakte van de Oceaan niet gereflecteerd in de spiegel
want Chard vond het weer nodig om zichzelf te bewonderen in de spiegel, hij ging er zelfs bovenop liggen.
Ongeveer twintig meter verder zagen we een speeltuin, waarin zakenmannen compleet in pak en stropdas
spelen op een schommel en op een wipwap. Aan het einde van het beeldenpark zagen we de laatste groep
– een tweehonderdtal beelden van mensen die in een cirkel zijn neergelegd. De bedoeling van de beelden
is; dat de beelden planten en onderwaterdieren gaan aantrekken, waardoor de kunst één wordt met de natuur. Tussen deze beelden zagen we één zeebaars en verderop een verdwaalde inktvis, het was het enige
leven wat we waren tegen gekomen. Dat één worden
met de natuur zoals zij beweren zien wij hier de aankomende jaren écht niet gebeuren, maar desondanks
dat er onderwater weinig leven te bekennen is maakte
het onderwatermuseum toch een bijzondere indruk
en hadden we zeker geen spijt dat we met onze eigen
ogen de onderwaterbeelden hebben mogen bewonderen. De hele duik duurde ongeveer vijfenveertig
minuten en we vonden dat Chard uitstekend goed
gedoken had, hij dook zo kalm als een zalm. Toen
de hele groep compleet aan de oppervlakte was
werden we opgehaald met de boot en gingen we weer terug naar de
duikschool. Met een opgetogen gevoel kleedden we ons gauw om
en liepen we naar onze Opel Astra. Om 16:15 uur moesten we de
tweede duik gaan maken.
Chard startte de auto, zette zijn zonnebril en op de manier zoals
Michael Knight alias, The Knight Rider drukte hij vervolgens de knop
Sport-modus in, en reden we net als KITT pijlsnel terug naar ons
hotel. We hadden niet alleen honger maar we wilden ook de eerste
klanten zijn als de deuren open gingen van het restaurant. Vandaag
was het eten voorbereid in Mexicaanse stel. Recepten zoals gevulde
tortilla, enchilada’s, nachos met salsa, kip en pittig gehakt. Gepofte
zoete aardappels met vulling van gehakt, tomaatjes en mais, het zag
er allemaal heerlijk uit, en dit keer deden Rocky en Dominic niet beschaaft. Terwijl ze hun borden vol schepten met grote koppen erop
liep Chard weer triomfantelijk richting zijn Italiaanse vriend Mario
– de pizza bakker. Tijdens de lunch ging het gesprek over duiken en
verheugden we ons weer op de tweede duik.
FLAMINGO WALL
Zoals afgesproken waren we natuurlijk weer op tijd bij de duikschool Dive Collegé. We installeerden onze
onderwaterfotocamera’s en maakten ons gereed voor de tweede duik. We kregen wellicht weer een briefing
maar onze duikgids was nog niet aanwezig. We vroegen aan een andere duik instructeur wat we konden
verwachten bij deze duik? Hij zei; ‘’Flamingo wall is een rif duik waar je enorme grote scholen vissen zal tegenkomen, ook komt het regelmatig voor dat je de bedreigde engelhaai hier kan spotten, daarnaast kan het
zijn dat je trompetvissen, barracuda’s, inktvissen en roggen kan tegenkomen!
De maximale diepte van deze duikplek is zeventien meter en omdat het een duik is tegen het rif aan heb je
genoeg licht om te fotograferen.’’ Hij wijste met zijn vinger naar de duikplek en zei; ‘’daar gaan we duiken.’’
Het was slechts een steenworp afstand van de duikschool. Ondertussen was onze duik instructeur aangekomen maar hij had al in de gaten dat hij de briefing niet meer hoefde te geven, het was ons duidelijk en helder wat hij ons vertelde. Gezien de duikplek bijna op loopafstand was gingen we toch met de boot naar de
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duikplek. Omdat we de hele week al liepen te klagen
tegen de duikschool dat we weinig leven hadden
gezien wilde hij ons nu meenemen naar de flamingo
wall, omdat het dit keer maar weinig duikers waren
vertrokken we iets later dan gepland. Alvorens we
de zee in liepen deden we een buddy check en
bliezen we onze trimvesten op, en zwommen weer
op onze rug naar de boot. Omdat de duikplek op zo
geringe afstand was hoefde de duik instructeur ook
maar weinig gas te geven. Op de duikplek zelf gaf
de duikgids ons meer tips. ‘’Zien jullie die donkere
plek daar op de bodem daar moeten jullie gaan duiken.’’ We sprongen het water in en zwommen precies
boven de donkere plek om daar naar beneden te duiken. Het was een rif en er lagen heel véél grote stenen.
Tussen de dertien en zeventien meter diepte zagen we grote scholen vissen – zo groot en zoveel vis, dat je
Chard bijna niet meer kon zien zwemmen – hij was compleet ingesloten in de school. Hier en daar zagen we
een aantal stingray’s en ook een aantal trompetvissen hebben we kunnen spotten. De engelhaai hebben we
helaas niet gezien maar de duik instructeur had ons zeker niet teleurgesteld, het was een leuke duik, én de
eerste duik van deze week dat we veel leven hebben gezien. Na circa vijfenveertig minuten duiken zwommen we weer terug naar de boot. De temperatuur van het water was heerlijk. We dobberden nog even aan
de oppervlakte voordat we weer in de boot klommen. De duik instructeur startte de boot en na één keer gas
geven waren we weer terug bij de duikschool.
In het kantoor van de duikschool keken we op het rooster waar we morgen gingen duiken? Er stonden twee
duiken gepland. ’s Morgens een wrak duik en ’s avonds een nacht duik. Omdat er veel tijd tussen de duiken
zat vroegen we aan de eigenaar of het mogelijk was om drie duikflessen te huren, en dat we met ze drieën
hier zelfstandig zonder duikgids een kantduik mochten maken. Hij zei; ‘’normaal niet maar als jullie tegen
niemand wat zeggen, dan maak ik voor jullie een uitzondering.’’ Wij zijn een muur van omerta meneer,
maak je maar géén zorgen, fijne avond en tot morgen.
Chard startte de Opel Astra en drukte dit keer de Normaal-modus knop in en reed rustig terug naar ons hotel. Bij het zwembad namen we geen Ron Miel. Gezien we morgen een diepe duik gingen maken hielden we
het dit keer gewoon bij Coke Cola. Alcohol en duiken gaan niet samen…
WRAK DUIK
’s Morgens om 07:30 uur gingen de wekkers af en was het weer een wedstrijd wie er als eerste naar de
toilet kon gaan? We kleedden ons aan en gingen ontbijten in het restaurant. Ze hadden dit keer English
Breakfast – bonen in tomatensaus, worstjes, bacon, spiegeleieren, champignons en natuurlijk black pudding
(bloedworst). Hoewel een full English breakfast meestal wordt geserveerd met een gebakken eitje sunny
side up, pakten wij alleen de dingen die we lekker vonden – witte bonen in tomatensaus, véél champignons
met fijngehakte peterselie, toast met een klontje boter, een aantal fruit cakejes, zwarte thee en twee spie-
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geleieren (per persoon), het was weer een bord vol. Omkomen van de honger deden we hier niet! Met een
volgevreten pens gingen we weer naar de duikschool Dive Collegé.
Bij de duikschool ging het dichtritsen van onze duikpakken wel wat krampachtiger. Intussen moest de hele
duikgroep zich melden bij de duik instructeur vanwege de briefing die we kregen omtrent de wrakduik, het
wrak ligt op twintig meter diepte en het was slechts twaalf minuten varen vanaf de duikschool. Toen de hele
groep weer in het water lag zwommen weer op onze rug naar de boot, de boot werd gestart en we voeren
weer naar de duikplek. Wanneer iedereen in het water lag begonnen we langzaam af te dalen? Het zicht was
buitengewoon goed, we hadden zeker vijftig meter zicht en konden tot in de verte alles kraakhelder zien.
Het scheepswrak – wat wij op ruime afstand konden zien liggen leek verreweg niet op het wrak wat de duik
instructeur ons had verteld? Er lag een halve romp, negen planken, drie spijkers en een halve ‘bijna’ vergane
scheepsschroef. Zijn we hier nou zo vroeg uit ons bed voor gekomen? We zwommen wat rondjes ‘om de
houten planken’ heen en stegen in een schuine hoek langzaam weer terug omhoog richting de boot.
Op zes meter diepte dichtbij de boot zagen we aan
de rechterkant een schuin oplopend rif. Tussen de
stenen zaten behoorlijk veel kleine visjes die zich verstopten naarmate we dichterbij kwamen. Met behulp
van een onderwatershaker van de duik instructeur
werden we ruwweg na vijftig minuten duiktijd gealarmeerd met een gebaar dat de duiktijd voorbij was,
en dat iedereen een veiligheidsstop moest maken en
terug moesten zwemmen naar de boot.
Terug bij de duikschool zaten we nog wat na te praten
op de rand van het zwembad en gingen pas weg wanneer de andere duikploeg arriveerde? Chard had last
van zijn oren en zat erover na te denken om de nachtduik van vanavond te annuleren. Hij zei; ‘’als we einde
van de middag die fun duik gaan doen dan beslis ik
of ik de nachtduik wel en of niet annuleer.’’ Niemand
zal jou verplichten om te gaan duiken Chard. Je moet
niks forceren, dat bepaal je zelf.
We reden terug naar ons hotel en liepen vervolgens
naar het zwembad om wat te gaan drinken voordat
we gingen lunchen. Ze hadden bij het zwembad een
extreme lange tafel neergezet met honderden verschillende soorten flessen alcohol, écht we schokken
ons het lazarus. Aan het einde van de middag gingen
ze hier een spelletje doen maar wij konden daar niet
bij aanwezig zijn. Wij hadden namelijk een extra duik geregeld en mochten van de eigenaar voor een klein
geld bedrag drie duikflessen huren en een uur lang zelfstandig duiken voor de deur van de duikschool. We
dronken een paar glaasjes limonade en liepen daarna naar het restaurant. De koks hadden zich weer uitermate uitgesloofd vandaag, ze hadden pasta’s, spaghetti, risotto met geitenkaas, gerookte en gegrilde zalm,
rijst, spinazie, rucola, mozzarella en tomaatsalades klaargemaakt. Chard week dit keer af van zijn eetpatroon
– dit keer géén pizza, hij nam pasta met kleine gehaktballetjes en stokbrood. Wij namen gegrilde zalm met
rijst en salade met geroosterde rode ei, geitenkaas en cashewnoten. Na de lunch namen we wat bolletjes
schepijs met slagroom en gingen tot 16:00 uur in de middag lekker liggen uitbuiken bij het zwembad.
MONTANA ROJA REEF – HUIS RIF
Gedurende de middag was het animatie team van het hotel druk bezig met de voorbereidingen van de
groepspelen vanavond. Er werden veel dingen klaar gezet maar wij gaven er niet veel aandacht aan, en
hebben ook niet gevraagd welke spelletjes ze gingen doen met de hotelgasten? Ongetwijfeld kon je met de
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spelletjes alcoholistische flessen winnen want er stonden er honderden klaar op tafel. Na een heerlijk middagdutje reden we om 16:00 uur weer terug naar de duikschool.
Bij aankomst bij de duikschool gaf de eigenaar ons een knipoog en knikte met zijn hoofd richting de duikflessen. Hij wilde niet dat andere duikers te weten kwamen dat wij buiten de standaard duikagenda van de
duikschool een zelfstandige duik gingen maken, en had daarom de drie duikflessen aan de andere kant van
de ingang neergezet. Praten is zilver en zwijgen is goud en zonder wat te zeggen kleedden we ons om en
liepen we stilzwijgend de stenen trap af naar het strand. Chard liep nog steeds te klagen dat hij pijn in zijn
oren had maar hij ging het toch proberen. Alvorens we gingen duiken deden we buddy check en liepen we
het water in. We doken langs de kust tot een diepte van maximaal drie meter. We gingen opzoek naar leven.
We keken in de gekste rotsspleetjes, gleuven en gaten. We kwamen zee sterren, zee egels en een paar
inktvissen tegen. We hielden tijdens het duiken het huis rif aan de rechterkant en draaiden na dertig minuten
de duik weer om en hielden het huis rif aan de linkerkant dit om desoriëntatie te voorkomen. Chard kon
niet klaren en lag nagenoeg aan de oppervlakte naar ons te kijken. Rocky vond nog een aantal mooie kleine
tweekleppige (waaiervormig) zeeschelpen, drie spiraalvormige (schroefvormig) zeeschelpen en twee kleine
skeletten van zee boontjes.
Zee boontjes zijn één van de kleinste zee egeltjes die er bestaan. Ze zijn meestal niet groter dan een halve
centimeter. Levende zee boontjes hebben kleine, groene stekeltjes – Rocky vond dus een hard pantser zonder stekeltjes. In de spiraal zee schelpjes zaten geen weekdiertjes dus namen we de twee zee boontjes en
de zee schelpjes mee naar huis. Om 18:00 uur leverden we onze duikflessen in en werd de duikschool gesloten. Het personeel wilde ook eten en zouden om 21:00 uur terug komen als de zon helemaal verdwenen
was achter de horizon. Chard besloot toch zijn nachtduik te annuleren maar wilde wel om 21:00 uur meegaan naar de duikschool. Waarom duiken in het donker? Aangezien het onderwaterleven in Lanzarote erg
tegenvalt zal een nachtduik daarentegen geen verschil maken maar dit hebben wij nog niet eerder gedaan
in Lanzarote, en hoopten op deze manier andere dieren – nachtdieren te zien die zich overdags verstoppen!
Nachtduiken is in vele aspecten anders dan duiken in daglicht. De onderwaterwereld heeft in het donker
een heel ander aangezicht, en ook het leven zal anders zijn dan overdag, zo zijn roofvissen bijvoorbeeld veel
actiever in de avonduren. Duiken in het donker is een bijzondere ervaring en is gewoon heel leuk! Terwijl
de deuren van de duikschool op slot gedaan werden startte Rocky de auto en reden wij weer terug naar ons
hotel.
Bij het zwembad hadden we niets van de spelavond meegekregen en was alles weer opgeruimd. We bestelden nog wat limonade en wachtten wanneer het weer tijd zou worden om terug te rijden naar de duikschool
voor de nachtduik? Deze nachtduik was tevens onze laatste duik van deze vakantie en we hoopten toch nog
wat leven te zien deze nacht.
MONTANA ROJA – NACHTDUIK – HUIS RIF
Chard had niet alleen last van zijn oren maar kreeg ook een beetje hoofdpijn. We hadden hem geadviseerd
om even uurtje te gaan slapen maar Chard had daar geen zin en wilde meegaan naar de duikschool ook
slapen konden wij hem niet verplichten!
Inmiddels was het weer tijd om naar de duikschool te rijden. We waren precies op afgesproken tijd aanwezig. We trokken onze duikuitrustingen aan en kregen een briefing van de duik instructeur. We zouden hier in
het huis rif een nachtduik maken en niet dieper gaan duiken dan slechts zeven meter. Tijdens het nachtduiken wordt er hoofdzakelijk gecommuniceerd doormiddel van het bewegen van de duiklamp. We deden een
buddy check en controleerden de duiklampen of ze functioneerden. Iedereen was gereed om te gaan duiken
en we volgden de duik instructeur naar de duikplek. Toen iedereen in het water lag kregen we van de duik
instructeur het gebaar afdalen. Onder water bleef de hele duikgroep bij elkaar en hadden we doormiddel
van al die duiklampen heel veel zicht. In de donkerte zagen we alleen de lichtstralen van de duiklampen en
zagen hierdoor waar de duikers zwommen? Wat ons opviel was dat er in dit huis rif ontzettend veel zeekomkommers actief waren?
De zeekomkommers – ook wel de stofzuigers van de zee genoemd is een dier dat op de bodem leeft. Het is
familie van de zeester. De dieren danken hun naam aan hun vorm die aan een komkommer doet denken. Op
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het eerste zicht lijkt het een dier dat een gemakkelijke prooi is voor roofdieren. Maar als zeekomkommers
gevaar zien, dan geven ze kleverige witte draden af, waarschijnlijk om hun vijanden in te verstrikken? Vanuit
de darmen wordt er een groot web over de vijand gelegd – die vervolgens dan sterft van de honger omdat
hij niet meer kan bewegen. Ook zagen we hele grote zee egels – zo groot als een voetbal. Ineens uit het de
duisternis zagen we een grote zwart schim op ons afkomen, waarschijnlijk lag er een pijlstaartrog te slapen
en scheen iemand met zijn duiklamp in zijn gezicht? De pijlstaartrog schok zich te pletter en was zodanig
gedesoriënteerd dat het letterlijk als een losgeslagen projectiel alle kanten opvloog, en hierdoor een poging
waagde alle duikers te ontwijken maar botste met zijn vleugels in zijn uitwijkmanoeuvres hard tegen Rocky
aan. De pijlstaartrog was gigantisch groot en maakte zoveel bewegingen met zijn vleugels dat we door het
opstuivende zand niets meer konden zien. Voordat iedereen beseften wat er nou eigenlijk gebeurde heeft
niemand een video opname of een foto kunnen maken? Aan het einde van de duik speelden we met onze
duiklampen op fluorescerende plankton. We schenen op het plankton en deden daarna onze duiklampen
uit, we zagen dan in het pikken donker allemaal lichtgevende deeltjes – het was een leuke bezigheid. Hierna
zwommen we terug naar de kant en liepen we terug naar de duikschool. Chard die mee stond te kijken vanaf de duikschool kon onze duik – doormiddel van onze duiklampen helemaal volgen. We hadden meer actief
nachtleven verwacht maar we hadden zeker geen spijt dat we deel hadden genomen aan deze nachtduik.
In de duikschool stond een vitrinekast met daarin spullen die je kon kopen die betrekking hadden met de
duikschool. Onder andere T-shirts met de naam van hun duikschool erop. Ze vroegen vijftien euro per
T-shirt. We vroegen aan de eigenaar; ‘’als we er nou drie afnemen voor dertig euro ga je daar dan mee akkoord?’’ Hij keek bedenkelijk maar ging toch akkoord met ons voorstel, we kregen toch drie T-shirts voor
dertig euro mee. We gaven alle instructeurs een hand en bedankten ze voor hun inzet van de hele week, we
logden onze duiken en namen afscheid van de duikschool. Voor het onderwaterleven hoef je niet af te reizen
naar Lanzarote. Onze doelstelling was het onderwatermuseum. Op internet staat beschreven dat duiken in
het onderwatermuseum magisch is. Gezien onze ervaring nu is dat wellicht wat overdreven, maar hoewel
wij in ons beroep als internationaal chauffeur bijna dagelijks met immigranten te maken hebben, begrepen
wij de inspiratie van Jason Taylor - de verwijzing naar de huidige vluchtelingencrisis maar al te goed. De
magie zoals ze beweren die je hier zou krijgen als je zou duiken in het onderwatermuseum gaf bij ons toch
een andere emotionele lading. Alle duiken die we bij deze school hebben gedaan vielen tegen maar het
onderwatermuseum was zeker de moeite waard. We spoelden onze duikuitrustingen om en zochten alle
spullen bij elkaar en reden daarna weer terug naar ons hotel.
Op de parkeerplaats bij ons hotel hielp Chard ons met sjouwen van onze duikspullen naar ons vakantiehuisje. We wilden nog met z’n drieën wat gaan drinken bij het zwembad maar Chard had aangegeven dat
hij zich niet lekker voelde en dat hij naar bed wilde gaan. We hadden bij de receptie een plattegrond van het
eiland meegenomen en op de kaart twee locaties aangekruist waar we morgen naar toe wilden rijden? We
lieten Chard met rust en gingen wat drinken bij het zwembad voordat we gingen slapen.
Rond 23:30 uur liepen we terug naar ons vakantiehuisje en voordat we wilden gaan slapen ging Dominic
naar het toilet en kwam daar oog in oog te staan met een grote enorme doodskop kakkerlak die boven het
toilet op de muur liep.
Deze kakkerlak komt oorspronkelijk uit Midden-Amerika en Cuba. Hij leeft daar in tropische regenwouden en
zijn naam dankt hij aan zijn uiterlijk; op het halfschild zag je duidelijk een zwart figuur die gelijkenis met een
doodshoofd vertoont. Hij was enorm groot, écht enorm. Hij riep Rocky om te kijken en zei; ‘’moet je nou
eens kijken wat daar loopt – het is écht een gigant?’’ Wat wij met deze kakkerlak hebben gedaan gaan wij
verder niet op in, ter bescherming voor onszelf hebben we er ook geen foto’s van gemaakt? Als dit fotoboek
in verkeerde handen komt dan krijgen we de dierenbescherming op onze dak, en we willen niet dat er dan
een zaak tegen ons wordt aangespannen, en dat we dan met ze tweeën ons moeten verantwoorden in de
rechtbank van het tribunaal. We laten het hierbij…
JAMEOS DEL AGUA
Rond 09:00 uur werden we wakker en gingen kijken hoe het met Chard was? We gooiden de slaapkamer-
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deur open vroegen hem; ‘’hoe is het met je oren – kan je ons nog horen?’’ We hoorden wat gemurmel
onder het dekbed, hij zag er erg beroert uit en gaf aan dat hij niet mee ging vandaag. Het kan zijn dat we pas
aan het einde van dag terug zijn Chard, en dat je dan heel de dag alleen bent, het maakte hem niets uit. Hij
had pijn in zijn oren en hoofd en wilde rust, en slapen. We vroegen het hem nog een keer. Weet je het écht
zeker Chard! ‘’Ja, ik weet het zeker.’’ Oké. Wij wilden vandaag naar Jameos del Agua (een lavatunnel van
water) en naar El Golfo (het groene kratermeer) rijden. Jameos del Agua lag rechtsboven op de kaart en El
Golfo lag linksonder op de kaart. We besloten eerst te gaan ontbijten in het restaurant en daarna als eerste
naar Jameos del Agua te rijden. Zoals we de hele week al gedaan hadden aten we ook deze ochtend ons
buikie weer helemaal rond. Het eiland is niet groot en er liepen maar drie autosnelwegen, er kon weinig fout
gaan.
Na het ontbijt vertrokken we naar Jameos del Agua maar
voordat we de autosnelweg op wilden rijden zagen we aan de
linkerkant van de weg een soort van manage. Maar dit keer
stonden er geen paarden maar een aantal dromedarissen –
een dromedaris ranch die afgeschermd met een houten hek
werden beschermd, zodat ze niet de autosnelweg op konden
lopen, we besloten een kijkje te nemen. Hoewel het een afgesloten terrein was konden we er wel met de auto bij komen?
Toen we dichterbij kwamen telde we negen dromedarissen. Ze werden door onze aanwezigheid erg nieuwsgierig
en drukten elkaar opzij, en staken hun koppen over én door
de houten planken heen om door ons geaaid te willen worden. Omdat ze met hun negenen uit enthousiasme op één
vierkante meter stonden te drukken om geaaid te worden,
konden wij er één bij zijn kop pakken en zo op die manier
wang tegen wang een selfie maken met een dromedaris.
Terwijl we langzaam naar de andere kant liepen volgden de
dromedarissen ons. Sommige dromedarissen werden door
hun enthousiasme bijna dood gedrukt tegen de houten planken aan, waardoor één dromedaris zijn evenwicht verloor?
Deze dromedaris viel hard op de grond en omdat de rest van
de dromedarissen ons bleven volgen, liepen die andere acht
dromedarissen letterlijk over hem heen, we hoorden alleen
maar EUEUW, EUEUEUEUW, EUEUEUEUW, EUEUEUWW.
Ja, wat denk je, hoe zou jij je voelen als je op de grond ligt
en er lopen acht dromedarissen over je flikker heen, maar de
manier op hoe deze dromedaris reageerde was zo leuk? Écht,
we lagen krom van het lachen! Hij was gewoon de pispaal
van de groep en werd continu getreiterd door die andere
dromedarissen. Nadat we de foto’s gemaakt hadden stapten
we weer in de auto.
Jameos del Agua ligt in het noorden van het eiland. Het was
ongeveer vijfenveertig minuten rijden vanaf Playa Blanca. Gezien we wat later waren vertrokken deze ochtend kwamen we
rond de middag aan in Jameos del Aqua. In deze streek heb
je een lavatunnel van water. Deze deels ingestorte lavatunnel
bevat een tweetal meren gevuld met kristalhelder water. De
grootste van de twee meren heeft een unieke krab-soort,
ongeveer ter grootte van een euro muntstuk, deze krabben
zijn wit – bijna kleurloos en zijn blind. Deze blinde albinokrab-
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ben zijn een beschermde diersoort en zijn nergens anders ter wereld te vinden. We parkeerde onze auto en
moesten intree geld betalen om hier naar binnen te mogen, wat je ziet is letterlijk een tunnel met water? Op
het eerste deel van de lavatunnel heb je wat barretjes en kan je hier wat drinken kopen. Het tweede deel van
deze lavatunnel is een verdieping lager en hier zie je dan ook die witte (blinde) albinokrabbetjes in het water
lopen.
Hoewel het water erg helder en schoon is kan je niet
begrijpen hoe het mogelijk is dat deze blinde krabben hier
kunnen leven en overleven? Door een gat in het dak van
de tunnel valt zonlicht naar binnen, waardoor de ontelbare albinokrabbetjes, sterren in het water lijken. Aan het
eind van de lavatunnel kwamen we in een oase van rust
terecht. Een mooie aangelegde tuin met prachtige planten
en een zwembad met palmbomen eromheen, het was er
buitengewoon schitterend mooi. We maakten hier wat
foto’s en liepen weer terug naar de auto parkeerplaats. In
de auto pakten we de plattegrond en keken hoe we moesten rijden naar El Golfo?
Tijdens de rit op de autosnelweg zagen we plotseling op een industrie terrein een McDonald’s zitten. We
namen de afrit en reden naar McDonald’s. Rocky wilde wifi hebben omdat hij de moeder van Mirna als verrassing had laten overkomen uit Argentinië voor haar verjaardag. We wilden met videobellen via WhatsApp
getuige zijn hoe ze zou reageren als haar moeder ineens voor de deur stond? Wij zijn geen liefhebbers
van fastfood maar gedurende deze verrassing maakten we een uitzondering. We kochten een zakje friet,
twee doosjes van negen kipnuggets met kerry saus per persoon en twee chocolade milkshakes. Onder het
toezicht oog van Mirna die bedenkelijk met gefronste wenkbrauwen naar ons keek terwijl we de kipnuggets
voor de camera aan het op eten waren, hoorden we de deurbel gaan. Rocky had haar wijs gemaakt dat er
belangrijke post bezorgd zou worden. Niets vermoedend zagen we haar lopen naar de voordeur, en aan
haar lichaamstaal konden we duidelijk aflezen dat ze van niets afwist, ze deed de voordeur open en we hoorden een emotionele vreugdekreet, en ze brak in tranen uit van blijdschap. Ze had haar moeder al twee jaar
niet meer gezien, het was een geslaagde verrassing. Wij gooiden de leeg geslurpte milkshakes bekers in de
prullenbak en vervolgden weer onze weg naar El Golfo, het groene kratermeer.
EL GOLFO – LAGO VERDE
Op enkele honderden meters van het dorp El Golfo ligt een gifgroen meer Lago Verde. De naam zegt het al,
want dat betekend niets meer of minder dan het ‘groene meer’. Hier heeft ooit een vulkaan gestaan, maar
deze is door de zee deels weggesleten. Het meer is ontstaan in een oude krater, waardoor er nu nog steeds
water ondergronds aangevoerd wordt naar het meer?
De groene kleur is niet ontstaan door zwavel of andere stoffen die je bij de vulkaan aantreft. Het meer is zo
groen gekleurd vanwege algen die in het zoute water
leven. De felle groene kleur geeft een mooi contrast
met het zwarte zand en steengruis tussen het meer en
de zee. De steile wanden rondom het strand en Lago
Verde vormen de helft van de oorspronkelijke krater,
waaruit het groene meer ontstaan is? De andere helft
is door de zee gedurende de tijd afgebroken. De autosnelweg leid je tot bij het vissersdorp El Golfo. Zodra
we het dorp binnen reden ligt er aan de linkerkant
een parkeerterrein waar we onze auto ‘gratis’ konden
parkeren? Van daaruit is er een wandelpad naar het uitzichtpunt, waarbij we een prachtig uitzicht hadden
op het groene kratermeer. Rechts van het uitzichtpunt is er een afdaling naar beneden, zodat we het strand
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op konden lopen en het groene kratermeer van dichtbij konden zien, en van dichtbij konden fotograferen.
We konden op een paar meter van het groene meer komen. Op een bepaalde afstand is er door middel van
touwen en enkele bordjes te kennen gegeven dat we niet verder mochten lopen. Tijdens deze wandeltocht
werden we gebeld door Chard. Hij voelde zich weer wat beter en vroeg ons waar we waren? We waren
bij het groene kratermeer en slechts op vijftien kilometer van ons hotel vandaan. Het was rond de klok van
16:00 uur in de middag en gezien de korte afstand naar ons hotel was het mogelijk om Chard op te halen en
terug te rijden naar El Golfo voordat de zon onder zou gaan. Het zou leuk zijn als hij toch getuige kan zijn van
deze bijzondere natuurverschijnsel.

We reden plankgas terug naar ons hotel en pikte
Chard op die al stond te wachtte voor de ingang
van ons hotel. Rocky wilde niet mee terug gaan en
besloot alleen te gaan eten in het restaurant. Als de
brandweer reden we terug naar El Golfo, we waren
net op tijd, want zowel vanaf het uitzichtpunt als vanaf
het strand hadden we nog net een schaduwloos zicht
op het groene kratermeer en de achterliggende kraterwand zodat we nóg net een foto konden schieten
voordat er een grote schaduw over het kratermeer
zou vallen. We liepen weer terug naar de parkeerplaats en reden weer terug naar ons hotel. Chard had weer
een gezonde kleur op zijn gezicht en we gingen samen eten in het restaurant.
’s Avonds rond de klok van 21:00 uur kwam er een goochelaar in het hotel. Onder het genot van een Ron
Miel werden de hotelgasten ander halfuur vermaakt door zijn leuke en bijzondere goocheltrucs. Het was een
leuke afsluiting van onze duikvakantie. Eén goocheltruc trok bij ons veel aandacht. Hij tekende op een groot
stuk papier een groot vierkant, en verdeelde die vierkant in vier maal vier vakken – zestien vakken totaal dus.
Vervolgens liet hij een willekeurig iemand in het publiek een oneven cijfer op noemen en een ander iemand
uit het publiek liet hij een even getal op noemen. Deze twee getallen schreef hij één van de zestien vakken.
Binnen vijf seconden kreeg de goochelaar het voor elkaar om in al die andere lege vakken zodanig een getal
neer te zetten dat, hoe je het dan ook uitrekende – verticaal, horizontaal of diagonaal, dat alle opgetelde cijfers op het zelfde getal uitkwamen? Hoe is dat nou mogelijk? Binnen vijf seconden loste hij deze rekensom
op, we snapten er helemaal niets van. Hij liet het publiek een getal kiezen en hij manipuleerde niets. Toen
de goochelshow was afgelopen vroegen wij hem persoonlijk hoe hij dat nou deed? Hij zei; ‘’ik vertel jullie
niets, want ik sta hier om mijn brood te verdienen máár ik geef jullie één hint, het heeft met het cijfer negen
te maken.’’ We gingen terug naar ons vakantiehuisje en zaten op alle mogelijke manieren alles uit te reken
maar kwamen niet op de juiste uitkomst uit. Hoe rekende hij dat nou zo snel uit, waar zit nou die logica? Als
dit een goocheltruc is dat je met hoofdpijn naar bed ging dan was deze truc goed gelukt.
TERUGREIS
Deze ochtend waren we vroeg uit de veren. Aangezien ons vliegtuig aan het eind van de middag de lucht
zou gaan begonnen we meteen met het opruimen van ons vakantiehuisje. We controleerden alle kamers
en kasten en keken onder de bedden of we niets vergeten waren. Ook controleerden we onze kleding, reisen duikkoffers én schoenen of er geen kakkerlakken in gekropen waren. Ook onze paspoorten en andere
belangrijke documenten die we hadden opgeborgen in een kluis – wat verborgen zat in één van de kledingkasten haalden we leeg. Na enige tijd van opruimen en de koffers inpakken hadden we overzicht over onze
spullen en gingen we omstebeurt douchen voordat we naar het restaurant zouden gaan.
In het restaurant namen we geroosterde boterhammen met gebakken roerei met gesneden uienringetjes,
paprika en gebakken krokante koekjes, en in plaats van zwarte Engelse thee namen we vers uitgeperste
sinaasappelsap.
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Na dit stevige ontbijt liepen we door de ontvangsthal van ons hotel en werden we aangesproken door een
dame van de receptie. Ze was gebeld door Sunnycars auto verhuurbedrijf en vertelde ons dat de auto die
wij gehuurd hadden hier op de parkeerplaats vol getankt achter gelaten moest worden, en dat we nadien
de autosleutel bij de receptie in moesten leveren. Wij vonden dat uiteraard geen probleem, maar vonden
het anderzijds ook heel erg merkwaardig. Voordat we de auto vol gingen tanken reden we nóg even snel
naar het centrum van de stad. Het centrum stelde niet veel voor, het was één straat met een aantal winkeltjes – een paar vis restaurantjes en een aantal kleding- en souvenirs winkeltjes. We kochten hier een
paar souvenirs voor de kids en Dominic kocht voor zichzelf een aantal sloffen Marlboro. Vervolgens reden
we naar het dichtstbijzijnde benzinestation en tankten we de auto helemaal af en reden nadien weer terug
naar ons hotel. We parkeerde de auto op de parkeerplaats van ons hotel en leverden de autosleutel in zoals
afgesproken bij de receptie – én dat was het dan? Toen we de auto een paar dagen geleden gingen ophalen
hoefden we er niet voor te tekenen, en nu zonder dat de auto gecontroleerd werd op schades moesten we
hem achterlaten op de parkeerplaats van ons hotel. We hadden helemaal geen schade gereden maar dit is
niet de normale gang van zaken bij auto verhuur bedrijven – heel vreemd allemaal.
Eenmaal terug in ons vakantiehuisje pakten we onze reis- en duikkoffers en liepen we weer terug naar de receptie. We leverde onze digitale huissleutel (plastic pasje) in, en voordat we opgehaald zouden worden door
de touringcar van reisorganisatie TUI, konden we nóg net op de valreep profiteren van de lunchtijd in het
restaurant. Dit keer namen we rijst, aardappelpuree met lentekruiden, peen en doperwten en gebakken zalm
met knapperige en rauwe bosuitjes. Zes dagen lang: eten, duiken, eten, duiken, eten, duiken, eten, eten en
eten en nogmaals eten, en wéér eten. Chard had deze duikvakantie met full pensioen goed geregeld.
Na de lunch werden we opgehaald en reden we terug naar het airport van Arrecife – de hoofdstad van Lanzarote. Het inchecken en de douanecontroles gingen deze keer probleemloos én zonder stress. Na enige tijd
van een kleine vertraging taxiën we naar de startbaan en steeg het vliegtuig op. Vanuit het vliegtuigraampje
namen we afscheid van het Canarische Eiland Lanzarote, en vanuit de lucht zagen we het bruine vulkanische
eiland veranderen in een klein bruine pixel midden in de Atlantische Oceaan – onze duikvakantie zat erop!
Dominic Romijn.
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AQUALIS
NIEUWJAAR
RECEPTIE
Wat is er hard gewerkt, we weten niet wat we zien als we zaterdagmiddag 12 januari de deur van het clubhuis binnenlopen. De hele benedenverdieping is omgetoverd in een gezellige ruimte en wordt beschenen
door feërieke lampjes . Alhoewel ik zelf van fel TL licht hou en het dus redelijk donker vindt , zullen de meesten onder ons de voorkeur geven aan deze verlichting.

Als we de trap zijn opgelopen blijken er al heel wat Aqualisten verzameld te zijn en kunnen we iedereen veel geluk en gezondheid toewensen voor dit nieuwe jaar 2019. Al snel worden overal gesprekken
gevoerd en natuurlijk worden glazen champagne en hapjes uitgedeeld.
Onze voorzitter Cor is snipverkouden maar gelukkig nog wel in staat
een (hoorbare) speech te houden waarna we gezamenlijk het glas
kunnen heffen. Het is zo gezellig boven dat Karin enkele malen moet
herhalen dat het buffet geopend is.
En masse (we zijn met ongeveer 38 man) begeven we ons naar beneden. Het is even rommelig en we creëren wat nieuwe plekjes erbij.
Er zijn meer mensen aanwezig dan zich hebben opgegeven. Gelukkig is Karin bekend met dit gegeven en heeft ze rekening gehouden
met extra deelnemers en al snel lopen we met ons bordje langs het
uitgebreide buffet. De gerechten zien er zeer appetijtelijk uit, is er in
voldoende mate aanwezig en al snel zit iedereen te smullen.
Naast vleesschotels zijn er vele groente-gerechten die werkelijk uitmuntend smaken.
De gang naar het, op de grote tafel uitgestalde buffet, wordt herhaalde malen ondernomen. We kunnen er
geen genoeg van krijgen. Aan de tafels komen vele gespreksonderwerpen naar voren en de champagne,
wijn maar ook alcoholvrije drank vloeien rijkelijk.
Er is zoveel eten dat we het niet op krijgen. Als iedereen zijn buikje vol heeft ruimen we de vuile borden en
de rest van het buffet op. Best wel veel werk want alles moet de trap worden opgedragen. De borden blijken
met de hand afgewassen te moeten worden want ze zijn te groot om in de vaatmachine te passen, maar
Franzien staat al met haar mouwen opgestroopt in de bak met heet sop de borden te boenen.
Gelukkig hoeft Karin niet te wachten tot de borden weer schoon zijn. Richard, onze externe serviesgoed
voorraadkast, heeft de beschikking over zo’n uitgebreide hoeveelheid serviesgoed dat er ook een andere
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maat borden gevonden wordt waar zij en Ronald het dessert op
kunnen neerleggen. Ondanks ons overvloedig eten smaakt ook
het dessert lekker .
Uiteraard wordt deze nieuwjaars maaltijd afgesloten met koffie voordat we met vereende krachten weer
alles afbreken en opbergen. Iedereen is in de weer, met sjouwen van stoelen en tafels, het verwijderen van
de feest verlichting, het wassen van borden en glazen, het poetsen van de vloer en na een tijdje is alles weer
systematisch opgeborgen op de pallets of in de kast van het clubhuis.
We praten natuurlijk nog wat na voordat we, met de nieuwe Kentering in onze hand, rond negen uur het
clubhuis verlaten.
Een nieuw jaar, vol nieuw duikplezier en gezellige evenementen, kan beginnen.
Tita en Dick .
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DE POTVIS
Potvis
Potvissen zijn de grootste tandwalvissen op aarde. De mannetjes kunnen een stuk groter worden dan de
vrouwtjes. Vooral de kop is enorm, die neemt een derde deel van het hele lichaam in beslag. De onderkaak
is juist weer opvallend smal. De vrouwtjes zijn sociale dieren: ze kunnen vriendschappen voor het leven
aangaan. Potvissen eten vooral pijlinktvissen, die vaak op grote diepte leven. Potvissen zijn dan ook gespecialiseerd in diep duiken, tot een record-diepte van wel 2800 meter. Ze leven daarom in de oceaan, maar zo
nu en dan strandt er een op de kusten van de Noordzee.
Diep duiken
Potvissen kunnen erg diep duiken
en tot wel 2 uur onder water blijven
zonder tussendoor adem te halen.
Hoe doen ze dat? Onderzoekers
zijn er pas achter gekomen dat zeezoogdieren die lang onder water
kunnen blijven heel veel eiwitten
in hun spieren hebben die zuurstof
binden. Dit eiwit, myoglobine,
houdt de zuurstof vast totdat de
spier die nodig heeft. Daardoor
zijn de spieren van potvissen
niet constant afhankelijk van vers
zuurstof dat via het bloed wordt aangevoerd. Bij andere dieren zou zo’n grote hoeveelheid van dit eiwit gaan
klonteren, maar bij potvissen stoten de eiwitten elkaar af waardoor dat niet gebeurt. Dankzij het antiplakeiwit
kunnen potvissen dus zo lang onder water blijven en zo diep duiken.
Oude familie
De potvis behoort tot de tandwalvissen, maar omdat hij
helemaal niet lijkt op de andere tandwalvissen, is hij in een
aparte familie gezet. Andere families zijn de dolfijnachtigen, bruinvissen en spitssnuitdolfijnen. De potvisfamilie is
erg oud. Er waren 25 miljoen jaar geleden al potvisachtige
dieren.
Verspreiding van potvissen
Potvissen leven niet in de Noordzee, maar komen wel voor
in alle oceanen. Er zijn wereldwijd 500.000 tot 2 miljoen
exemplaren. In de winter trekken ze vanuit noordelijker streken naar het zuiden, onder meer langs de oostzijde van de
Atlantische Oceaan. Zo kunnen potvissen ook in de Noordzee terecht komen. In de winter van 2016 verdwaalden nog
minstens 15 potvissen in de Noordzee. Omdat de Noordzee
zo ondiep is voor potvissen, stranden ze vrij snel.
Strandingen op de Nederlandse kust
Uit de 16e, 17e en 18e eeuw zijn minstens twintig strandingen bekend. Bij de meeste meldingen van potvis-
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sen in de Noordzee gaat het om twee of drie exemplaren tegelijk. Het zijn altijd jonge mannetjes, die tussen
de 12 en 18 meter lang zijn. Groepjes jonge vrijgezellen verlaten in het najaar de grote kuddes potvissen
(vrouwtjes met jongen) in de tropische en subtropische delen van de oceanen. Waarschijnlijk doen ze dat
omdat ze langer en dieper kunnen duiken dan de vrouwtjes en de jongen. Ze kunnen daardoor gebruik
maken van andere jachtgebieden. Vanaf halverwege de 18e eeuw tot in 1937 zijn er geen strandingen van
potvissen op de Nederlandse kust gemeld.
In 1937 strandden twee potvissen bij Terneuzen. Sindsdien zijn er meer dan tien strandingen in Nederland
geweest.
Massastrandingen
Soms spoelt een hele kudde potvissen aan. Op het Deense waddeneiland Rømø zijn op 4 december 1998
zestien potvissen tegelijk gestrand. In dezelfde periode spoelden op andere plekken nog dertien potvissen
aan. Bij Sankt Peter Ordning in Sleeswijk-Holstein konden toen drie dieren die niet zo hoog op het strand
lagen met behulp van boten teruggeleid worden naar dieper water. Nadien zijn ze niet meer gezien. Ze hebben het waarschijnlijk gered.
In januari 2016 verdwaalde weer een kudde in de Noordzee. Op Texel spoelden toen vijf dieren tegelijk aan.
Reddingen
Soms lukt het om een potvis die bij laag water is gestrand, bij hoog water weer vlot te krijgen. In december
2003 werd een groepje van drie verdwaalde potvissen bij Ameland door vissersboten naar dieper water
gedreven. In november 2004 zijn er op Richel twee levende potvissen gestrand. Ze zijn met man en macht
teruggeduwd in het water, waarna ze niet meer zijn gezien. Deze spectaculaire redding kwam nauwelijks in
het nieuws. Het was op de dag dat Theo van Gogh in Amsterdam werd vermoord.
Oorzaken van strandingen
Duitse onderzoekers vonden een verband tussen de
strandingen en de activiteit van de zon. Zonnevlekken en
uitbarstingen van de zon verstoren het aardmagnetisch
veld. Dat zou de walvissen van slag brengen. Walvisachtigen die normaal gesproken in diep water jagen
lopen in ondiep water altijd gevaar om te stranden.
Zij ‘zien’ met geluidsgolven (een soort sonarsysteem).
Door de zandbanken werkt hun sonar niet goed en dan

raken de dieren in de war. In 2004 ontdekten
wetenschappers dat gestrande walvissen
vaak sporen van de caissonziekte tonen. Die
aandoening komt voor bij duikers die te snel
naar de oppervlakte komen waardoor stikstof
in hun bloed gaat borrelen. Dit veroorzaakt
veel pijn en kan zelfs leiden tot de dood.
Biologen denken dat walvissen schrikken
door harde geluiden onder water en daarPotvisstranding op Ameland
door te snel boven komen.
1994 (foto Johan Krol
Ambergris
Ambergris, ook wel amber genoemd, ontstaat in de darmen van potvissen rond onverteerde snavelbekjes
van inktvissen, het hoofdvoedsel van potvissen. Niet alle potvissen maken ambergris aan, alleen de dieren
die een afwijking hebben. Deze afwijking, een lek tussen de magen, zorgt er voor dat de inktvisbekjes in de
darmen terecht komen. Maar één op de honderd potvissen heeft zo’n lek. Alle andere potvissen braken de
inkvisbekjes gewoon af en toe uit.
Als er scherpe inktvisbekjes in de darmen van een potvis terecht komen, worden deze ingebed in een
mengsel van ambervet en half verteerde rugschilden van de inktvissen. Dit voorkomt dat de inktvisbekjes de
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darmwand beschadigen. Tijdens de diepzeeduiken van de potvis worden de bollen amber in het
darmkanaal samengeperst tot brokken die net zo
hard zijn als hout. Normaal gesproken poepen
potvissen deze brokken uit. Soms ligt er zo’n brok
op het strand. Ambergris heeft de eigenschap
om geuren te binden: een geurtje waar een snuf
ambergris in zit blijft veel langer hangen dan een
geurtje zonder amber. Amber wordt daarom
nog steeds in de parfumindustrie gebruikt en
is ontzettend veel geld waard. In de endeldarm
van de dode potvis die op 15 december 2012 op
de Razende Bol bij Texel aanspoelde, zat uitzonderlijk veel amber. Waarschijnlijk had dit dier last van een
verstopping waardoor de brokken zich in zijn darmen ophoopten. Direct na de vondst wogen de brokken
samen wel 83 kilo. De waarde hiervan werd geschat op enkele tonnen.
Walschot
Vroeger werd er veel gejaagd op potvissen. Vooral het kostbare walschot in de enorme kop van het dier
was gewild. Dat is een wasachtige stof die gebruikt werd voor de productie van kaarsen. Walschotkaarsen
gaven het helderste licht. Tegenwoordig worden daar stoffen uit de chemische industrie voor gebruikt. De
stof werd ook in de cosmetica-industrie gebruikt als basis voor zalf. Walschot is ook wel bekend als spermaceti. Het is het hoofdbestanddeel van het diepzeeduik-orgaan van de potvis. De walvis kan de bloedtoevoer
naar de kop vrijwel afsluiten. Het walschot koelt dan af. Het stolt zodat het soortelijk gewicht ervan toeneemt
en de potvis gemakkelijk kan duiken. Als de walvis veel warm bloed door het walschot laat stromen wordt
dit weer vloeibaar. Het soortelijk gewicht
neemt af zodat de potvis gemakkelijk naar
de oppervlakte kan zwemmen.
Jacht
Vanaf 1987 mag er niet meer op potvissen gejaagd worden in de Atlantische
Oceaan. In de jaren zeventig van dezelfde
eeuw werden nog ruim 6000 potvissen
geharpoeneerd. Japan heeft in 2000
aangekondigd weer op potvissen te zullen
gaan jagen.
Op Texel
Het gebeurt niet vaak, maar soms spoelt
er een potvis aan op Texel, soms zijn het er zelfs meer
dan één. De laatste stranding was in januari 2016, toen
er maar liefst vijf zeereuzen tegelijk op het strand spoelden. Op andere plekken spoelden toen ook nog een
aantal potvissen aan, zodat het waarschijnlijk om een
verdwaalde kudde ging
Op 15 december in 2012 spoelde er een dode potvis
aan op de Razende Bol, drie dagen na de stranding van
een levende bultrug. Deze potvis was al overleden toen
hij gevonden werd. Tijdens het ontleden zijn zeldzame,
grote brokken ambergris, met een totaal gewicht van
83 kilo, gevonden in de endeldarm van de potvis. Deze
zeer uitzonderlijke hoeveelheid ambergris maakte het dier wereldwijd uniek. Het geraamte van deze potvis
en replica’s van de gevonden ambergis staan tentoongesteld in in een speciale walviszaal bij Ecomare.
Lang daarvoor, in 1953, spoelde een potvis aan op de Hors. Er was niet veel van over. Gerrit de Haan, direc-
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teur van het Texels museum verzamelde het skelet, maar de bovenschedel was weg. 25 jaar later werd vlak
bij de Vliehors een bovenschedel gevonden…van dezelfde potvis! Zo bleek het skelet weer bijna compleet.
Je kunt het nu zien liggen langs het toegangspad naar Ecomare.
1978: schedel van potvis wordt opgevist bij Vlieland (archief Ecomare)
Kenmerken
•
afmetingen: mannetjes tot 18 meter, vrouwtjes tot 12,5 meter
•
gewicht: mannetjes tot 57.000 kilo, vrouwtjes tot 25.000 kilo
•
kleur: donkergrijs met witte onderzijde
•
leeftijd: tot 70 jaar
•
voedsel: voornamelijk grote diepzee-inktvissen
•
voortbeweging: zwemmen, duiken tot 1000 meter diep (record-diepte 2800 meter)
•
vijanden: mensen
•
voortplanting: geslachtelijk
Namen
•
Ned: Potvis
•
Lat: Physeter macrocephalus
•
Eng: Sperm whale
•
Dui: Pottwal
•
Dan: Kaskelot
•
Nor: Spermhval (kaskelott)

Bron: www.ecomare.nl
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EEN ONGELUK
ZIT IN EEN
KLEIN HOEKJE
Acties bij ongeval rond de duikstek
Natuurlijk zal het ons niet gebeuren, een duikongeval. Maar duiken is niet zonder risico en door snel en
vooral adequaat te reageren kan mogelijk een drama voorkomen worden.
Hieronder staat beschreven wat er zoal kan komen kijken bij een duikongeval. Er worden rollen benoemd en
mogelijke acties beschreven. Door kennis en vaardigheden te trainen en door scenario’s te oefenen kan je je
voorbereiden op een mogelijk ongeval.
Hieronder worden heel veel taken en rollen beschreven maar in de praktijk zijn er vaak niet genoeg mensen
aanwezig om alle rollen in te vullen. Toch is het belangrijk om te weten wat er allemaal mee kan spelen want
ook als je alleen of met z’n tweeën aan de waterkant staat moet je overwegingen maken en beslissingen
nemen en zullen de hulpdiensten om zoveel mogelijk informatie vragen.
Maar hoe goed je dat ook doet, de werkelijkheid zal altijd anders zijn. Hieronder staat een handreiking, maar
vaak zal improviseren nodig blijken. De beste manier om je daarop voor te bereiden is door in verschillende
rollen mee te doen aan oefeningen. En door regelmatig te oefenen worden we betere duikers. Zo verkleinen
we de kans dat we ooit echt met een ongeval te maken krijgen.
Analyse
In deze fase probeer je zoveel
mogelijk informatie te verzamelen.
Werk daarbij samen en wees creatief. De allereerste vraag is of alarm
moet worden geslagen. Je wilt niet
voor niets de hulpdiensten uit laten
rukken, maar je wilt ook niet te laat
zijn. Hoe meer informatie je hebt,
des te beter kan je die beslissing
nemen, maar ook hoe langer het
duurt voor je die beslissing neemt.
Probeer zoveel mogelijk informatie
bij deze persoon te vergaren:
- Om hoeveel duikers gaat het?
- Wat is het niveau van brevettering?
- Wat was het duikplan?
- Hoeveel bar hadden in welke tanks?
- Hoe lang blijven ze meestal onder water?
- Wanneer zijn ze te water gegaan?
- Is iets speciaals opgevallen of gebeurd voorafgaand aan de duik?
- Zijn er afwijkingen met wat deze duiker(s) anders doen?
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- Valt er verder nog wat te melden?
Vaak wordt er als eerste alarm geslagen door iemand
aan de kant (duikleider?). Als alarm wordt geslagen
door een buddy die alleen terugkomt, dan is er naast
bovenstaande informatie er soms nog meer te achterhalen. Als de buddies nog maar kortgeleden van
elkaar zijn gescheiden, dan kan de uitrusting belangrijke
indicaties geven:
- Restdruk in de tank
- Computer (diepte, duiktijd enz.)
- Waar zag de duiker zijn/haar buddy voor het laatst?
- Hoe diep was dat? (als dit niet duidelijk is: was het
donker? Wat was er aan leven te zien? Enz.)
- Kan de duiker zich bijzonderheden herinneren, bijvoorbeeld een fuik?
Vergeet niet dat de buddy zelf ook hulp nodig heeft
(onderkoeling, shock).
Als je denkt voldoende informatie te hebben vat die
dan samen, voor jezelf, maar ook voor anderen:
- Om hoeveel duikers gaat het?
- Hoe lang zijn deze al onder water?
- Hoe diep?
- Hoe ver zullen ze nu door hun lucht kunnen zijn?
- Zijn er nog andere factoren van belang?
Dat zal tot de nare conclusie kunnen leiden dat dit eerder een berging gaat worden, dan een redding.
In geval van een redding bepalen de omstandigheden wat naast het inschakelen van de hulpdiensten er nog
meer gedaan gaat worden. Zijn er bijzondere risico’s verbonden aan het zoekgebied? Let op: doordat er tijd
is verstreken kan een veilige duikstek onveilig worden, bijvoorbeeld door veranderingen in getij of weer.
Neem dat mee in je overweging.
Organisatie
Zoek hulp, maak een plan en
verdeel taken. Het kan nodig zijn
om iemand met meerdere taken
te belasten, afhankelijk van hulp.
Niet iedereen is even goed in staat
om onder water te zoeken, en even
goed zijn sommige mensen beter
in staat met hulpdiensten te communiceren. Bedenk dat sommige
duikers al een of meerdere duiken
gemaakt hebben en daarom beter
geen (herhalings)duik meer maken.
Hou ook rekening met eventuele
volgende stappen, bijvoorbeeld
door niet iedereen met EFR brevettering het water in te sturen.
Mocht een slachtoffer naar boven worden gehaald, dan wil je iemand hebben die eerste hulp kan bieden.
Overigens zullen hulpdiensten altijd adviseren om geen duikers het water in te sturen, maar tot zij er zijn kan
je zelf je plan bepalen.
Bij het verdelen van hulp zijn de volgende taken/rollen te onderscheiden:
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- Coördineren; dit is een belangrijke rol, want dit is de persoon die overzicht moet houden en opdrachten
geven aan anderen. Hij/zij moet zorgen dat het plan uitgevoerd wordt. Soms zal jij dat zijn, maar dat hoeft
niet. De coördinator kan bijvoorbeeld ook aan andere duikers aangeven dat het niet handig is om nu het
water in te gaan, omdat er (mogelijk) een redding opgezet gaat worden. Dit kan soms op onbegrip stuiten;
ga geen conflict aan.
- Contact zoeken met hulpdiensten (alleen nodig als hulpdiensten ingeschakeld worden); deze persoon
moet belangrijke informatie samenvatten en correct doorgeven en dat soms onder omstandigheden die het
lastig maken iemand te verstaan. Dus kies hier iemand voor die duidelijk spreekt en niet te verlegen is. Deze
persoon moet ook verteld worden dat hij de verbinding alleen mag verbreken als de andere kant vertelt dat
dit kan.
- Opvang hulpdiensten; hulpdiensten kunnen komen met meerdere voertuigen, boot of helikopter. Ingeval
van voertuigen is het belangrijk dat aanrijwegen en parkeerplekken beschikbaar zijn. De persoon, of personen, die de hulpdiensten opvangen kunnen proberen hier voorbereidingen op te treffen.
- Redden; als een slachtoffer aan de oppervlakte is kan deze gered worden. Laat dit alleen doen als dit veilig
kan. Als er te veel risico’s zijn, zorg dan dat meerdere personen het slachtoffer in de gaten houden, zodat
deze niet zoekraakt. Een redding moet door meerdere personen worden gedaan. Die moeten met volledige
uitrusting te water gaan, tenzij er duidelijke redenen zijn om daarvan af te zien. Het gebruik van een lijn om
de redders met de kant te verbinden moet worden afgeraden. Als dat nodig is, zijn de omstandigheden
waarschijnlijk te gevaarlijk voor een redding door niet-professionals. Het gebruik van lijnen is een aparte
vaardigheid die bij ondeskundig gebruik eerder risico’s verhoogt dan verkleint. Redders moeten voldoende
gebrevetteerd zijn, voldoende ervaring hebben en (nog) voldoende druk in hun tanks. Let op: als iemand al
in het water is geweest, kan hij extra snel afkoelen als hij weer te water gaat.
- Zoeken; als een slachtoffer onder
water vermist wordt, kan gezocht
worden. ‘Vermist’ is in deze context ook als de locatie heel precies
is gegeven (‘fuik’); het zoekteam
zal dan die locatie moeten zien te
vinden. Ook een zoekteam moet
de juiste opleiding hebben en in
staat zijn om nog een duik te doen
(druk in de tanks, kou, vermoeidheid enz.). Spreek dat door met het
team en maak duidelijk hun eerste
prioriteit bij hun eigen veiligheid
ligt. Verder afspreken:
- Waar zoeken en volgens welk
patroon
- Hoe lang zoeken, geef een harde
eindtijd aan en hou er rekening mee dat ze dan nog ruim voldoende druk in hun tanks moeten hebben om
eventueel in het laatste deel van hun zoektocht lucht te delen met een of meer slachtoffers.
- Spreek signalen af, ook die welke met een ballon gegeven kunnen worden.
- Zorg dat de zoekers duidelijk aangeven wanneer ze te water gaan en zich ook weer afmelden als ze boven
zijn.
- EHBO verlenen; slachtoffers, maar wellicht ook anderen, kunnen gewond zijn. Zorg daarom dat de mensen
en middelen om die hulp te verlenen beschikbaar zijn. Dat wil ook zeggen dat je weet waar ze zijn en dat
ze vanaf het moment dat een redding wordt opgezet tot en met het moment dat duidelijk is dat geen hulp
(meer) nodig is, op hun post blijven. De volgende EHBO middelen kunnen beschikbaar zijn:
- Zuurstofkoffer
- EHBO koffer
- Dekens e.d.
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- Automatische externe defibrillator (AED)
Uitvoering
Tijdens de uitvoering van het plan kunnen de voorwaarden en/of omstandigheden veranderen. Het is
daarom van belang om regelmatig te overwegen of het plan nog passend is. Er zijn meestal twee, en soms
drie processen die ieder hun eigen dynamiek hebben:
- Het ontvangen van de hulpdiensten (als die zijn ingeschakeld); het kan langer of korter duren voor de
hulpdiensten komen. Probeer bij te houden hoe lang het nog duurt voor ze arriveren. Hoe langer dat duurt,
hoe langer je de operatie draaiend moet houden. De persoon die contact heeft met de hulpdiensten kan
soms de indicatie geven wanneer ze ongeveer aan zullen komen. Eventueel kunnen de hulpdiensten door
de telefoon aangeven of je iets kan doen ter voorbereiding. Dit kan een aanpassing in het plan betekenen.
Als de hulpdiensten arriveren willen ze graag een heldere briefing. Je kan je daar kort voor hun aankomst op
voorbereiden door de laatste stand van zaken met anderen door te nemen.
- Het redden en/of zoeken (als daarvoor is gekozen); als er redders te
water zijn moeten die absolute prioriteit hebben voor wat betreft aandacht.
Streef ernaar dat meerdere mensen
ze volgen als ze aan de oppervlakte
zijn, zodat je altijd zeker weet waar ze
zijn. Als ze onder water gaan lukt het
misschien om hun bellen te volgen.
Als ze signalen geven moeten die
meteen waargenomen worden en, als
het even kan, beantwoord. Mocht een
slachtoffer naar de kant gebracht worden, zorg er dan voor dat het slachtoffer op een geschikte manier uit het
water gehaald kan worden (tenzij je
besluit dit niet te doen). Zorg er ook
voor dat de redders geholpen worden. Let er daarbij op dat ze misschien vermoeid zijn, of een dip hebben
in hun aandacht. Ze kunnen daardoor misschien minder goed uit het water komen, of kunnen makkelijker
vallen.
- EHBO-verlening; probeer ervoor te zorgen dat de hulpverleners zich helemaal op het slachtoffer en hun
taak kunnen richten. Loop dus niet in de weg en geef ze geen overbodige informatie. Zorg er ook voor dat
anderen dat niet doen. Waar nodig kan je helpen. Bijvoorbeeld door een infuuszak vast te houden als de
nooddiensten de hulp hebben overgenomen. Je kan dan ook helpen met tillen als daar om gevraagd wordt.
Probeer bij te houden welke zorg op welk moment wordt gestart. Bijvoorbeeld wanneer reanimatie wordt
gestart.
Nazorg
Op het moment dat een reddingsactie afgelopen is, staat er waarschijnlijk nog een groep mensen op de kant
die betrokken zijn geweest bij deze actie, inclusief mogelijke slachtoffers. Er kunnen ook toevallige getuigen
zijn. Al deze mensen kunnen in meer of mindere mate geraakt zijn. Probeer enige nazorg te leveren:
- Vat het verloop van de gebeurtenissen samen zodat iedereen zijn eigen beelden in dat kader kan plaatsen.
Dat helpt bij een eventuele verwerking.
- Geef aan dat iedereen gedaan heeft wat binnen zijn mogelijkheden als niet-professionele hulpverleners lag.
- Als bijzondere dingen zijn verricht, benoem die en geef aan wie daarvoor verantwoordelijk was, bijvoorbeeld als twee personen een lange reanimatie hebben volgehouden.
- Als het niet zeker is of het slachtoffer het haalt, probeer dan om betrokkenen te informeren over het verdere verloop.
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- Kan iedereen veilig weer naar huis?
- Als er een slachtoffer is dat min of meer met de schrik vrijkomt, en de omstandigheden staan dat toe, maak
een kop thee met suiker.
Evaluatie
Niet alleen om een dergelijke heftige gebeurtenis te kunnen verwerken, maar ook om ervan te leren: spreek
het verloop door en kijk waar het goed ging, en waar het beter had gekund. Afhankelijk van hoe ingrijpend
het gebeuren was kan dat bestaan uit tien minuten met elkaar en een kopje koffie een gebeurtenis doorspreken, tot en met een bijeenkomst een paar dagen later en een rapport waarin een en ander wordt vastgelegd.
Zeker als er iemand is komen te overlijden, kan zo’n rapport van belang zijn voor de politie. Leg alleen vast
wat je uit eigen waarneming zeker weet. Ga niet speculeren.
Slot
Misschien moeten we ook eens kijken
naar hoe we zelf onze duiken voorbereiden. Duikleiders noteren druk en
brevetten, maar niet het aantal liters,
het geschatte verbruik en het duikplan
(het maakt nogal uit of je ‘links’ of
‘rechts’ gaat). Weten hoe lang, hoe
diep en waar je heen denkt te gaan
is belangrijker dan het niveau van
brevettering. Een uitgebreide buddy
check wordt meestal overgeslagen, en
als je vaak samen duikt hoeft dat geen
probleem te zijn. Maar weet in ieder
geval wel waar je moet grijpen om
een extra automaat te vinden, waar iemand zijn lood heeft en hoe je een vest kan opblazen of ontluchten.
Het zijn maar kleine dingetjes, maar ze kunnen net het verschil maken tussen een ongeluk of een duik die
niet helemaal volgens plan loopt maar verder zonder gevolgen blijft.

Ronald Boumans.
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FAVORIETE
DUIKSTEK
Op weg naar mijn favoriete duikstek rij ik via N657 naar Zeeland. Vanaf de N657 rij ik links langs de kleine
haven. De weersverwachting is volgens de buienradar, 3 uur vooruit, een paar schaapjeswolken dus geen
regen. De watertemperatuur is 10 graden en er staat een lichte bries. Dit is ook wel te zien aan de zeilbootjes
waar de scheepslijnen venijnig tegen de masten slaan. Kortom een mooie dag voor een duik op mijn favoriete duikstek.
Op de parkeerplaats aangekomen vind ik nog een mooi plekje voor de auto. Ik maak de achterdeur van de
auto open zodat ik mijn duikkuitrusting in orde kan maken. Ik heb vandaag twee flessen bij mij de 12 en de
10 liter en twijfel nog even welke ik zal meenemen tijdens de duik. Daar ik droog ga duiken en het ook echt
droog wil houden ,maak ik eerst even gebruik van één van de twee eco toiletjes die aanwezig zijn op de
duikstek. Van april t.m. oktober wordt deze service geleverd. In de winter worden deze op andere plekken
ingezet.
Op het bord staat met vette letters te lezen
Sint Annaland. Dit is dus mijn favoriete
duikstek en voor de duikers onder ons is
het nummer 73 uit de duikgids van Zeeland
en het zal jullie niet verbazen dat deze stek
veelvuldig voorkomt in mijn logboek.
Deze duikstek is favoriet om dat het leven
onder water hier veelzijdig is. Soms is er
een snotolf of komen er ook schorpioenvissen voorbij.
Ik doe ondertussen mijn droogpak aan en
kies voor de 12 liter daarna controleer ik of
alles van mijn apparatuur in orde is. Sluit
de auto goed af en geef de sleutel aan de duikleider. Het water van de Oosterschelde lacht ons toe en wij
gaan het water in.
De Oosterschelde is onderhevig aan eb en vloed dus moet je rekening houden met de kentering. Het is nu
hoogwater en wij passeren op 2,5 meter diepte een zandvloertje . Op dit zand zijn kokerwormen actief, ze
hebben kleine torentjes gebouwd en ook andere bouwsels vallen op. Hun specie is zand en een soort spinrag in de verhouding, schat in 1:1. Een stukje verder staan twee paardenanemonen , te pronken, in het net
doorgebroken zonnetje .
Met het kompas uitgezwommen op 45 graden van af strandje en de fles gevuld met 210 bar. Na een kwar-
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tiertje duiken geeft mijn manometer 150 bar aan
dus nog 15 minuten en dan terug.
Op een groot basaltblok een zee-donderpad, een
groene, deze pakt nog even 3 minuten van mijn
duiktijd af maar het was zeker de moeite waard.
Deze vis heeft een typerende brede platte kop bedekt met benige richels en stekels ze hebben twee
rugvinnen en geen schubben. Verder duikend
realiseer ik mij dat deze duikstek, in mijn ogen, de
grootste verscheidenheid aan leven heeft. Om dit
op te sommen kan je wel een of bibliotheek vol
schrijven! Het is dus ook niet vreemd dat dit mijn
favoriete duikstek is.
Het 180 graden draaien gebeurt op een diepte van
5 meter en wel met de helikopter-turn. Om straks
deze mooie duik in mijn logboek te schrijven, ga
al duikend richting strandje en kijk ik nog om mij
heen of er nog meer interessant leven te ontdekken is.
Mijn logboekje komt aardig vol, te weten: zeegras
,verschillende wieren sponzen, neteldieren ,kwallen in verschillende soorten en maten, weekdieren, ringwormen, kreeftachtigen, tentakeldieren,
stekelhuidigen, manteldieren, meerdere vissoorten, alleen deze keer, jammer genoeg, geen
Snotolf .
Het dijkje is rechts van mij, met nog 50 bar in de
fles, steek ik mijn hoofd na 43 minuten weer boven water. De klim over het strandje, zelfs na zo`n intensieve
duik, is nog goed op te brengen. ( ik ga wel weer joggen! )
Zittend op de achterklep van de wagen, neem ik eerst, na mijn uitrusting verzorgt te hebben een boterham
en een kop koffie. Deze is nog lekker warm….
Met mijn mobieltje maak ik contact mijn vrouw en Ik vertel spontaan van deze mooie duik. Tevens dat ik
over ongeveer een uur en een kwartier weer thuis zal zijn en verder verslag zal doen.
Er is in de buurt een vulstation voor 50 euro muntjes, deze is 24 uur open, dus ideaal voor nacht duiken.
Tevens zijn er meerdere restaurants (ook met vis en schaaldieren) binnen een straal van 30 Kilometer waar
je dus heerlijk kan na genieten van heerlijk eten en de mooie duik vandaar dat dit een van mijn favoriete
duikstekken is.

Jaap Ruigrok.

foto duikstek:Sportclub Aquanauten
Afbl: vissen: Wikipedia
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Elk jaar proberen Karin en ik een nieuw evenement of een nieuwe duiklocatie te vinden. Vorig jaar waren we
druk in de weer met het zoeken van een nieuwe camping en dit jaar had ik het doel om een nieuwe (indoor)
duiklocatie te vinden. Na een tijdje zoeken kwam ik op Monte Mare, een plek waar je kan duiken, zwemmen
in het tropisch zwemparadijs en ontspannen in de sauna. Nice!

Op vrijdag avond vertrokken we richting onze schoonouders in Venlo en op zaterdagochtend vertrokken we
naar Rheinbach. Al snel waren we compleet en konden we richting de pashokjes. Een groot voordeel was
dat we lood en lucht daar kregen, dus dat scheelde een hoop gesleep!
Eenmaal omgekleed kwamen we aan bij het duikgedeelte. Een rechthoekige bak met daarin verschillende
objecten. Gelukkig was het water lekker warm! Nadat iedereen klaar was, kon de hindernisbaan beginnen.
Er lagen namelijk niet alleen veel objecten in het water, het was ook zo vol dat je goed moest uitkijken dat je
niet tegen iemand aan knalde!
Nadat we veilig waren aangekomen op de bodem leek het bad een waar attractiepark: veel kleuren, veel
objecten en heel veel mensen. Geordie begint stoer aan een paar buizen en natuurlijk wil ik direct bewijzen
dat ik dat ook kan. Na een paar oefeningen maken we een rondje en blijven we even hangen bij een wrak
wat ondersteboven ligt.
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Na een tijdje zie ik Geordie wenken: een raam naar buiten! Heel gek, want wij zitten een aantal meters diep
maar het raam zit op straathoogte en piept net boven een bosje uit. Na een duik van amper een uur stijgen
we op.
Nadat we afscheid hebben genomen van Cor, Ingrid en Geordie gaan ik en Maarten richting het zwemparadijs. Voor het buitenbad is het nog veel te koud dus we gaan snel weer naar binnen.
De bubbelbaden zijn een stuk behagelijker en nog beter, een stuk warmer.
Uiteraard zijn er een ook glijbanen en ik kan het niet laten om ze alle twee uit te proberen! Prima glijbanen
die nog best snel gaan ook. Een beetje te vergelijken met de glijbanen in Duinrell, de “moonlight” en de
“starlight”, alleen dan net iets minder lichtjes.
Na een tijd gaat een bel en gaan we richting het golfslagbad. Hoge golven sleuren ons alle kanten op en na
10 minuten doen mijn kaken pijn van het lachen.
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In hetzelfde bad word kort daarna ook de mogelijkheid gegeven om over het zwembad heen te slingeren
aan een touw, heel gaaf! Als Tarzan en Jane vliegen we door de lucht, alleen zijn onze plonsen zeer waarschijnlijk minder charmant.
Na het zwembad ga ik nog even langs de
sauna.
Omdat Maarten met zijn kaartje niet naar
binnen kan, ga ik alleen het in stoombad.
Eigenlijk is het ook best een prima sauna..
Veel ligbedjes, verschillende sauna’s en een
zeer relaxte vibe.
Als ik terug kom, besluiten we naar huis te
gaan, echter komen we langs een hindernisbaan die we niet kunnen negeren. Stukje
zwemmen, glijbaan over, een balans stukje,
een hindernis en een glijbaan op het einde.
Super vet.
Al met al hebben we een leuke dag gehad.
Voor het duiken alleen zou ik niet zo snel terug gaan maar de combinatie was erg leuk. En als ik dan nog een
keer ga, dan liever doordeweeks want hoewel het heel gezellig was, was het met zoveel duikers in 1 badje
toch wel erg veel van het goede.

Maarten en Fiona.
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wrakken
Er zijn over de wereld zoveel verschillende wrakken te vinden, dat het vaak lastig is om er een uit te kiezen
voor onze prachtige kentering. Ik heb er dit keer eens voor gekozen om het verhaal vanuit een ander perspectief te benaderen. Geen gedetailleerd verhaal over één wrak, de herkomst ervan en waar deze onderwater te bezichtigen is. Hopelijk vinden jullie deze insteek ook leuk.
Soms willen we of kunnen we niet duiken tijdens onze vakantie. Een verkoudheidje, een sightseeing tour
met de gehuurde auto of domweg “vandaag even geen zin om te duiken, ik wil een rustdag”. Dat laatste is
raar natuurlijk. Of misschien toch niet?
In mijn zoektocht over het internet, kwam ik iets tegen waar ik bij de gedachten aan wrakken nooit aan gedacht had. Wrakken zijn ook op land of vanaf het land te zien. Geen duikspullen mee, gewoon lekker toeren
met de auto en gaan wandelen. Hieronder een kleine selectie van deze wrakken.
Aralmeer, Oezbekistan
Het Aralmeer (of Aralzee) bestaat tegenwoordig uit meerdere waterbekkens. Vroeger was dit één meer. Het
ligt op de grens van Kazachstan. De zee of het meer, afhankelijk van hoe je het bekijkt, is in 50 jaar tijd 60%
kleiner geworden! Tussen 1961 en 1970 daalde het waterniveau met gemiddeld 20 cm per jaar, wat zich in
de jaren 70 tot 50 à 60 cm versnelde en in de jaren 80 tot 80 à 90 cm per jaar.
In het begin van de twintigste eeuw strekte het Aralmeer zich nog over 450 kilometer uit van zuidwest naar
noordoost en had het een breedte van 290 kilometer. De grootste diepte bedroeg 69 meter. Het meer had in
2004 nog een gemiddelde diepte van 20 tot 23 meter en een grootste diepte van 58 meter. De oppervlakte
bedroeg in 2004 17160 km². Daarmee was het Aralmeer in grootte het achtste meer ter wereld. Nu dus niet
meer. Een van de havens van destijds was Moynaq. Moynaq was vroeger een belangrijke vissershaven,

tegenwoordig ligt het op 150 km afstand van de oever van het huidige Aralmeer. Door het water uit het
meer te gebruiken voor irrigatie, verdween 90% van het meer. Van de visserij is niets meer over. Door deze
enorme uitdroging van het meer, zijn er meerdere scheepswrakken in de ontstane woestijn terug te vinden.
Homebush Bay
Homebush bay ligt een kleine 15 kilometer ten westen van Sydney in Australië. Ook het Olympisch park van
Sydney ligt hier vlakbij. Homebush zelf is ergens rond 1800 ontstaan. Zo rond de 20e eeuw bestond Home-
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bush Bay uit een enorm zware industrie. En zoals het zo vaak
gaat, werd ook hier de industrie kleiner. De baai zelf werd
misbruikt om afval in te dumpen. Allerlei afval waaronder
ook chemisch afval. Vanwege gezondheidsredenen, zorgde
dit alles uiteindelijk voor een visverbod.
Een aantal schepen zijn nog zichtbaar in Homebush Bay. De
SS Mortlake Bank, de SS Heroic en de SS Ayrfield. De SS
Ayrfield is een van de vele afgedankte schepen in de Homebush Bay. Het is ondertussen al meer dan 100 jaar oud. Het
is gebouwd in 1911 in Engeland en werd in WOII gebruikt
om voorraden te transporteren voor het Amerikaanse leger.
Sinds 1972 ligt het in de Homebush Bay.
Milieu activisten vaak helemaal uit het lint wanneer je een
wrak zomaar laat liggen voor een kust. Maar zie wat er gebeurd als je een schip sinds 1972 laat liggen in een baai: Er
groeit een heel bos op het 79,1 meter lange scheepswrak.
Point Reyes, Californië, Verenigde Staten
Point Reyes is een groot natuurreservaat. Het ligt ten
noorden van San Francisco. In 1962 werd het uitgeroepen
tot “National Seashore” waarbij het onder de bescherming
kwam van de National Park Service.
Point Reyes National Seashore Heeft een lange geschiedenis
voor wat betreft scheepswrakken. Tot in de 19e eeuw werd
Point Reyes gezien als een kerkhof voor zowel
schepen als de ook de bemanning van deze schepen. In een poging om het hoge aantal scheepswrakken langs de rotsachtige kustlijn te verminderen, bouwde de kustwacht een vuurtoren in
1870. Op de site van National Park Service is een
kaart terug te vinden met alle scheepswrakken.
Indrukwekkend.
De SS Point Reyes ligt op een zandbank in de
omgeving Inverness en is niet echt een wrak,
maar meer een schip wat ooit gestrand is. Maar
kijkende naar het aantal jaar dat het nu op de
zandbank ligt, is het verbazingwekkend hoe goed
het er nog uit ziet.
Er is niet heel veel bekend over de SS Point Reyes. De locale bevolking lijkt dit ook zo te willen houden zodat het wat magie heeft.
Skeleton Coast, Namibië
Skeleton Coast ligt in het noordelijke gedeelte van Namibie en ten zuiden van Angola bij de Swakop rivier.
De Portugezen noemden dit gebied nog wel eens “The gates of hell”, de toegang tot de hel.
Skeleton Coast kreeg zijn naam eigenlijk pas nadat John Henry Marsh het boek “Skeleton Coast” uitbracht
wat een echt gebeurd verhaal uit 1942 is. Het gaat over een Brits vrachtschip waarvan de 106 tellende be-
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manning gered werd. Ook Clive Cussler heeft het onderwerp gebruikt om er een boek over geschreven.
De Eduard Bohlen is een van de vrachtschepen welke aan de Skeleton Coast te vinden is. Het is een Duits
vrachtschip uit 1891. Het schip strandde in 1909 bij de Skeleton Coast van Namibië als gevolg van zware
mist. Pogingen om het schip los te trekken en naar zee te slepen, mislukten.
Een tijd lang werd ze gebruikt als hotel voor de werknemers in een nabijgelegen diamantmijn, maar omdat
niemand het schip onderhield, werd ze uiteindelijk verlaten.
Door de wind zijn de overblijfselen nu enkele honderden meters landinwaarts te vinden in de Namib woestijn. Het is natuurlijk heel bijzonder om een schip zo in de woestijn te zien liggen.

Aran Islands, Ierland
De Aran eilanden is een groepje van drie eilanden aan de west kust van Ierland. Het totale gebied is ongeveer 45 vierkante km. Het grootste eiland is de Inis Meadhóin, daarna komt de Inis Mór en het kleinste eiland is de Inis Oírr. Het eilanden gebied bestaat voornamelijk uit kalksteen rotsen. In de zee zijn nog steeds
grote rotsblokken tot wel 25 meter boven
zeeniveau te vinden.
De Inis Oirr betekent zoiets als het eiland aan
de oostkant. Er wonen zo’n 250 mensen op
het eiland.
De MV Plassy of de Plassey is in 1940
gebouwd en kreeg in 1941 de naam HMT
Juliet. In 1947 werd het een vrachtschip en
kreeg het de naam Peterjon. In 1951 werd
het schip gekocht door de “Limerick Steamship Company” en kreeg het weer de naam
Plassy.
Op 8 maart 1960 voer het schip
met een lading Whiskey, glaswerk en garen uit. Door een
zware storm voer het tegen de
rotsen op van Inis Oirr.
Een groep van lokale eiland bewoners, de Inisheer Rocket Crew,
redde de gehele bemanning
van het schip.Enige weken later
zorgde een nieuwe storm ervoor
dat de Plassey op de kust terecht
kwam waar het nu nog steeds te
zien is.
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Referenties:
http://bootblog.nl/10825/14-plekken-om-scheepswrakken-vanaf-de-kust-te-zien/#yGflSSGxdp3m3JSj.97
https://en.wikipedia.org/wiki/Homebush_Bay
https://www.atlasobscura.com/places/ss-ayerfield
https://nl.wikipedia.org/wiki/Point_Reyes_National_Seashore
http://www.calexplornia.com/point-reyes-shipwreck-divert-your-plans-to-the-inverness-shipwreck/
http://www.nps.gov/pore/learn/historyculture/upload/map_shipwrecks.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_Bohlen
https://en.wikipedia.org/wiki/Skeleton_Coast
https://en.wikipedia.org/wiki/Aran_Islands
https://en.wikipedia.org/wiki/Inisheer
https://en.wikipedia.org/wiki/MV_Plassy

André Seesink.
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ONDERKOELING
Onderkoeling
Warm water, koud water… als de temperatuur van het water lager is dan de temperatuur van het lichaam,
kan je onderkoeld raken. Wat voor gevolgen heeft dat en wat kun je doen? Duikerarts Thijs Wingelaar legt
het uit.
Foto: Marloes Otten.

Hét grote nadeel van duiken
in Nederland ten opzichte van
het buitenland is het zicht en
de temperatuur. Veel duikers
laten zich daardoor niet uit
het veld slaan en trotseren
het koude water. En ze maken
mooie duiken, maar er zitten
ook risico’s aan. Ik wil kort wat
uitleggen over de gevolgen
van koud water voor onze
gezondheid.
Het lichaam heeft een constante lichaamstemperatuur
van 37 graden Celsius, en doet
er alles aan om deze temperatuur constant te houden. Als we gaan sporten of in de zon gaan liggen, gaan
we zweten om af te koelen. En in de kou gaan onze spieren rillen om warmte te genereren.
Dat is een gezonde en normale respons van het lichaam.
Maar ons lichaam houdt niet van koude. Als je in koud water terecht komt, zijn er grofweg 3 fasen te onderscheiden. Voor het gemak neem ik als voorbeeld iemand die zonder neopreen pak in het koude water valt,
bijvoorbeeld van een bootje, terwijl hij normale kleren draagt. De reactie op koud water gaat in drie fases.
Fase 1: Cold Shock
Het lijf schrikt aan alle kanten. Als reflex nemen we een diepe ademteug. Als je hoofd dan onder water is,
kun je zomaar een slok koud water naar binnen krijgen. Het lichaam gaat sneller ademen: hyperventileren.
Zo’n 6 tot 10 keer sneller. Het hart gaat zo’n 20 slagen per minuut harder kloppen, zelfs als je niet hoeft te
zwemmen. Veel bloed uit de huid en de spieren wordt teruggetrokken om te voorkomen dat de organen in
de buik en borstholte te snel afkoelen. Effectief zwemmen is eigenlijk onmogelijk in deze fase. Na ongeveer
een minuut is het lichaam bekomen van de eerste schok.
Overlevingstip 1: Als je niet direct uit het water kunt klimmen maar even moet zwemmen, gun het lichaam
de tijd om te wennen aan deze extreme koude. Na een minuut kun je een poging wagen om de kant te bereiken.
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Fase 2: Incapacitatie
Maar door al dat zwemmen gaat er weer (warm) bloed terug naar de spieren. Ondanks dat je spieren
warmte genereren, koelt het bloed toch snel af. Onderzoek heeft laten zien dat in water van 4 graden Celsius
iemand ongeveer 10 minuten effectieve zwemtijd heeft. Dat is niet veel! Na 10 minuten zwemmen in water
van 4 graden Celsius is de temperatuur van het lichaam van 37 graden gedaald naar 35 graden.
Overlevingstip 2: Als je ergens bent waar je meer dan 10 minuten moet zwemmen naar de kant, draag dan
een reddingsvest! Zelfs als je goed kunt zwemmen, is het lichaam niet gebouwd om water van 4 graden te
trotseren.
Fase 3: Hypothermie
Na 10 minuten in het koude water doen de spieren niet meer wat ze normaal doen. Motoriek is traag, fijne
motoriek is bijna onmogelijk en gevoel is helemaal afwezig. Ik heb wel eens geprobeerd om een reddingsvuurpijl (‘flare’) af te steken terwijl mijn handen zo koud waren – dat is bijna niet mogelijk! Alleen de verpakking al was een uitdaging. Langzaam aan neemt het beoordelingsvermogen ook af. Je overziet de situatie
niet meer, maakt de verkeerde keuzes of raakt versuft (dat noemen we lethargie). Je kunt je voorstellen dat
dit je redding niet ten goede komt. Na 30 minuten in het koude water is de temperatuur van het lichaam
gedaald tot 33 graden. Het bewustzijn daalt verder, het rillen is gestopt, de spieren werken niet meer en de
hartslag daalt tot onder het rustniveau met kans op ritmestoornissen. Je zou kunnen zeggen dat het kaarsje
langzaam uit gaat.
Overlevingstip 3: Bescherm jezelf tegen de kou. Ik heb ooit geleerd in een basisduikopleiding dat water 4x
beter de warmte geleidt dan lucht. Hoewel het idee erachter klopt, is dat niet helemaal de realiteit. Want
het hangt allemaal af van de omstandigheden. Bij stroming kan het water het lichaam veel sneller afkoelen
dan in stilstaand water. En een oud neopreen pak met gaten is net zo waardeloos als een (duur) droogpak
zonder isolerende onderlaag.
Er zijn verhalen van duikers die 8 uur lang op zee gedreven hebben voordat ze (levend) gevonden werden.
En natuurlijk heb je in water van 15 graden een veel betere overlevingskans dan in water van 4 graden. Bij
de juiste omstandigheden (denk ook aan golven en wind) en met de juiste spullen heb je in de koude zee
echt een goede kans op te overleven. Maar in al het water dat kouder is dan 37 graden, zal ons lichaam
warmte verliezen.
Met behulp van de goede materialen kunnen we ‘tijd kopen’ om onder water te genieten van al het moois.
Zorg dus dat je de goede spullen hebt. En gebruik ze, want met name de reddingsvesten bij een liveaboard
liggen meestal voor de show ergens in het vooronder, terwijl ze echt het verschil kunnen maken.

Bron :duikeninbeeld.tv
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KICK- OFF

Het is zondag 21 april 2019, 1e paasdag. Op dat moment zit ik met Christina, Lara en Nero in Duitsland.
Het is dit paasweekend heerlijk weer. We zitten in het
zonnetje te genieten bij zo'n 23 graden. Het mooie
weer duurt tot bijna het einde van die week. Daarna
koelt het weer langzaam af. Het mooie en warme
paasweekend duurde wat langer dan het ook zo
mooie weekend van 6 en 7 april. Wat was het heerlijk
om op een terrasje te zitten met een heerlijke Leffe
trippel. Twee fantastische weekenden.

En wat gebeurd er precies tussen deze twee weekenden? Precies tussen deze twee mooie en warme
weekenden wordt er een Aqualis Kick-off georganiseerd. En wat gebeurd er? Ja hoor, bijna traditioneel
werd het een koude Kick-off. Maar dat mocht de pret
niet drukken.
Zodra Christina, Nero (de hond) en ik de deur uitgingen, hadden we al zoiets van brrrrrr koud.
Dat was dan weliswaar om negen uur 's ochtends,
maar aan de waterkant bij Den Osse haven is het natuurlijk nog een paar graadjes kouder. Toch nog even
terug om nog een extra laagje kleding aan te trekken.
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Uiteindelijk kwamen we wat later dan gepland aan
in Den Osse haven. Bijna iedereen was er al. Het
was volgens mij een graadje of 5, gevoelstemperatuur -10. Nee gekheid.
Het was droog, af en toe wat wolken die voorbij
trokken en er stond een klein beetje zon.
In het zonnetje was het best nog wel aardig uit te
houden. Helaas kwam dan toch af en toe toch dat
wolk(je) voorbij en je voelde het wel direct weer
afkoelen.
Gelukkig stond er geen koude wind.
Misschien kwam dat omdat de dijk de wind tegenhield, maar er waren in ieder geval allemaal
gezellige Aqualisten aanwezig.
Dat maakt dat de Kick-off al bijna een geslaagd
evenement is. Bijna? Ja! We komen natuurlijk ook
een heel klein beetje voor de lekkere dingen die er
zijn.
Het was eigenlijk best wel jammer dat wij te laat
aankwamen. Ik begreep dat er iets 'hilarisch' gebeurd zou zijn. Uiteindelijk met een warm bakkie
koffie en een beetje babbelen in het fietsenhok
kwam het hoge woord eruit wat er zo 'hilarisch'
was.
De evenementen commissie was langs het
clubhuis gereden en had bijna alle spullen meegenomen om de Aqualis tent op te bouwen. Jawel
bijna! Wat er nog ontbrak waren de hoekstukken
van de tentpalen. Er scheen nog een poging gedaan te zijn nog wat van de tent te maken zonder
palen, maar helaas. Die poging bleek dus mislukt
te zijn. Gelukkig was er nog een uitwijk mogelijkheid naar het fietsenhok.
Ach ja, je moet er bij geweest zijn. Helaas was ik
dat niet en heb ik het alleen van horen zeggen.
Maar goed, het belangrijkste was natuurlijk dat de
Aqualis Kickoff van start was gegaan. Beginnend
met alle gezellige mensen en daarna de koek en
zoopie natuurlijk. En dan nog maar een stukje
koek nemen, want die koek was wel erg lekker. In
de tussentijd waren er toch nog wat buddyparen
die zich klaar maakten voor een frisse duik. En dat
merkte ik eigenlijk pas achteraf! Ik stond zo gezellig met iedereen die niet ging duiken, overigens
de grootste groep van de aanwezigen, te praten
dat ik te laat opmerkte dat er mensen 'ineens' verdwenen waren.
Nadat de duikers ongeveer een half uurtje verdwenen bleken te zijn, kwamen de heerlijkste geuren uit het fietsenhok vandaan. Er werden loempiaatjes gebakken! Wat een verwennerij was dat. Dat is toch wel weer een voordeeltje van het niet duiken. De duikers
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missen alle voorbereidingen
van de lunch en de geur van
deze helft van de lunch was
zeer goed.
De andere helft van de lunch
was ook niet mis: Broodje Pulled Pork met frisse coleslaw.
Wat een verwennerij was dat.
Je vergat gewoon dat het koud
was.
Ondertussen kregen wij het
toch wel erg koud en besloten
we na een gezellige ochtend en
middag weer terug naar huis te
gaan.
Al met al, gedoken heb ik niet
maar het was wel Aqualis gezellig.
André Seesink
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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.
		
		
		

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
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Momenteel verboden
Preferent bij LW, Momenteel verboden
Alleen bij LW
Alleen bij HW
Preferent bij HW
Alleen bij LW
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0,05
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0,05
0,05
nvt

Preferent bij LW
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0,05
0,05
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Preferent bij LW
Preferent bij LW
Preferent bij LW

4
4
4
3
4
3
4
4
4
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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
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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
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