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Openingswoord bestuur
Beste Neptunianen,
Op 1 mei 1960 zijn we opgericht als zelfstandige
afdeling van de Amsterdamse duikvereniging
Manta. Enige jaren daarna werd onze naam ‘Onderwatergroep Neptunus’.
We zijn daarmee een van de oudste duikverenigingen van Nederland. Op 19
mei 1972 zijn we koninklijk goedgekeurd.
5 Jaar geleden is in de algemene ledenvergadering afgesproken dat we bij dit
60-jarig jubileum stil zouden moeten staan. Nou..…. dat doen we onder meer
met deze Buddy Babbels. Onze voorgenomen activiteiten naar Todi-België en
onze paasduik zijn door het coronavirus komen te vervallen. Het is nog
onzeker of ons jaarlijkse Zeelandweekend en de Egyptereis door kunnen
gaan.
Geschiedenis van Neptunus
In dit jubileumnummer staat ons erelid Ruud Hoemakers in zijn stuk ‘Historie
van Neptunus’ stil bij het ontstaan van onze vereniging. Ook maakt hij ons
deelgenoot van de bijzondere ontwikkelingen en belevenissen. In de eerste
jaren waren de oprichters van onze vereniging bijvoorbeeld uiterst creatief bij
het construeren van duikuitrustingen. Gezamenlijke duikactiviteiten en
mooie avonturen versterken de onderlinge band.
Gedegen opleidingen voor nieuwkomers, verzorgd door eigen leden door de
jaren heen, hebben ertoe bijgedragen dat onze leden veilig en met kennis van
zaken leerden snorkelen en duiken. Dit opleiden doen we nog steeds met
verve.
Hierbij mag niet ontbreken dat instructeurs van Neptunus, met name Hans
Waardenburg, vanaf de oprichting belangrijke bijdragen hebben geleverd aan
het opleiden van duikinstructeurs binnen en buiten de regio. Aansluitend
heeft Jan van Ommen zijn goede werk voortgezet. Hierdoor kunnen vele bij
de NOB aangesloten duikverenigingen in Overijssel op eigen kracht leden
opleiden.
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Ook vertellen we het bijzondere verhaal van ons oud lid Carla Workel. Op 13jarige leeftijd haalde ze bij Neptunus al haar eerste duikbrevet. In de
beginjaren van onze vereniging specialiseerde zij zich in het lange-afstand
vinzwemmen. Zij is meerdere keren Nederlands kampioen geweest en heeft
de NOB vertegenwoordigd in diverse Europese en
Wereldkampioenschappen. Eén keer stond ze op het hoogste podium bij een
Europees kampioenschap. Hiervoor is ze ook door de gemeente Enschede
gehuldigd. De hoeveelheid bekers en medailles die zij ons liet zien, zijn
indrukwekkend.
Deze Buddy Babbels wordt gecompleteerd met verhalen die eerder in ons
blad zijn verschenen. De kaft is speciaal voor ons ontworpen door Dewi
Wender. Dewi, hartelijk dank daarvoor.
Toekomstige ontwikkeling van Neptunus
De afgelopen jaren hebben we samen met jullie stilgestaan bij de vraag hoe
wij het bestaansrecht onze vereniging voor de komende jaren kunnen
versterken.
Aanleiding hiervoor was de trend dat met name jongere leden, vanwege
studie en andere omstandigheden, hun lidmaatschap opzegden.
Uit brainstormbijeenkomsten met leden kwam naar voren dat we vooral een
actieve vereniging moeten blijven en ons moeten richten op nieuwe niet al te
jonge leden die het leuk vinden om te duiken. Het streven daarbij is dat zij
langjarig lid van een vereniging blijven. We hebben ons door communicatie
en verzorging van introductieduiken daarvoor ingezet.
De afgelopen jaren hebben we gelukkig diverse nieuwe leden kunnen
verwelkomen en opgeleid. Dit met dank voor de inzet van instructeurs en
begeleiders. Wij hopen van harte dat de nieuwe leden onderdeel blijven van
ons gezelschap.
Met ongeveer 50 leden nu en op termijn blijven we een vitale en gezonde
vereniging.
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Jubilieumactiviteiten
Helaas zijn enkele duikactiviteiten vanwege het caronovirus niet doorgegaan.
De tijd moet uitwijzen wat dit jaar nog wel mogelijk is.
Als herinnering aan ons 60-jarig jubileum krijgt ieder lid een ‘hoody’ met het
Neptunus logo. Als de coronasituatie dat toelaat organiseren we dit najaar
ook een jaarfeest waarvoor de partners van onze leden ook van harte worden
uitgenodigd. Over de details van diverse activiteiten zijn en worden jullie via
de nieuwsbrief geïnformeerd.
Tot slot
Uit het verhaal van Ruud, maar ook uit andere voorbeelden in deze buddy
Babbels, blijkt dat door de inzet van vele leden, Neptunus zich heeft kunnen
ontwikkelen tot de mooie duikvereniging. Daar zijn wij al die leden, die zich
daarvoor hebben ingezet, enorm dankbaar voor.
20 jaar geleden is in verband met het 40-jarig bestaan ook een jubileum
editie van de Buddy Babbels uitgegeven. In deze ‘special’ staan prachtige
verhalen. Deze editie hebben we op onze website geplaatst.
Wij hopen van harte dat we ondanks de bizarre omstandigheden toch nog
een goed jubileumjaar mogen beleven.
Het bestuur,
René Bijkerk, Michel Leussink, Jan van Ommen, Jan Schoneveld en Paul
Horsthuis
1 Mei 2020
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60 jaar Historie Onderwatergroep Neptunus
Door: Ruud Hoemakers
Deze geschiedschrijving is niet geheel omvattend en er zullen best nog wat
dingetjes zijn die niet genoemd zijn, maar geeft vooral in grote lijnen de
geschiedenis van de eerste 40 jaar Onderwatergroep Neptunus weer.
Oprichting Onderwatergroep Neptunus
Het gaat veel te ver om in deze geschiedschrijving te beginnen over
samenvoegen van diverse initiatieven van clubs als Barracuda, Onderwater
Jagers Club Amsterdam, Triton etc.
Onze oorsprong start in 1957 als er een 2de Amsterdamse club wordt
opgericht genaamd Manta. Om het snorkelen en het duiken te promoten
timmerde het bestuur van Manta flink aan de weg. Zo kreeg de
personeelschef van Holland Signaal te Hengelo een brief met de vraag of er
binnen het personeelsbestand interesse was om een snorkel/duikreis te
maken naar het Franse Cassis (Côte d’Azur). Een personeelslid van Holland
Signaal, Jan van Dok, die ook hopman was van de padvinderij had
belangstelling en zo kon het zijn dat een klein gezelschap van padvinders en
personeelsleden van Holland Signaal richting Zuid-Frankrijk reisden en de
kunst van het snorkelen/duiken zich eigen maakten. Bij terugkomst werd in
mei 1960 een vereniging opgericht onder de naam Manta afd. Twente. Jan
van Dok werd de 1ste voorzitter. In 1962 besloot de vereniging haar naam te
veranderen in Onderwatergroep Neptunus. Samen met 5 andere
verenigingen (Manta Amsterdam, Barracuda Den Haag, Merou Arnhem, OJC
Amsterdam en OJC Gouda) is op 10 oktober 1962 de NOB (Nederlandse
Onderwatersport Bond) opgericht. Siete Smit de vader van twee van onze
leden werd de 1ste secretaris van de NOB.
Het duiken trok avonturiers en jonge mensen aan, zo ook Neptunus. In 1965
was het totale ledenbestand 18 personen die veelal uit studenten bestond
die nog geen 18 jaar waren. Een tweetal vaders van leden waren dan ook
bestuursleden. Voorzitter was dokter Waardenburg en de eerder genoemde
Siete Smit was penningmeester en secretaris. Dokter Waardenburg was ook
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onze keuringsarts, zijn zoon Hans Waardenburg is het oudste clublid, lang
onze bondsinstructeur geweest en nu ook erelid. Een jaar later zijn Karel
Versteeg en ondergetekende lid geworden van Neptunus. Omdat
ondergetekende al 25 jaren telde heeft het bestuur mij direct ingelijfd als
bestuurslid (adjunct-secretaris en assistent van de materialencommissaris).
Trainingen
De vereniging trainde in de zomerperiode in het zoute water van Bad
Boekelo. Een van onze leden was Coen Aldenberg en de vader van Coen was
hoofd badmeester op Bad Boekelo. In de winterperiode trainden we in het
Van Heek zwembad te Enschede. Dit bad stond op de plek waar nu C&A ligt
aan het Van Heekplein. Neptunus trainde altijd op zaterdag om 17.00 uur, net
bij het scheiden van de zaterdagmarkt. Het was een heel gedoe om met je
uitrusting en flessen tussen al de marktkramen, marktbezoekers en de
marktkooplieden te manoeuvreren. Een van onze aspirant leden vond het
prachtig en stoer om te gaan paraderen met fles op de schouder en duikmes
om de enkel gegespt en maakte nog een rondje om de markt. De persoon in
kwestie is ook niet lang lid geweest.
Ontwikkelingen duikuitrusting
Ons clubbezit aan apparatuur waren 2 flessen, één van 5 en de ander van 7
liter en 2 Dräger automaten. Een ééntraps, éénslangs en een ééntraps,
tweeslangs. Bij de eerstgenoemde automaat kreeg je bij een bepaalde stand
onder water geen lucht meer maar louter water, nog afgezien dat je op een
diepte van ca. 20 meter heel stevig moest zuigen wou er enige lucht in je
longen komen. Je kunt je voorstellen hoe deze generatie duikers zich hebben
gevoeld toen ze voor het eerst de 2 traps/1 slangs automaten mochten
beproeven, er was sprake van een “opgeblazen” gevoel.
De vereniging was niet rijk, maar toch hebben we ons clubmateriaal goed
kunnen aanvullen met giften en schenkingen die we kregen als we
duikactiviteiten uitvoerden. De brandweer uit Twente vroeg ons regelmatig
om mee te helpen met het zoeken van auto’s die te water geraakt waren.
Ook werden visvijvers van te veel plantengroei ontdaan.
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De buitenduiken die we nu als gewoon ervaren was vroeger een van passen
en meten. Er waren maar een zestal leden die een “wetsuit” hadden en wat
voor een. De pakken waren van ongevoerd neopreen waarbij je 2 methodes
had om het pak aan te trekken. De natte methodiek, eerst het water in en
dan met je natte lichaam het pak aan trekken (erg onaantrekkelijk als het
koud was), of de droge methode, door je eerst helemaal met poeder in te
talken. Beiden waren zeer omslachtig en kosten nogal wat energie en
conditie. Het was de gewoonste zaak van de wereld dat het zestal
pakkenbezitters hun pakken uitleenden aan de andere leden van de club. Van
maatpakken, hetgeen nu het geval is, was dus geen sprake en menig lid
zonder eigen pak heeft in zo’n geleend pak gedoken. Dat het niet goed paste
was bijzaak, je kon in elk geval duiken, ook al duurde de duik, vanwege de
kou niet zo lang. Later is een werkgroep in het leven geroepen die de pakken
zelf ging maken; veel duikers hebben zo’n maatpak zelf gemaakt (van
ongevoerd neopreen), achteraf bleek het geen succes. Na een paar duiken
kon je weer bij thuiskomst de scheuren en de naden lijmen. Via mijn familie
in Amerika heeft ondergetekende als een van de eerste duikers een gevoerd
maatpak gekocht en dat was letterlijk en figuurlijk een hele verademing, heel
makkelijk aantrekken, je kon langer duiken omdat het naadloos paste.
Trim-en reddingsvesten hadden we niet en we kwamen in de problemen toen
de NOB voorschreef dat een reddingsvest een verplichting werd. Vindingrijk
als we waren heeft een lid die installateur was, een reddingvest ontworpen
en heeft zijn vrouw een viertal vesten gemaakt van watervast canvas. Er werd
zelfs een CO2 patroon met knijpmechanisme in genaaid inclusief een
blaasventiel. Het canvas was redelijk dik en je kreeg met geen mogelijkheid
het vest opgeblazen, ook al omdat de CO2 patroon met knijpmechanisme
ergens in het vest rondzwierf, maar waar? Na een paar duiken was het
mondstukje van het inblaasventiel vastgeroest en je kreeg er met geen
mogelijkheid lucht meer in. Een drietal duikers had via connecties bij de KLMreddingsvesten bemachtigd, als je te water ging, dan begon het lampje te
branden. Ook was een duikmes verplicht, maar die kon je nog nergens kopen,
een bajonet bracht uitkomst, maar na een paar duiken kregen we die ook
niet meer uit de schede, ook hier had de roest zijn werk gedaan. Kompas,
duikhorloges, dieptemeters waren er niet. Automaten met manometer ook
niet, voor de duik pakte je de clubmanometer en keek hoeveel er in de fles
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zat en dat was het dan.
Voor het vullen van de flessen moest men vroeger veel moeite voor doen.
Allereerst werd er gevuld in Hengelo bij de Hengelose Zoutindustrie,
vervolgens zijn we overgestapt naar de Enschedese Brandweer. Daarna
kregen we een eigen vulstation achter het reclamebureau van Max van
Garling aan de Perikweg en vervolgens naast het Twentebad waar we nog
steeds iedere zaterdag trainen.
Buitenduiken
Buitenduiken deden we in de Mecklenberg een zandafgraving (fijn grint) in de
buurt van Albergen. De zandafgraving was met de hand gegraven en het
water was er glashelder. Baarzen en één snoek vormden de bewoners van de
plas. De plas was eigendom van de ouders van een van onze leden en wij
hadden het exclusieve recht daar te duiken. We hebben er vele nachtduiken
gemaakt, kompasduiken maar ook ijsduiken in de winter. Op een bepaald
moment verwonderen we ons dat er bijna geen baarzen meer te zien waren,
tot dat een van onze leden uit Almelo opbiechtte dat hij tijdens nachtduiken
die vissen gevangen had voor de consumptie. Hoe ging het in zijn werk: met
de lamp verblinde je de baars, je hield je visnetje voor zijn snuit, tikte tegen
de staart en de turbo ging aan. Baars was en is in Frankrijk een delicatesse.
Als straf heeft hij jong broed moeten uitzetten.
Uiteindelijk is de Mecklenberg verkocht aan een aannemer en die heeft het
ongestraft dicht gegooid met bouwafval. Een van de mooiste duikplaatsen,
van het toch niet waterrijke Twente, was niet meer toegankelijk. Er werd
door het bestuur een commissie (Hennie Brunnenkreef en ondergetekende)
samengesteld die de opdracht kreeg om in de naaste omgeving duikplaatsen
te zoeken. Zo kwamen we in Duitsland terecht bij de “Blaue see”, een
afgraving bij Gronau, kleigaten in de buurt van Losser, de Hasseltplas, een
meer bij Ruinerwold, afgravingen bij Sibculo, het Hilgelo bij Winterswijk. Veel
plassen en meren waren niet geschikt om te duiken, de kleigaten al helemaal
niet.
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Trainingslocaties
We hebben eveneens veelvuldig gewisseld van binnenaccommodatie. Onze
eerste was het al eerder genoemde Van Heekbad. Daarna hebben we in het
Stokhorstbad getraind, vervolgens heel lang in het Diekmanbad. Die
zwembaden bestaan niet eens meer. We zijn ook nog een “blauwe zaterdag”
in het Slagmanbad geweest om uiteindelijk als Enschedese club te belanden
in het Twentebad te Hengelo. Toen we niet meer terecht konden in Bad
Boekelo, hebben we heel lang onze buitenwatertrainingen in Het Vinkennest
in Eibergen gehad.
Spin off Neptunus
De geschiedschrijving zou niet compleet zijn door te vermelden dat direct of
indirect bijna alle duikverenigingen in Twente uit Onderwatergroep Neptunus
is voortgekomen. Midden jaren tachtig is nog de Twentse Onderwater
Stichting opgericht waar ondergetekende nog als voorzitter heeft
opgetreden. In dit verband zijn leuke activiteiten gerealiseerd waaronder de
TOS Survival. Bij het 20-jarige bestaan van Onderwatergroep Neptunus is de
1ste Nederlandse Duikbeurs “Duik in 80” gerealiseerd in de Twentehallen te
Enschede. De organisatie van dit fenomenale evenement was in handen van
de leden Berdie Jongepier en Ton van Duuren. De organisatie had Z.K.H. Prins
Bernhard gevraagd om deze beurs te open. Helaas had de prins andere
verplichtingen, maar hij heeft wel een prachtige brief geschreven die ook
staat gepubliceerd in het beursblad van “Duik in 80”. Van alle Twentse
duikverenigingen kreeg de jarige een heel toepasselijk cadeau aangeboden,
t.w. een bepaald geldbedrag dat bestemd was voor een te revalideren
zeehondje die naar het Zeehondencentrum in Pieterburen gebracht zou
worden. Anderhalve week later spoelde een zg. Huiler (jong zeehondje die
zijn moeder is kwijtgeraakt) aan en die kreeg prompt de naam Neptunus.
Toen het beestje weer op krachten kwam hebben een groot aantal leden,
samen met verzorgers van het Zeehondencentrum het beestje weer
vrijgelaten.
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Bijzondere prestaties
Veel van onze leden waren ook actief in diverse commissies die de NOB had
opgericht. Hans Waardenburg was voorzitter van de Biologische Werkgroep
en die heeft een belangrijke rol gespeeld bij het onderzoek naar de effecten
op het onderwaterleven door het afsluiten van de Grevelingen en de
halfopen Oosterschelde. Hendrik-Jan Zeggelink was voorzitter van de
Archeologische Werkgroep en we hebben nog diverse duiken gemaakt naar
het ondergelopen klooster Borrendamme. Ook werd de groep ingeschakeld
bij het zoeken naar de Nehallenia beelden in de Oosterschelde.
Waar het duiken nauwelijks competitie kent, behalve langeafstand zwemmen
met vinnen, is er door wedstrijdfanaten het competitie-element ingevoerd.
Een van onze leden, Carla Workel is op langeafstand snorkelen meerdere
malen Nederlands kampioen geweest en ook op Europees niveau deed ze in
de top mee. De top werd in die tijd voornamelijk aangevoerd door de OostDuitse dames, die, zoals later bleek, allen verboden middelen gebruikten.
Ook werd het onderwaterhockey en het onderwaterrugby ingevoerd. Binnen
onze vereniging werd er ook stevig aan onderwaterhocky gedaan, waarbij er
letterlijk en figuurlijk aan de (water)weg werd getimmerd. Veelal flinke
schrammen, gekneusde vingers en zelfs een gebroken neus waren het
resultaat. Met andere Twentse duikverenigingen is er zelfs een heuse
competitie gestart.
Dan was er ook de stikstofnarcose, de alom bekende Martiniwet, die stelt dat
elke 10 meter diepte dezelfde invloed heeft als 1 glas Martini op de nuchtere
maag. Doordenkend zou dan een stevige drinker ook diep kunnen duiken,
zonder de angst voor deze “roes der diepte”. Dit gedachtegoed is nooit
wetenschappelijk bewezen, maar wat we wel weten is dat duikers goede
“partybeesten” zijn. Onze feesten waren altijd spraakmakend dankzij Max
van Garling. Hij organiseerde hele originele feesten zoals de Pirateparty in de
Boortoren of the Caribeanparty in De Wilder te Haaksbergen. De Boortoren
op het terrein van de Universiteit was veelal de locatie waar we ons zelf
konden zijn. Op andere locaties waren onze (wilde) feesten niet meer
welkom en dus kwamen we altijd weer terug op deze ideale plek.
Spraakmakend was ook de duikdemonstraties in de duiktank tijdens de
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viering van “Enschede 650 jaar stad” (1975). De duiktank lag op de plek op de
Boulevard t.o.v. Chinees restaurant International. Aansluitend hebben zich
veel nieuwe leden gemeld.
Logo en clubbladen
Onze eerste cluborgaan heette: “In de Koop’ren Helm”
en zag in 1970 het levenslicht. Hendrik-Jan Zeggelink en
ondergetekende vormden de redactie. Vijf jaar later
werd het omgedoopt in de huidige Buddy Babbels. Drie
jaar daarvoor had Max van Garling het beeldmerkje van
Neptunus gerestyled in het beeldmerkje wat we nu nog
voeren, maar dan met een kleine mutatie. Bij de 1ste
restyling was het duikmasker van de duiker nog een
ovaal en nu een meer moderner duikmasker.
Bestuur
Onze vereniging heeft ook capabele bestuurders voortgebracht. De 1ste
voorzitter was Jan van Dok vervolgens heer Wissink gevolgd door Henk
Jassies, dokter Waardenburg, Hans Waardenburg, Hendrik-Jan Zeggelink,
Maarten Hueck, Walter Bohle, Ed Oonk, ondergetekende, Ronnie
Bruinewoud, Peter de Bruijn, Michel Leussink, Robert Wender, Hans de Wit
en natuurlijk de huidige voorzitter Paul Horsthuis. Verder hebben een aantal
leden het erelid-maatschap verkregen voor hun lange staat van goede
diensten en belangeloze inzet. Het gaat mij te ver ze allemaal te noemen,
maar voor mijn buddy Max van Garling maak ik een uitzondering. Max heeft
met zijn tomeloze inzet, zijn creatieve ideeen, zijn organisatietalent, het
beschikbaar stellen van het vulhok en het altijd aanwezig zijn tijdens training,
evenementen en buitenduiken, een belangrijke stempel gedrukt op
Onderwatergroep Neptunus. Hij heeft de term “aqua sociaal gedrag“
ingevoerd, een uitdrukking, die nu veel gebezigd wordt in duikerskringen.
Helaas is hij aan een slopende en mensonwaardige ziekte overleden. Maar hij
leeft voort in het beeldmerk dat hij Onderwatergroep Neptunus heeft
geschonken. Treffender kan het niet, links de God van de zee Neptunus en
rechts is heel duidelijk de duiker zichtbaar.
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Persoonlijke betrokkenheid bij bestuur Neptunus
In 1990 ben ik begonnen met een arbodienst (ArboCare) en na verkoop
daarvan ben ik gestart met een bouwkundig ingenieursbureau (Tri Di Care) in
1996 waarbij ik de volle aandacht heb moeten richten op het ondernemen. Ik
trad in dat jaar af als voorzitter waarbij ook het verenigingsleven binnen
Neptunus in gedrang kwam. Buiten de organisatie van het 55 jaar jubileum
van Neptunus in Boekelo, samen met Bert van Ek en Jan Schoneveld, ben ik al
een tijd niet meer actief bij Onderwatergroep Neptunus, maar wel betrokken.
Dat uit zich door wat contacten met deze en gene en waar mogelijk aanwezig
te zijn bij bepaalde evenementen.
Naarmate je ouder wordt is bewegen heel belangrijk, dus ben ik lopend gaan
voetballen en tevens adviseur van de stichting Walking Football Twente
Euregio. We spelen onder auspiciën van “FC Twente scoren in de wijk” en op
toernooien zowel nationaal (Ajax, Feijenoord, PSV, AZ etc.) als internationaal
(Schalke04, Wolfsburg, Bayeren München, RSC Anderlecht, Standard Luik
etc.) in het tenue van FC Twente. Bij het zwemmen krijg je alle spieren in
beweging, dus denk ik erover na om weer eens te gaan zwemmen en
snorkelen bij onderwatergroep Neptunus.
Ruud Hoemakers
Lid vanaf 1968, voorzitter van 1981 t/m 1996 en erelid.

De Meckelenbergse ijsduik, 1971
Het is een bekend feit dat de Eskimo’s hun ijsduik een jaar van tevoren
plannen. Daarom belde Henk-Jan zondagmorgen 10 januari een aantal
mensen in paniek op dat het ging dooien en dat als we 3 uur later niet onder
het ijs zaten het wegens gebrek aan ijs niet meer hoefde.
Inderdaad stonden 3 uur later 5 duikers met aanhang, plus een aanzienlijk
deel van de Zenderense inboorlingen, rond een keurig gehakte bijt van 2 x 2
meter. Al direct bleek dat het N.O.B-instructieboek op het gebied van
ijsduiken te verbeteren viel: indien men geen warm water in het duikpakgiet,
maar kokend heet, dan blijkt de duiker zich onmiddellijk in het ijskoude water
11

te storten (zij het luid gillend), hetgeen de tewaterlating aanzienlijk
efficiënter doet verlopen. Er werd 2 aan 2 gedoken, uiteraard aan de lijn.
Hoewel er slechts 5 minuten per keer gedoken werd was het toch voor
degenen die het voor de eerste keer deden lang genoeg, daar de sensatie om
van het wateroppervlak geïsoleerd te zijn zeer vermoeiend was. Opmerkelijk
is dat, wanneer men op zijn rug en met zijn neus tegen de ijsoppervlakte
gedrukt naar boven kijkt, men zeer duidelijk kan zien wat zich boven het ijs
afspeelt: zelfs de gezichten zijn duidelijk te herkennen. Aanvangend
schrijvertje vraagt zich af of het niet wenselijk is dat een helper op het ijs met
een lantaarn klaarstaat, om in geval van nood (lijnbreuk bijvoorbeeld) als
dwaallicht te fungeren en aldus met zijn brandende lantaarn over het ijs
schuivend de duiker terug naar zijn bijt te loodsen. Het was een geslaagde
middag en iedereen ging opgewekt naar huis, waar een klein flesje in
sommige achterzakken wel iets aan meewerkte.
Maarten Hueck

Van de redactie
De Meckelenberg was een glashelder meertje tussen Albergen en Almelo.
Omdat de eigenaar ervan lid van onze duikclub was had Neptunus een soort
van alleenrecht op het gebruik. We waren er dan ook vaak te vinden. Het
was, naar ik mij meen te herinneren, een meter of 9 diep. De bodem was een
soort heuvellandschap en er huisden een aantal scholen baarzen. Ook schijnt
er een snoek in gewoond te hebben, maar die heb ik zelf nooit mogen
ontmoeten. Het verhaaltje stamt uit het vroege voorjaar van 1971 en is
geschreven door de voorzitter uit die tijd, Maarten Hueck, die een aantal
jaren geleden overleed. De passage over het kokende water is nauwelijks
overdreven. Ik kan er zelf over meepraten.
Jan Schoneveld
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Clubicoon Carla Workel bracht Neptunus tot ver over
onze grenzen (1967)
Het is alweer een behoorlijke tijd
geleden en nog maar een enkeling van
onze leden heeft Carla en haar
indrukwekkende carrière als lange
afstand zwemster met vinnen
meegemaakt. Het feit dat ze al op 12
jarige leeftijd lid werd van Neptunus zou
nu al bijzonder geweest zijn, maar voor
die tijd (1967) was het zeer bijzonder.
Via Hendrik-Jan Zeggelink, een bekende van de familie Workel, kwam ze bij
Neptunus binnen. Er was in die tijd geen leeftijdsbeperking om lid te worden
van een NOB-vereniging. En voor Carla, die al enkele jaren
wedstrijdzwemmen had beoefend en op haar negende voor haar verjaardag
een stel flippers en een duikbril van haar ouders kreeg, was het een koud
kunstje om na het brevet Snorkelduiker het 3de klas duikbrevet te behalen.
Dat dit geen alledaags gebeuren betrof bleek wel uit de vele artikelen die de
regionale pers over haar publiceerde (Eén van die artikelen werd door
ondergetekende gelezen, die zich vervolgens als 14jarige ook aanmeldde als
lid van de club). Dat duiken van Carla bleef beperkt tot enkele regionale
plassen en Zeeland, niet alleen vanwege de voor een jong meisje uit een groot
kruideniersgezin beperkte financiële middelen, maar ook vanwege het feit dat
ze voortdurend moeilijkheden ondervond met het klaren van de oren.
Vandaar dat ze open stond voor alternatieve vormen van watersport.
En die vond ze. “Ik las in de Onderwatersport over een wedstrijd vinzwemmen
in de Maarsseveense plassen. Ik ben wezen kijken en was direct verkocht”.
Het bleek de gouden greep. Carla bleek gezegend met een flinke portie talent
en in combinatie met een ijzeren discipline kon de concurrentie de borst nat
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maken. Al in 1970, vlak na de start van haar carrière veroverde ze bij een
wedstrijd over 5 km, ook in de Maarsseveense plassen, het eerste goud èn het
Nederlands Kampioenschap. Vele trofeeën volgden en al spoedig mocht ze
zich Nederlands kampioen noemen op verschillende disciplines, titels die ze
meerdere jaren prolongeerde. Trainen deed ze behalve in de Enschedese
baden Diekman en van Heek in de weekends vaak in de Prinsenbeekse plas in
Breda, met de Nederlandse ploeg. De vinnen die destijds in de handel waren
lieten nogal te wensen over, daarom maakte Carla haar eigen “supersnelle
exemplaren”. (zie foto) Al snel kreeg haar carrière een internationaal karakter.
Ze werd uitgenodigd, vaak als enige dame, om in het buitenland deel te
nemen aan wedstrijden. Haar reiskosten werden door Neptunus betaald.
Maar over veel zakcenten beschikte ze niet en zo beleefde onze
alleenreizende Twentse tiener diverse avonturen. Zoals die keer dat ze slechts
voldoende geld had voor een treinkaartje naar “Gare du Nord” in Parijs.” Ik
kwam daar aan en was in de veronderstelling dat mijn contactpersoon me
kwam ophalen. Dat was dus niet het geval. Ik had wel een adres en met
handen en voeten probeerde ik een taxichauffeur te bewegen mij naar dat
adres te brengen. Toen ik uiteindelijk in huilen uitbarstte heeft ie het toch
maar voor het beetje zakgeld, dat ik nog bezat, gedaan”.
In Parijs nam ze deel aan een wedstrijd in de Seine, die ze ook won. In rivieren
zwemmen was in die tijd vanwege de waterkwaliteit niet bepaald een pretje.
Carla: “In de Seine al helemaal niet, we zwommen letterlijk tussen het
toiletpapier”. Tijdens een 8 km lange wedstrijd langs het strand van de
Italiaanse stad Ravenna, aan de Adriatische zee, was het water erg smerig en
voelde ze voortdurend algen kriebelen achter haar pak. Een greep uit de
steden waar Carla aan wedstrijden deelnam zijn behalve Parijs ook Brielle,
Spa, Cannes, Vittel, Antibes, Bologna, Hannover en vele andere plaatsen in
West Europa en de DDR. Ook werd ze zowel door de Duitse(1974), als de
Franse ploeg (1973) uitgenodigd voor een stage van 3 weken. “Daar heb ik
veel van geleerd. Niet alleen de opbouw van de training, maar vooral ook de
prettige manier waarop de dames met elkaar omgingen in de ploeg”. De
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opgedane ervaring benutte ze niet alleen voor haar eigen prestaties. Om de
tak van sport meer bekendheid te geven, organiseerde ze het eerste
Nederlands Kampioenschap zwemmen met zwemvliezen voor de jeugd in het
zwembad van Bussum.
Met de kennis van nu is het zeer
aannemelijk dat er net zoals bij vele
sporten ook bij het vinzwemmen doping
in het spel was. “Dat vermoeden hadden
wij toen ook al, omdat we zagen dat de
Duitse ploeg gewoon openlijk pilletjes
slikte, vitaminepilletjes noemden ze die”.
Dat Carla’s buitengewone sportprestaties
niet onopgemerkt bleven bleek uit het feit
dat ze door de gemeente Enschede drie
keer als Nederlands kampioene gehuldigd
werd.
Carla beëindigde in 1975 haar
sportcarrière. Zij was ondertussen haar
studie fysiotherapie gestart en de combinatie wedstrijden, trainen en studie
was niet meer haalbaar. In de liefde ging het haar ook voor de wind. Met
haar levensgezel Bert kreeg ze 3 kinderen en 6 kleinkinderen. Ze verhuisde
naar Kampen en later naar Hattem. Daar zochten Paul Horsthuis, Ruud
Hoemakers en ondergetekende haar in februari op. Het was een erg gezellige
middag, waar we met veel plezier op terugkijken. Carla helemaal, want zoals
ze meerdere keren vertelde: “Ik herinner me Neptunus als een groot warm
bad”.
Jan Schoneveld.
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Onze leden aan het woord, (1982)
Water heeft op mij altijd een grote aantrekkingskracht gehad. Vanaf mijn
vierde jaar was ik zomers regelmatig in het zwembad (een natuurbad: water
uit een beekje over een koolfilter). Ook op latere leeftijd, zo tussen de 15 en
24 jaar, heb ik daar zeer positieve herinneringen aan. Niet in het minst omdat
het ook in mijn geboorteplaats Epe als een soort ontmoetingsplaats tussen
jongelui van beiderlei kunnen fungeerde. Maar wat doe je met water anders
dan zwemmen als je wat ouder wordt en je je niet aangetrokken voelt tot
teamsport als waterpolo? Nu, je kunt zeilen of vissen. Dat doe ik ook nog
steeds, alleen het contact met het water is dan toch wel wat afstandelijker.
Toen ik op mijn werk eens met iemand over dit probleem sprak en zei dat
duiken me wel leuk zou lijken, maar ik alleen niet wist hoe, zei deze persoon:
“Ga eens met Walter Bohle praten, die is lid van een duikclub.” Dat leek me
een geweldig idee. Helemaal onder water zonder elk moment naar boven te
komen om lucht te happen! Na een half uurtje spannende vragen zei Walter:
kom aanstaande zaterdag maar eens kijken bij onze training in Bad Stokhorst.
Na nog twee collega’s te hebben opgewarmd zijn we met zijn drieën erop af
getogen. Het sprak ons allemaal geweldig aan, vooral nadat ik die eerste keer
met Jan Otter als buddy op de bodem van het zwembad mocht
rondploeteren. Toen was ik niet meer te houden: ik zou en moest leren
duiken.
Ook dat jaar gingen we met een vrij grote groep nieuwelingen van start,
onder andere Jan Kalter met kroost, Wolfgang Winderlich met kroost, Jody
Clark, Theo Bakker, Gerrit Beun en Cor Bezema. Het was een gezellige tijd.
Eigenlijk duurde mij de opleiding veel te lang. In maart mochten we voor het
eerst naar buiten, in het Hulsbeek. Aangezien we nog geen examen hadden
gedaan mochten we alleen snorkelen. Wat mij betrof in een geleend pak van
Henny… Mijn eerste duik volgde snel, met Pinksteren naar Zeeland voor mijn
eerste zoutwaterduik met Jan Otter, wat ook alweer een grote belevenis was.
Wat een kleuren en wat een leven daar in die Grevelingen, dat was nog niets
vergeleken bij de Oosterschelde. Daar deed ik mijn eerste ervaring op met
Maarten Hueck Sr. bij de Plompe Toren. Zoals iedere duiker weet een
prachtig duikgebied. Alleen die eerste maal hebben we niets gezien. Dat was
beter (ik moet even spieken in mijn dagboek) toen ik met Jan Schoneveld een
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onvergetelijke nachtduik maakte bij
Borrendamme. Jammer dat we daar nooit
meer duiken, omdat de meesten het te ver
lopen vinden met die zware flessen op de rug.
Het leek wel of het duiken altijd één groot
feest was, het was altijd prachtig weer daar in
Zeeland en vrijwel altijd helder water. De
enige dissonant was misschien dat je nooit wist waar er gedoken werd,
omdat dit altijd op het laatste moment, liefst vijf minuten voor vertrek nog
weer veranderd werd. Al met al heb ik dat eerste jaar de opleiding tot 1-sters
als een geweldige ervaring beleefd. Daarna begon het duiken voor mij tot wat
meer normale proporties terug te keren. De eerste zomer heb ik toen in
Engeland vlakbij Weymouth gedoken, samen met een Engelse duikclub. Het
adres had ik van de NOB, van Anna van Vlimmeren, die mij welwillend veel
adressen gaf in Zuid-Engeland. Mijn duiken tot het 2-sters heb ik allemaal in
Zeeland gemaakt. De zomer daarop ben ik toen in Spanje geweest op de
camping Las Dunas bij La Escala, alwaar de familie Kalter zijn residentie had.
Voornamelijk met Andries heb ik toen de Middellandse Zee bij La Escala
verkend. Met Henny heb ik toen bij Cadaques mij eerste deco-duik gemaakt,
wat op zich ook weer een belevenis is. Mooier is het op 40 meter beslist niet.
Van 10 tot 25 meter is alles vaak even mooi, zo niet mooier. Hoe leuk het ook
is om in de Middellandse Zee te duiken, toch vind ik de Oosterschelde
minstens zo mooi en eigenlijk voller met leven. Alleen vissen zie je er veel
minder, door het beperkte zicht, denk ik. Ook mijn ervaringen in Noorwegen
en Thailand hebben mij ervan overtuigd dat het daar wel anders, maar beslist
niet mooier is dan in onze Oosterschelde. Met dat laatste zal niet iedereen
het eens zijn, denk ik. Het is ook een kwestie van smaak en daar valt niet over
te twisten.
Ik denk dat ik nu wel een beeld heb gegeven van mijn duik en vooral van mijn
opleidingservaringen. Dit beeld zegt eigenlijk nog niet zoveel over mijn
persoontje, misschien schrijf ik daar nog eens wat over. Of nog beter, wie
daar wat meer van wil weten moet maar eens een pilsje met me drinken.
Mensen, duik ze en tot ziens op de training of bij John.
Delden, 19 januari, Jan van Ommen
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Onderwater oriëntatie in Rutbeek. (1978)
’s Morgens om half elf begonnen we aan de kompasoefeningen in het
Rutbeek. Tevoren was de familie Kalter al een uur bezig geweest alle bakens
zodanig uit te zetten dat we een “vierkant” konden zwemmen. Arne, Andries
en Davida, die al een uur in het water hadden gelegen om deze
voorbereidingen te treffen, waren al zo koud geworden dat ze tot het
eigenlijke kompasduiken niet meer in staat waren. Davida was dusdanig
afgekoeld dat ze zelfs wartaal begon uit te kramen( geen grapje).
Toen was de tijd daar dat de dappersten onzer club zich in het water
begaven. Het zicht was 0.00 meter. Toch werd er veel gelachen. Sommige
leden waren zo’n 100 meter voorbij de eerste boei gezwommen, die toch
maar 25 meter uit de kant lag. Jan van Ommen maakte zelfs steeds dezelfde
fout en hield het erop dat het parcours niet symmetrisch was uitgezet. Jan
Kalter was van mening dat het kompas van Jan niet deugde.
Waarom de lijnsignalen daarna niet zijn gerepeteerd weet ik niet, maar ik
denk dat iedereen al verkleumd was door het koude water. Het was in ieder
geval een leerzame en leuke zaterdagmorgen.
Leopold Loop.

Trainings perikelen(1978)
Het komt de laatste tijd nogals eens voor dat leden menen dat de
conditietraining niet voor hen bedoeld is.
Onder hen heb je 5 categorieën:
•
•

Die wel eerst meedoen en er voortijdig mee ophouden, met al dan
niet geldige redenen.
Die helemaal niet meedoen en zelf baantjes trekken of zittend de
tijd doorbrengen totdat de conditietraining is afgelopen.
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•

Over de 3de categorie leden die NOOIT komen trainen, wil ik het
helemaal niet hebben.

De huidige conditietraining verondersteld een zekere mate van
conditieniveau op te kunnen bouwen, nodig om veilig te kunnen duiken.
Ik kan niemand verplichten mee te doen met de conditietraining, doch ik
hoop wel dat de betrokken personen hun verantwoordelijkheid kennen
tegenover hun buddy’s. Met andere woorden, de betrokken personen
kunnen bepaalde restricties opgelegd krijgen bij buitenduik evenementen
t.a.v. duikdiepte, duikduur en gesteldheid van het water.
Ja, in het ergste geval kan er zelfs een DUIKVERBOD opgelegd worden.
U BENT GEWAARSCHUWD,
Eem gewaarschuwd man…………..
Instrukteur,
RUUD HOEMAKERS,

Wereldreis.1998
Toelichting redactie:
Ernst maakte de laatste vijf jaar van de vorige eeuw een wereldreis. Via de
Buddy Babbels maakte hij ons op een leuke manier regelmatig deelgenoot
van zijn avonturen.
“Into Africa”.
Ik bevind mij momenteel in Fara Sabina, een kleine commune, 40 kilometer
ten noorden van Rome. Ik ben hier omdat ik onderweg ben van de ene naar
de andere baan. Ik ben namelijk op 31 januari gestopt als bordenwasser in
Lissabon en ben nu onderweg naar Cyprus, waar ik begin april een nieuwe
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baan als hotel-entertainer zal beginnen. Toen ik Lissabon verliet had ik het
plan om door Afrika richting Cyprus te reizen. Maar helaas, doordat mij geen
visum voor Mauretanië werd verstrekt in Rabat (Marokko), moest ik dit
reisplan omgooien. Dus besloot ik door Europa richting Cyprus te reizen en
daar ben ik nu mee bezig.
Toen ik in Tanger (Marokko, Afrika) aankwam was ik samen met twee
Amerikanen, James en Kevin. We werden overvallen door gidsen, die zowat
vochten om ons te mogen rondleiden. We besloten met z’n drieën één gids
te nemen, om zo bij elkaar te blijven. En dit was voor de andere gidsen het
teken om af te nokken. De gids liet ons de stad zien, met z’n kleine straatjes
en de wekelijkse markt en uiteindelijk werden we in een tapijtenzaak
gedropt, waar we een verkooppraatje moesten aanhoren (de gids ging even
bidden). Als we bij de tapijtenzaak weggaan worden we naar het huis van de
gids gevoerd, waar we warm eten krijgen en waar ook alle andere gidsen
weer tevoorschijn komen. We eten met z’n allen typisch Marokkaanse
gerechten, en wel met onze handen uit één pan. Erg leuk gedaan. Na het eten
roken we wat en tenslotte geven we alle drie 100 dirham (dat is 20 gulden)
aan onze entertainers. Ik neem een hotel voor de nacht en mijn Amerikaanse
vrienden vertrekken om 22:30 uur met de trein naar Marrakesh.
Als ik terug loop kleeft er weer een persoon aan mij. Hij wil me een bar laten
zien en daar is ook al een vriend van hem. Ik zeg geen geld te hebben, maar
dat is geen probleem, ze brengen me naar een wisselkantoor, echter dit
kantoor is erg duur. Maar ze weten nog een ander kantoor wat minder
commissie berekent. Als we daar zijn besluit ik twee travelcheques à 20
gulden om te wisselen. Ik heb namelijk geld nodig om de volgende dag de
trein te betalen. Dan lopen we met z’n drieën terug, maar ik zeg dat ik liever
naar het hotel ga. We lopen een eindje richting hotel. Dit onder aanhoudend
gezeur van de twee om naar een bar te gaan. Dan zeggen ze plotseling: “Oké,
we gaan wel zonder jou, maar geef ons wat geld, want we hebben jou ook
het betere wisselkantoor laten zien”. Ik zeg dat dat goed is, maar ik geef pas
wat bij het hotel. We lopen weer wat verder, maar nu onder aanhoudend
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gezeur van de twee om geld. Als we vervolgens in een stuk straat zijn waar
bijna geen andere mensen zijn, stoppen ze me. Ze moeten nu geld hebben en
dan gaan ze weg, zeggen ze. Eén van de twee zegt zoiets als “we moeten je
toch niet aan het mes steken, hè?” en knijpt eens in mijn arm. Ten einde raad
wil ik ze 10 dirham geven (ik had zelf 330 dirham gewisseld). Ik pak 30
dirham, maar bij het zien van dit geld zegt de één al “maar dat is niks!”. Iets in
me knapt en ik ren zo snel ik kan naar mijn hotel en stop ondertussen mijn
geld weg. Op mijn hotelkamer lig ik met bonzend hart op mijn bed. Ik kan nog
steeds niet goed begrijpen wat er is gebeurd. De eerste dag in Afrika en
meteen word ik bijna beroofd!
Ondertussen ben ik dus weer veilig in Europa, maar over Afrika, Marokko wil
ik nog even het volgende kwijt:
Tijdens mijn verblijf in Marokko heb ik veel verschillende ervaringen
opgedaan, leuke en minder leuke. Mijn herinnering aan Afrika is dat het een
prachtig gebied is dat erg, erg verschilt van onze westerse wereld en toch
relatief dichtbij is. Voor iedereen een aanrader dus! En omdat ik op dit
moment nog maar een topje van de ijsberg heb gezien, heb ik besloten aan
het eind van mijn wereldreis Afrika nog eens te proberen te bezoeken, maar
dan ga ik het anders doen.
Mijn plan: in de zomer van 1999 kom ik terug in Nederland. In Nederland
koop ik samen met minstens 3 anderen 2 Landrovers (oude, motorisch goede
auto’s). Vervolgens regelen wij met zijn vieren in Nederland reeds de
benodigde visa, voor alle te bezoeken landen in Afrika. En tenslotte
vertrekken we op 1-9-1999 richting Afrika. We rijden met de Landrovers tot
het laatste land van bestemming en daar verkopen we de auto’s en we
vliegen naar Nederland terug om in Nederland de eeuwwisseling te vieren.
Mochten er mensen zijn die interesse hebben om mee te gaan, laat het dan
even aan mij weten.
Groeten van Ernst van Ommen.
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Het Brilletje (1979)
Voordat iemand duiker wordt gaan daar vaak wat ervaringen aan vooraf.
Want hoe komt iemand zo gek om zelfs ook maar te denken, dat het leuk is
om met een pak, een lading lood, een fles, zwemvoetprotheses (vinnen) en
ander zwaarwegend materiaal je over een dijk te zwoegen om vervolgens
ongeveer een half uur onder water te gaan en dan weer die dijk over te
zwoegen met al dat materiaal. Ik zou zelf nooit op het idee zijn gekomen, dat
dit een leuke hobby zou kunnen vormen. Gonda liep al lang rond met het
idee dat zoiets erg leuk is en had zich dan ook aangemeld als aspirant-lid bij
de vereniging.
Zeker als “we ook het warme bad hebben“ bestaat bij Neptunus de zeer
goede gewoonte, dat ook kinderen, partners en andere aanhang daarvan
mag meegenieten. Ook tijdens de training op 15 maart 1997 was het weer
heel leuk om aan de ene kant van het bad hele kleine mensjes met
armzwembandjes bezig te zien en aan de andere kant grotere mensen met
trimjacks en persluchtflessen. De grotere mensen hebben een wat
geavanceerdere uitrusting en verder vielen er weinig verschillen te
constateren voor wat betreft gespartel en kennelijk plezier.
Ik ging dus ook een keer mee als familielid om “wat te zwemmen”. Mijn
eerste ervaring met duiken was dan ook dat er groepen mensen bestaan, die
wekelijks in een zwembad bezig zijn om eens in de zoveel tijd dit soort
bovenstaande gekke dingen te kunnen doen. Het is het hellende vlak; je leert
eerst wat beter zwemmen en dan ook zo’n brilletje op je neus met zo’n buis
en zwemvoetprotheses.
Toen gingen we met vakantie naar Joegoslavië, Gonda en ik met de kinderen
Tjalling en Geke en alle vier uitgerust met duikbril, snorkel en flippers. Het
grootste gedeelte van de tijd hebben we doorgebracht met in en uit het
water klimmen en snorkelen. Prachtig lichtspel, rotspartijen, vissen, levend
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grut op de bodem en dergelijke. Je kunt ook “onder water”; jammer dat je
dan elke keer boven moet komen om lucht te happen.
En dan ben je dus verkocht en ga je de 1sters opleiding volgen. Bij de 1sters
opleiding horen ook de buitenduiken. En dan vraag je je af waar je aan
begonnen bent. De eerste duik was met Peter de Bruijn: “Niet zo diep, om te
beginnen”. En afdalen, dat heb ik geleerd in het zwembad(dacht ik). Maar op
3 meter is het zicht nul cm., je ziet de voorkant van je eigen bril niet eens
meer, het gaat ook steeds harder, klaren is er in de opleiding ingeramd, dus
dat doe je wel, maar geen flauw idee meer van daalsnelheid, dieptemeters
blijken niet afleesbaar te zijn onder dit soort omstandigheden, maar op een
gegeven moment houdt het afdalen op. Zonder enig benul van onder, boven,
links, rechts, voor of achter. De ademautomaat bleef gewoon lucht geven,
dat was dus wel een beetje geruststellend. Maar vermoedelijk was onze
maximale duikdiepte 9 meter, maar ik met de kop naar beneden een meter
de blubber in, dus ik zat op 10 meter.
Bij de derde oefenduik zakte mij het lood van de kont en verdween onder
water en bij de vierde duik knalde de pas aangeschafte manometer er onder
water af met een zeer luide knal en een hoop bellen.
Er zijn ook duiken bij waarbij je plotseling weer begrijpt waar je het allemaal
voor doet. Maar het blijft het hellende vlak; kom je laaiend enthousiast over
de schoonheid onder water boven in Zeeland, zegt iemand van de ouwe
hap:”In Spanje is het nog mooier, daar is dit niks bij” en de nog ouwere hap
zegt: “Wacht maar tot je in de Rode zee hebt gedoken”, en de nog ouwere
hap zegt: “Indonesië of “Aruba”. En de oudste hap begint over het Great
Barrier Reef in Australië.
Dus ik ook naar Spanje en ze hebben gelijk, dat is nog mooier. En naar de
Rode Zee en ze hebben weer gelijk, dat is nog mooier. En dus heb ik mij
voorgenomen in alle gevallen zelf te gaan kijken of die duikstekken inderdaad
zo mooi zijn als verteld wordt. Dan kun je ervaringen delen met andere
duikers. Je roept gewoon: Kreeft in de Oosterschelde, Sepia, grotje van
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Montgo, Moses Rock, snoek in het Grasbroek.
Sommigen begrijpen dat nooit; wie het wel begrijpt zwijgt even eerbiedig.
Kees Bal.

Van de eerste trap
(2009)
Goeie ouwe tijd
In de laatste maand voorafgaand
aan het jubileumjaar krijg je al
een beetje de neiging terug te
kijken. Even die goeie ouwe tijd
weer oprakelen. Van de 50 jaar
dat Neptunus bestaat heb ik er ruim 40 meegemaakt, dus ik denk dat ik over
die ouwe tijd mee mag spreken. Nou, voor wat betreft de duikerij was er lang
niet altijd sprake van “goeie” ouwe tijd, want in de 60 en 70 er jaren werd er
verschrikkelijk veel illegale rotzooi in Nederlandse wateren gedumpt. In
vergelijking met nu waren de schaarse binnenwateren veelal dusdanig
vervuild, dat er nauwelijks leven mogelijk was (een zeer positieve
uitzondering was “onze eigen” duikvijver “De Mecklenberg” in Albergen).
Ik herinner me die keer dat ik ergens in het koude jaargetijde met Hennie
Brunnekreef een duik maakte in een vijver in de bebouwde kom van Gronau,
die ogenschijnlijk behoorlijk helder leek. Voor zover we wisten was hier nog
niet eerder gedoken. Die helderheid bleek maar schijn. We lieten ons zakken
en zaten binnen drie tellen in volslagen duisternis. De lamp aan had ook
nauwelijks effect. Niet zo kinderachtig doen, gewoon nog even verder
zakken. Voordat we het in de gaten hadden zakten we tot aan onze navel in
een vieze dikke brij, waarin we de benen bijna niet meer konden bewegen.
Om een lang verhaal kort te maken: we hebben flink moeten knokken om
weer aan de oppervlakte te geraken. En stinken dat het deed! Later bleek dat
de fabriek in de nabije omgeving hier vrolijk het afvalwater op loosde.
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In het stuk in deze Buddy Babbels uit de oude doos is ook sprake van een
duikwater dat tijdelijk wat problemen kende. De onbekende persoon die dit
verhaaltje aan het papier toevertrouwde vertelt over een Grevelingen die aan
de oppervlakte troebel is en stinkt en die een paar meter dieper plotseling
glashelder wordt. Zo goed als zeker heeft het te maken met de afsluiting van
de Grevelingen, voor zover ik mij herinner in 1971. Ons gewaardeerde clublid
Hans Waardenburg heeft als bioloog de veranderingen in de flora en fauna
die de afsluiting teweeg bracht uitvoerig in kaart gebracht. Voor ons gewone
duikers was elk jaar opnieuw een duik in dit water een grote verrassing. Vaak
negatief, maar naarmate de Grevelingen zich herstelde steeds vaker positief.
In het begin stierf er verschrikkelijk veel af. Het water was weliswaar helder,
maar op de bodem was het één grote ellende van afstervend materiaal. In de
jaren die volgden waren er diverse moment van opleving. De ene keer stikte
het van de donderpadjes en de volgende keer kon het zomaar zijn dat er
geen donderpad te bekennen was, maar dat de heremietkreeft in grote
getale acte de présence gaf.
Als ik dit stukje schrijf heb ik de koffer geopend naast mij staan. Mams en ik
gaan lekker een weekje naar Sharm el Sheikh. Vijfsterrenhotel en een mooie
ondiepte direct aan het strand, waar ik eerder gesnorkeld heb en goede
herinneringen aan overhield. In tegenstelling tot de Nederlandse
binnenwateren gaat het hier denk ik alleen maar bergafwaarts. In 1977
waren we hier voor het eerst en toen kon je echt spreken van een maagdelijk
duikgebied. Als het de moeite waard is vertel ik in een volgende Buddy
Babbels van mijn ervaringen, maar ik denk dat die zich voornamelijk afspelen
in de buurt van het zwembad en een stel superarrogante omhooggevallen
Russen, waar je gewoon mee moet leren leven. Net zoals met de wetenschap
dat het nooit meer wordt zoals vroeger.
Jan Schoneveld.
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Resultaten enquête 1976.
Aangezien de enquête niet steekproefsgewijs is genomen en de non-respons
liefs 50% bedraagt, geeft het resultaat niet altijd het juiste beeld, desondanks
kwam het in grote lijnen overeen met het beeld dat we gedacht hadden. Hier
volgen enkele vermeldenswaardigheden: Op de vraag, wat u bij Neptunus het
meeste aantrekt, kozen 63% het gezelligheids- en het sportaspect, 25% alleen
het sportaspect, 8% alleen het gezelligheidsaspect en 4% had hier geen
mening over.
De respectievelijke echtgenotes en verloofden, kozen 50% voor het
gezelligheids- en het sportaspect en deze groep bestond grotendeels uit
aanhang van leden die voor 1975 lid zijn geworden. De sfeer in de vereniging
vond 79% goed, 17% voldoende en 4% had geen mening. Opmerkelijk was
ook de mening over het aantal leden van de vereniging, te veel vonden er
42%, het juiste aantal 50%, en 8% had hier geen mening over. Op de vraag of
het terecht is dat we fl. 30.00 per jaar per lid aan de N.O.B. betalen,
beantwoorde 50% met ja, 21% zei nee en 29% kon hier nog geen mening op
geven. De meest ideale trainingstijden waren, zaterdag 17.00/18.30 uur 38%,
zaterdag in de morgen 25%, maandag avond 8%, en 21% had geen mening.
Op de vraag hoe men de technische training vond, beantwoorden 38% met
goed, maar liefst 50% vond het onvoldoende, en 4% had hier geen mening.
Een geheel ander beeld, geeft de conditie training, 75% vindt dat men het
goed aanpakt, 17% beschouwt het als normaal en 8% vindt het maar matig.
63% vindt dat er te weinig met apparatuur getraind wordt 35% vindt het
voldoende, en 2% kon er geen oordeel over vellen.
Aardig was ook het aantal en bepaling van de evenementen, gemiddeld
moeten er 8 buitenduiken gemaakt worden, 3 filmavonden, 2 lezingen en 2
feesten per jaar. Over contactavonden buiten het al eerder genoemde, bleek
de helft niet gecharmeerd te zijn, de andere helft was van mening dat
kontakt in de vorm van droppings 87%, en 13% kegelen, bingo etc. juist nodig
was voor onze verenging. De hoogte van de contributie vond 79% reëel.
Dit was in grote lijnen het resultaat, mochten er leden zijn die interesse
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hebben in het gehele cijferwerk, even met ondergetekende in kontakt
treden.
Er zijn 3 categorieën: leden voor 1975, leden die in 1975 lid zijn geworden, en
het totale aantal.
Ruud Hoemakers.

It’s better in the Bahama’s. (1980)
Er zijn op de Bahama’s diverse soorten van duiken te maken, waaronder
“Drop-off” en “ Blue hole” duiken. Wat is nu een drop-off zul je vragen. In het
kort: De Bahama eilanden vormen een soort plateau’s in een vrij diep
oceaangedeelte. Gezien het feit dat het vasteland relatief dicht bij de kust
overgaat in de diepte van de oceaan, vinden we de start van de drop-off op
zo’n 20 meter diepte. De drop-off is een zeer steile wand, beginnend op
genoemde diepte en eindigend op de bodem, variërend in diepte tussen de
2- en 6000 meter.
Je staat elke keer weer te kijken hoe de jongens van de boten met gebrekkige
navigatiemiddelen feilloos de goede stekken terug weten te vinden.
De plaats waar onze drop-off zou plaatsvinden wordt Layford Cay genoemd.
Na zo’n 30 minuten full speed (2 motoren van elk 150pk) wordt geankerd en
kan het spektakel een aanvang nemen. Buddy’s gaan 2 aan 2 overboord en
laten zich zakken. Op 20 mtr is de bodem overigens al interessant genoeg
met grote bekersponzen en grote exemplaren van de Koninginne Engelvis.
Om je heen kijkend valt je al snel een vreemd soort horizon op, daar moeten
we naar toe. Bij de rand aangekomen komt er een vreemd gevoel bij je op, in
de wetenschap dat je in een diep blauw gat zit te kijken van zo’n 3000 meter
diepte.
Een fascinerend gedoe mannen (sorry dames, maar zo staat het er), zo’n
drop-off, vooral als het zo lekker ontspannen gaat, met een stel prima
buddy’s. Om het kort te maken, we zijn naar 42 meter geweest, vanwaar we
aan een rustige opstijging begonnen naar het plateau. Zeer te betreuren dat
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we toen geen camera bij ons hadden, want plotseling werden we
geconfronteerd met een gigantische krab. Ik heb nooit geweten dat er zulke
monsters op bereikbare diepten voorkwamen. Een door 3 man uitgevoerde
schatting gaf een doorsnee van zo’n 75cm, natuurlijk inclusief de poten.
Ofschoon het dier een vreedzame indruk maakte, zijn we er toch op een zeer
veilige wijze omheen gezwommen. We hadden wel eens verhalen gehoord
over onze Noordzeekrab weet je en een gewaarschuwd mens… enz.
Overigens een goede raad voor eenieder die onderwater fotografeert of
filmt: neem als het effe kan altijd je spullen mee, want als je het niet doet heb
je later altijd spijt. Terug aan boord, met een verfrissend pilsje in je hand kijk
je terug op een prachtige ervaring.
Een andere, heel speciale gebeurtenis was de Blue Hole. Hieronder wordt
verstaan een gat in een plateau met vrij steile wanden. “Onze “ Blue Hole zou
zo’n 70 meter diep zijn en een doorsnee hebben van ongeveer 30 meter.
Volgens de informatie konden we hier haaien aantreffen en meer van zulk
spul zoals roggen, tonijnen en Manta’s. Gezien de plek waar de Blue Hole zich
bevindt, wordt er om veiligheidsredenen alleen uitgevaren als er weinig wind
is. Gelukkig was het weer oké en dus konden we naar de haaien, nou ja,
alleen letterlijk dus. De spanning aan boord was merkbaar, ofschoon niemand
dat natuurlijk wou toegeven. Kleine wondjes, opgelopen bij vorige duiken,
werden zorgvuldig dichtgespoten met de spuitbus van Bennie Bahama (Ben
Bodt).
Jan Schoneveld was het eerst in het water en kwam onmiddellijk weer boven
en riep: ”Ze zitten hier vlak onder de boot”. Binnen de kortste keren lag
iedereen in het water en ja hoor, haaien. Gelukkig waren ze klein, want
anders was ik nog even blijven wachten, held dat ik ben!! Dus zakken en het
gat in. De naam “Blue Hole” vonden rijkelijk overdreven, want onder de 28
meter zat de zaak dicht, zoals we dat kenden van de Oosterschelde. We
zagen wel haaien (type verpleegster) welke we zelfs hebben aangeraakt. Rot
gevoel, net schuurpapier en gefotografeerd. Een paar nieuwsgierige tonijnen
schoven aan ons voorbij en hoog boven ons passeerden enkele Manta’s de
flessenhals.
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Als je zo aan het duiken bent en je kijkt je buddy in zijn gezicht heb je al snel
het gevoel “ jongens, dit is het helemaal!”. Bij dergelijke duiken betreur je
het, dat je geen dubbel 20 meezeult, want dan kan je lang….
So long, Ton van Duuren.
Toelichting van de redactie: Deze reis vond plaats in 1980. Een man (en
vrouw) of 10 nam er aan deel. De echtgenote van de schrijver dezes (Maria)
werkte bij Arke en had een super packagedeal gesloten. Ik meen me te
herinneren Fl. 1350.00 compleet. In deze prijs inbegrepen de vlucht (met Air
Bahama en inclusief ik weet niet hoeveel onwijs fijn hallucinerende cocktails),
het appartement, de dagelijkse duiken op een zeer luxe schip incl. apparatuur
en verschrikkelijk veel lol in de hoofdstad Nassau.

Diepteroes (1975)
Stikstofnarcose, roes der diepte, je leert dat het je kan overkomen vanaf een
diepte van 30 tot 40 meter. Symptomen: verminderd besef van realiteit om je
heen met als gevolg onverantwoord en gevaarlijk handelen. En dat alles als
het gevolg van een verhoogde hoeveelheid opgeloste stikstof in ons weefsel.
Tot zover de theorie zoals we dit allemaal gedurende onze opleiding hebben
geleerd. Maar wat gebeurt er nu in de praktijk? Hoe merk je zelf dat je een
gevoel van stikstofnarcose hebt meegemaakt?
Hieronder een duikverslag.
Plaats: ergens op het schiereiland Kassandra in
Noord Griekenland.
omstandigheden boven water: typisch Grieks
d.w.z. onbewolkt, heet, lichte wind.
Omstandigheden onder water: volgens één van de
medewerkers die hier eerder had gedoken,
rotsachtig, aflopend van een paar meter tot 15
meter, gevolgd door een plotselinge overgang
naar een loodrechte rotswand die eerst op 60
meter overgaat in de glooiend verder dalende
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bodem. Geen stroming en helder water met een zicht van 30 à 40 meter.
Budies: een Zwitser, een Belg en enkele West Duitse duikers. De
voorbereiding loopt gesmeerd: buddy paren indelen, aankleden, beproeven
van eigen apparatuur, controle van de buddy en de duikplanning: 15 minuten
naar 40 meter, direct steil naar 40 meter: afdaling 4 minuten, 10 minuten op
40 meter, daarna weer direct naar boven tot boven het begin van de
loodrechte wand, gevolgd door nog wat rondsnuffelen op 10 meter, in ieder
geval een minuut of 5 op 3 meter tot slot.
Mijn buddy had een decometer, onze beide 2x7 litersets waren geheel vol,
lucht zat leerde een globale berekening, dus wat stond ons nog in de weg?
Het werd een prachtduik. Onder water precies zoals verwacht. Veel vis,
fascinerend om over de rand van de steile rotswand in het wazige blauw af te
dalen. Onder de plotselinge overgang naar koud water op ongeveer 20 meter
nog meer vis. Daarbij voegde zich op enige afstand een knaap van een
zeebaars. De wand zit vol holen, in enkele daarvan Murenes en is rijkelijk
begroeid met sponzen in diverse, in het lamplicht, opgloeiende kleuren.
Precies op tijd zijn we op 40 meter, de bodem is nu zichtbaar, de oppervlakte
net niet meer. Na 10 minuten, het wordt nu koud, beginnen we zoals
afgesproken aan de opstijging. Rustig stijgend bereiken we weer het warme
water waarin het koude water olieachtig opdwarrelt door onze bewegingen.
Ook de rest van de duik verloopt zoals was afgesproken en met een voldaan
gevoel kom ik uiteindelijk weer boven water. Kortom, een geslaagde duik.
Toch was er iets niet in orde. Ik besef het eerst als we onze spullen hebben
uitgetrokken en in de zon nog wat napraten. Ik besef ineens wat ik dacht toen
we op 40 meter waren aangekomen: “Waarom nu niet even doorgaan naar
de bodem op 60 meter; ’t lijkt vlakbij, de duik gaat lekker, manometer staat
nog fijn hoog, automaatje ademt lekker, de drie Duitse duikers hangen 10
meter onder ons en zo’n diepe duik staat toch goed in je logboek”.
Ik zou er normaal niet over piekeren af te wijken van de duikplanning.
Normaal gesproken ben ik beneden de 20 meter extra attent, ik voel me
ondanks ruim 4 jaar duiken nog niet zo erg lang op mijn gemak beneden die
grens. En heb heilig met mezelf afgesproken nooit iets te forceren. Maar
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toen, achteraf bekeken, voelde ik me kiplekker op 40 meter. Weg extra
attentie, weg duikafspraken en waarom ik toen niet ben doorgegaan weet ik
nu nog niet. Ik heb er wel van geleerd. Stikstofnarcose blijkt je te kunnen
besluipen, d.w.z. je hebt er zelf geen erg in. Je er tegen wapenen is ook
moeilijk.
Ik weet nu dat het mij bij 40 meter kan overkomen. Mijn toekomstige buddy
zal ik het vertellen bij de planning. Mezelf nog meer inprenten bij de
voorbereiding en afdaling. En voorlopig niet dieper dan ongeveer 40 meter.
Dat in ieder geval.
Walter Bohle.

Grasbroek by night (1981)
Zoals de toevoeging tussen aanhalingstekens achter Parijs ook een
spannende en opwindende avond kan beloven, zo kan de hier gebruikte titel
een opkikkerende en verfrissende belevenis inhouden. En die titel zal wel
meer uitnodigen tot het lezen van het volgende dan de overigens uiterst
toepasselijke maar voor de rest oer-hollandse benaming zoals bijvoorbeeld
Grasbroek in waterland. Tot zover mijn beweegredenen tot het gebruik van
bovenstaande kop.
In het kader van het “keep fit” najaarsprogramma besloten onze (m.i.
onvolprezen secretaris Jan van Ommen en ik om regelmatig een aantal
duiken in het Grasbroek te maken. Aanvankelijk was het ook de opzet om het
fototoestel van Jan uit te testen, maar na een uitvoerige testprocedure op
het droge, bleek dat het toestel slechts bevredigend kon werken, indien een
vast te leggen object volledig het vizier vulde, waardoor dit zich
noodzakelijkerwijs op korte afstand diende te bevinden. Aangezien de kans
een vis te ontmoeten, die aan de genoemde voorwaarde zou voldoen ( zoals
bv een walvis) in het grasbroek toch betrekkelijk klein genoemd kan worden,
werd besloten voorlopig van het gebruik van het toestel af te zien. Een
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teleurstelling overigens als je je volledig “berubberd” aan de kant bevind en
op het punt staat zonder dit uitrustingsstuk het water in te gaan, maar wel
hopen tegen beter weten in.
Zo werd op 16 nov. J.l. een nachtduik gemaakt zonder fototoestel en dat
heeft ons wel gespeten (het gemis van het toestel dus).
Nadat we ons onder het genot van een flinke afkoeling ten gevolge van een
harde wind hadden omgekleed, en nadat we ons met het nodige steun, kreun
en proestwerk aan het water hadden laten wennen (5 graden Celsius) komen
we tijdens de afdaling alras een kanjer van een snoek tegen. Op welke diepte
dat was kan ik helaas niet zeggen; mijn dieptemeter was onderdeel van mijn
automaat, voor de zoveelste keer geleend van een welwillend clubgenoot
(waarvoor mijn hartelijke dank) en die had ik om organisatorische redenen op
het laatste moment verruild voor die van Jan. De diepte moest ik dus
schatten aan het aantal keren dat ik geklaard had (sorry Ciska, je was toen
toch op vakantie en een pak slaag hoefde ik dus niet te riskeren), een meter
of drie denk ik, veel zal het niet schelen. Een geval apart, die op de gevoelige
plaat zeker indruk zou hebben gemaakt.
Even later kom ik tot de ontdekking dat mijn bril aan linkergelaatskant niet
goed afsluit waardoor er voortdurend wat water in het linker deel van het
masker sijpelt. Als dat water dan als een dunne film over het i.c. linkerglas
uitspreidt, krijgt men de onaangename ervaring van dubbelzien. Regelmatig
vroeg ik mij daarom ook af of ik nu één of twee vissen zag, maar als ik dan
mijn linkeroog dicht kneep bleek tot mijn (en misschien ook wel zijn of haar
eigen) teleurstelling, dat hij of zij alleen was. Men kan, na enige bestudering
van hun gelaatsuitdrukkingen ( uit aquadynamisch oogpunt gezien is het
ontwerp lang niet slecht) overigens concluderen, dat het celibataire leven
hun maar slecht bevalt.
Tijdens de terugtocht (door de kou even ervoor ingezet) laat de tweede
snoek ons wederom verrassen, een pracht van een exemplaar die ik toevallig
zo dicht kan benaderen dat ongetwijfeld aan de fotografische voorwaarde
van de camera van Jan, zou zijn voldaan.
Het is te hopen dat meer leden van deze unieke duikstek gaan profiteren (
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het is toch praktisch om de hoek), temeer daar ik uit betrouwbare hoek heb
vernomen dat het Grasbroek verder uitgezogen zal gaan worden t.b.v.
wegenaanleg in Twente. Tot slot is een avondje Grasbroek slechts weinig
opwindend dan, ik noem maar een dwarsstraat, een avondje Moulin Rouge.
Er is echter wel een belangrijk verschil, het ene is toch wel behoorlijk
hartverwarmend en dat kan van het andere slechts met moeite beweerd
worden.
Martin Vos.

Alles ligt stil, maar duikvereniging Neptunus in
Hengelo bestaat 60 jaar (2020)
(uit Dagblad Tubantia 28 april 2020, geschreven door Bob Gevers)
HENGELO - De duikvereniging
Neptunus bestaat vrijdag 60 jaar en
daarmee is het één van de oudste
duikclubs in Nederland. Het
jubileumfeestje wordt door de coronaomstandigheden niet uitbundig
gefeest. „Gelukkig kunnen we wel
tegen een stootje”, zegt voorzitter
Paul Horsthuis.
1. Hoe is de vereniging ontstaan?
„We zijn op 1 mei 1960 opgericht in Enschede, als zelfstandige afdeling van
de Amsterdamse duikvereniging Manta. Twee jaar later splitste de club zich
af en ging verder als Onderwatergroep Neptunus. Er werd ’s zomers getraind
in het golfslagbad Boekelo en ’s winters in het Van Heek-bad. Via het
Stokhorst- en het Diekmanbad is Neptunus in het Twentebad beland. We zijn
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nu trouwens ook een Hengelose vereniging met zo’n vijftig leden. Elk jaar
melden zich nieuwe leden aan.”
2. Welke activiteiten hebben jullie in huis?
„We geven opleidingen in snorkelen, één-, twee- en driesterduikbrevetten,
nachtduiken, ijsduiken en nitroxduiken. Dat laatste is duiken met verrijkt
zuurstof. Verder verzorgt Neptunus jaarlijks kennismakingsduiken voor
middelbare scholen.”
3. Buiten duiken zal bij jullie ook populair zijn.
„We duiken onder meer in het Grasbroek, Bussloo bij Deventer, Zeeland en af
en toe ook in het buitenland, waaronder de Malediven, de Straat van Hormuz
en Soedan, waar we vorig jaar overigens nog een staatsgreep meemaakten.
Dat was spannend. We lagen een paar dagen voor de kust en mochten de
boot niet af. Gelukkig konden we uiteindelijk veilig vertrekken.”
4. Wat betekent het coronavirus voor de club?
„Alles ligt noodgedwongen stil. Geen zwembadtrainingen, de opleidingen en
het buiten duiken zijn opgeschort, de traditionele paasduik is niet
doorgegaan en onze duikreis naar Egypte in november, is nog onzeker. En
ook de jubileumactiviteiten zijn helaas uitgesteld.”
5. Volgend jaar vieren jullie collega’s, de Hengelose Sportduikers, het
zestigjarig bestaan. Nooit een fusie overwogen?
„We onderhouden goede contacten met elkaar. Als het nodig is helpen we
elkaar bijvoorbeeld met opleidingen. Maar een fusie hebben we nooit
overwogen omdat we beide gezonde verenigingen zijn.”
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Al gehoord dat………. (2008)
•

dat je op een diepte van 18 meter last van een diepteroes kunt
krijgen.

•

Je dan de meest bijzondere dingen kunt meemaken.

•

Een enkeling het wel heel bont maakt.

•

René Bijkerk hier in Kroatië erg veel last van heeft gehad.

•

Hij namelijk in een vlaag van
verstandsverbijstering José ten
huwelijk heeft gevraagd op deze
diepte.

•

dit tot gevolg had dat hij 3 weken
in organisatieroes heeft gezeten.

•

en nu de rest van zijn leven in een
huwelijksbootje zit.

•

het feest voor de vakantie al gepland stond en het daarna nog snel
even in een huwelijksfeest veranderd moest worden.

•

ze Danny wijs hebben gemaakt dat er huwelijksvisjes zijn, die onder
water René besmet hebben.

•

iedereen sprakeloos was van het grote nieuws.

•

het een maand van te voren alleen bij René bekend was en nu het
feest al achter de rug is.

•

zowel de trouwerij als het feest beregezellig was.

•

Danny zich afvraagt of José René als huwelijkscadeau een dochter
gaat geven.
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•

Robert beweert dat zondag 7 september de tweede zondag van
september is en dat dit in het tweede weekend van september valt.

•

het nog niet duidelijk is of Robert dit echt denkt of dat hij heel
misschien ook wel een beetje eigenwijs is.

•

Jeroen z’n haar heeft laten groeien en het nu een echte hotshot is.

•

zelfs zijn vrouw hem nu nog veel aantrekkelijker vind.

•

Jeroen geniet van alle nieuwe aandacht.

•

Het knuffelgehalte bij Neptunus erg hoog is.

•

Zelfs nieuwe aanhang met een borrel op erg knuffelig wordt.

•

José tijdens haar vrijgezellenfeest met de billen bloot moest.

•

Ze het er niet bij liet zitten en ook Bianca en Sabine met de billen
bloot moesten.

•

Dit vrijgezellenfeestje duidelijk veel vermoeiender was dan die van
René.

Woordpuzzel (1995)
Toelichting redactie:
Derk van Ommen heeft vele jaren de opmaak van de Buddy Babbels
verzorgd.
Daarbij voorzag hij vele nummers van puzzels in diverse moeilijkheidsgraden.
Niet alleen erg leuk, maar ook vooral om ons duikers naast een goede
lichamelijke conditie tevens van een goede mentale fitheid te verzekeren.
Probeer de volgende woordpuzzel maar eens op te lossen.
Bij deze woordpuzzel zijn telkens 3 woorden gegeven. U moet nu één woord
vinden, dat voor al deze 3 woorden geplaatst kan worden, zodat er 3 goede
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Nederlandse woorden ontstaan. Als u nu van alle gevonden woorden de
eerste letter neemt, ontstaat er een nieuw woord. Dit woord heeft
betrekking op onze sport.
Succes.
1)

-BAK
-BANK
-LOPER

(4 letters)

2)

-PAARD
-TUIG
-STER

(4 letters)

3)

-CIJFER
-DOEL
-EXAMEN

(4 letters)

4)

-GAT
-IER
-WIJF

(3 letters)

5)

-WEER
-DEUR
-HOUT

(5 letters)

6)

-AAR
-BORST
-LIJK

(4 letters)

7)

-DAG
-SLAG
-JAGEN

(6 letters)

Derk van Ommen.
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