nr.

1

dé onafhankelijke
duikvereniging
voor de Randstad

DE KENTERING

clubblad van duikvereniging AQUALIS

16e jaargang,Juni 2020

Van de redactie
Het is nu 13 april, tweede paasdag, en de datum voor het inleveren van kopij voor de Kentering komt in
zicht. We zitten nog midden in de Corona crisis. Mijn handen zijn kapot gewassen en vol met kloven en onze
1,5 meter maatschappij is ingedaald. Ons leven is veranderd. Zomaar rondlopen in een winkelcentrum is er
niet meer bij. Hoe kun je nu gezellig winkelen en tegelijkertijd spiedend om je heen kijken of niet iemand te
dicht in je buurt komt. Toch moet ik naar winkels om in ons levensonderhoud te kunnen voorzien en zoek
dus tijdstippen uit waarop ik denk alleen te zijn maar desondanks sta ik toch regelmatig in een rij. Gelukkig is
de hamsterwoede opgehouden en kunnen we weer (bijna) alles kopen. Helaas zijn de schappen met 70% alcohol en vochtige zeepdoekjes nog leeg. En laat ik nu net die laatste twee artikelen willen hebben om onze
handen schoon te maken als we ergens een geocache hebben gevonden.
Omdat thuisblijven niet meevalt, zeker nu de eerste zomerdag van het jaar zich aangekondigd heeft, proberen we dagelijks even naar buiten te gaan, lopend of fietsend. Daar we beiden een doel willen hebben
bepalen we onze route aan de hand van verstopte geocaches. Gelukkig zijn er in de stedelijke omgeving om
ons heen veel verstopt en kunnen we, vaak zonder iemand te ontmoeten, even onze frisse neus halen.
Als deze fietstocht ons weer eens in de buurt van duikwater brengt wordt ik wel weemoedig. Het water
lonkt en ik kan niet wachten om weer met elkaar te gaan duiken. Maar dat ligt nu even helemaal stil. Zelfs de
parkeerplaatsen om je auto neer te zetten zijn in vele gevallen afgezet met rood-wit lint en dus onbereikbaar.
Het maakt dat dit nummer van onze Kentering aanzienlijk minder duikverhalen heeft dan we zouden willen
maar gelukkig hebben enkele leden gevolg gegeven aan de oproep iets te schrijven. Bedankt! Ook missen
Dick en ik de bezoekjes aan het clubhuis op vrijdagavond na eerst in het zwembad onze conditie wat te hebben opgevijzeld. We hopen maar op betere tijden, de tijd dat we weer massaal te water kunnen en alsnog
een (uitgestelde) kick off kunnen hebben.
Zelf zie ik er in ieder geval naar uit om jullie allen weer aan de waterkant, in het zwembad of in het clubhuis
te ontmoeten. Blijf gezond!
Tita van der Kraan

Kijk ook eens op:
www.aqualisrotterdam.nl
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Van de Voorzitter
Over Wageningen en wat een duiker doet in Coronatijd

Het is een bijzondere tijd waarin we leven. Het Coronavirus houdt niet alleen mij, Nederland, maar de hele
wereld in haar ban. De rijksoverheid heeft een groot aantal ingrijpende besluiten genomen. Scholen en
verpleeghuizen zijn dicht. Kappers, fysiotherapeuten, masseurs etc. mochten hun werk niet meer doen. De
horeca is dicht en de filelezer van de ANWB moet een werkeloosheidsuitkering aanvragen. Personeel en dus
ook ik, moet zoveel mogelijk thuis werken.
Nooit heb ik zoiets verstrekkends in mijn persoonlijke leven meegemaakt. Ik praat hierover met mijn vader.
Binnenkort wordt hij 89 jaar. Hij vertelt aan mij dat hij wel eerder zulke ingrijpende maatregelen heeft meegemaakt. Maatregelen die in het kader van 2020: 75 jaar bevrijding, voor mij een andere dimensie hebben
gekregen. Mijn vader vertelt dat hem dit doet denken aan de slag om de Grebbeberg. De overheid besloot
begin mei 1940 dat de hele bevolking van Wageningen uit hun huizen weg moest en geëvacueerd zou
worden. Wageningen lag in de route die de Duitsers zouden nemen om de Grebbelinie aan te vallen. De
hele Wageningse bevolking, inclusief het gezin Gunther werd met een Rijnaak naar Ameide, bij Tienhoven in
Zuid-Holland, gebracht. Na de slag konden zij, een paar dagen later, weer terugkeren. Gelukkig was hun huis
onbeschadigd.
Later, in september 1944 moest de hele Wageningse bevolking, inclusief het gezin Gunther opnieuw weg,
zo besloot de Duitse bezetter. Ditmaal gingen ze voor 8 maanden. Wageningen was die 8 maanden afgesloten en een spookstad geworden. Het gezin, toen 7 personen, moest zelf maar zien waar ze terecht konden.
Mijn vader is met zijn broer van het overige gezin gescheiden en werd bij andere mensen ondergebracht.
Hij en zijn broer kregen wel inwoning, maar geen eten. Daar moesten ze zelf voor zorgen. Op 13-jarige leeftijd moest hij naar de gaarkeukens en bij andere mensen om eten vragen. En dit in de hongerwinter. Mijn
vader behoort tot die generatie waarbij je niet over de oorlog en de ellende die je meemaakte, praatt
e. Je deed je best in de maatschappij en probeerde je kinderen zo goed mogelijk op te voeden. Maar het
litteken bleef, nooit mopperen als de overheid weer wat bedacht
had. Nu zit de man in het verpleeghuis. Hij krijgt al weken geen
bezoek en moet het doen van wat telefoontjes van mij en m’n zus.
Toch klaagt hij niet.
Van deze karaktertrek kan ik veel leren. Ik werk thuis en ik ben het
al goed zat. Eén dag in de week reis ik naar mijn werk. Voor de rest
vermijd ik winkels en zoek de drukte niet op. Gelaten laat ik het
over mij heen komen. Als ik denk aan wat mijn vader beperkt is in
zijn vrijheid door overheidsmaatregelen en ik vergelijk dat met de
huidige situatie rond de Corona crisis dan word ik heel nederig.
Ik doe veel klusjes in huis, die opeens een versnelling krijgen. Ja
en wat doet een duiker in Coronatijd? Nou er is genoeg te doen.
Ik herhaal de theorie en haal de Nitrox cursus nog eens op. Ik kijk
kritisch naar mijn duikspullen. Het lijkt of het neopreen dat ik al
jaren niet gebruikt heb in de kast gekrompen is. Het past opeens
niet meer zo goed. Het wordt ruimer gemaakt of het gaat naar
de duikschool van Lucky. Ook ben ik met veel plezier bezig met
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het overige duikmateriaal. Inspectie van de duikbrillen, snorkels, trimvest, vinnen en ademautomaat. Het
verzorgen van de ritsen in het droogpak, ventielen controleren. Zijn de accu’s van de duiklampen nog goed?
Kortom er is genoeg te doen. Ook hou ik, samen met de overige leden van het bestuur van Aqualis de actualiteit goed in de gaten. Helaas is er nu nog geen uitzicht op verruiming van de maatregelen waar Aqualis
van kan profiteren.
Toch heb ik de hoop dat het eens zal worden zoals het was. Dat we met z’n allen in het clubhuis zitten en
genieten van een overheerlijk etentje, zoals we dat gewend zijn op de nieuwjaarsreceptie. Dat de barbecues
weer hoog opgestookt zullen worden, dat we aan de waterkant staan en weer kunnen duiken. Dat we weer
evenementen en clubvakanties hebben.
Dit is waar ik naar uitkijk. Blijf gezond en houd moed.

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
26 Tita van der Kraan

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
20 Piet Vierhout
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21 Geordie Berger

November
3 Jaap Ruigrok
8 Eric de Bloeme

December
19 Wim Oomkes
31 Marjo Oomkes

Januari
12 Hans Schram
25 Casper Markesteijn
29 Rob Rinnooi

FAVORIETE
DUIK STEK
Mijn favoriete duikstek is de Zevenhuizerplas bij het honden strand, deze stek is geschikt voor alle duik brevetten en daarom ook uitermate goed voor beginnende duikers.
Bij deze duikstek is het makkelijk en ruim parkeren waardoor het omkleden goed te doen is. Daarnaast is
deze duikstek op korte afstand waardoor er door de weeks makkelijk een avond duik kan worden gemaakt.
De afstand van parkeerplaats naar de waterkant is dichtbij en je loopt via het strand zo het water in.
Eenmaal in het water is het zicht meestal
redelijk goed (tussen de 5-7 meter) en
ver uitzwemmen is niet nodig. De bodem
gaat over van zand naar veen grond en
de begroeiing is niet weelderig wat waterplanten betreft. Ik zwem meestal vanaf
het strand rechtdoor waardoor je op een
soort van open vlakte komt en daar zit
dan vaak een snoek.
Daarna bereik je de eigenlijke drop off
en daar maak je de keuze om rechts of
links te gaan. Ik ga meestal naar rechts
waar altijd veel vis te zien is zoals paling,
baarsjes en snoeken. De duik diepte is
vaak niet meer dan 8-10 meter omdat je
daar van alles ziet en ook de temperatuur op die diepte
aangenaam is.
Met een temperatuur van 16 graden kun je het wel een
uurtje uithouden en dat is ook meestal mijn maximale
duik tijd daar.
Ik duik daar meestal met Tita of Glenn en dat zijn dan ook
altijd fijne duiken waar we veel zien van het onderwater
leven. Het is daar makkelijk om te navigeren doordat de
bodem structuur goed te volgen is. Uit het water komende is het altijd heerlijk om even na te praten over de
duik met een heerlijk warm kopje koffie en een koek.
Al met al een geweldige plek voor als je midden in de
week een avond duik wil maken.
Geordie Berger.

Foto snoek: sportvisserijnederland.nl
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NIEUW
JAAR
RECEPTIE
De nieuwjaarsreceptie is een
van de terugkerende evenementen bij Aqualis en deze keer was
het zover op zaterdag 11 januari.
Karin hield zich thuis bezig met
koken van de gerechten en Fiona, Cor, Geordie en Ingrid maakten de beneden ruimte gereed.
Met de meegebrachte kerstverlichting werd de benedenruimte
ineens een stuk gezelliger en
later melde ook Richard zich en
werden de tafels voorzien met
tafelkleden, servies goed en bestek. Het ontbrak aan niets met
de sfeervolle verlichting en de
bijna sjieke aangeklede tafels met alles
erop en eraan. Karin en Ronald waren
inmiddels ook gearriveerd met het eten
en de benodigde hapjes voor tijdens
de borrel. Nagenoeg was beneden alles gereed en gingen we nog even boven aan de slag met het op poetsen en
klaar zetten van de champagne glazen,
werd er koffie gezet en de waterkoker
gevuld. Ondertussen was Karin druk
met het gereed maken van het buffet.
Rond half vier druppelden de leden
binnen en vulde het clubhuis zich met
een geroezemoes van de aanwezige
mensen. Na flink wat koffie en thee
te hebben uitgeschonken was het tijd
geworden om de glazen te vullen met
de bubbels. Zo als elk jaar zijn er twee soorten nl. de alcoholische en de non alcoholische en beide vonden
gretig aftrek.
Onze voorzitter nam het woord en richtte zijn dank uit aan de commissie leden, dankte de leden voor hun
aanwezigheid en sprak mooie woorden voor 2020 en we proosten op een mooi jaar. (niet wetende wat ons
te wachten stond )
Daarna deelden we de hapjes uit en schonken we de bubbels tot dat de flessen leeg waren, ook waren nog
niet alle aangemelde leden gearriveerd dus een mooie gelegenheid om ze te ontvangen met een glaasje
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bubbels. Er klonk een geroezemoes door het clubhuis en om 18.00 uur trok Karin aan de wel bekende bel,
nam het woord en opende het buffet. Vele lekkere gerechten stonden op ons te wachten zoals een soepje
vooraf en daarna paté, salades, diverse groenten, vegetarische rijst en nog veel meer.

Met een lekker bijpassende wit of rode wijn was het goed vertoeven en overal tevreden gezichten.
De stemming zat er bij goed in en iedereen nam de tijd om meerdere keren op te scheppen van al het lekkers. Er werd ook volop met elkaar gediscussieerd en gelachen vooral nadat iedereen zijn bord had leeg
gegeten en dit kwam mede door dat er nog voldoende wijn aanwezig was.
Toen de schalen, borden en glazen leeg waren was het tijd om de tafels af te ruimen om plaats te maken
voor het dessert.

Nieuwjaar receptie 8 - De Kentering
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Chocolade gebakjes met ganache van witte chocolade, pure chocolade mousse, amarena kersen en
een amandel tuille werd ons voor geschoteld en het
was een genot om te eten. Na al dit lekkers was het
tijd voor voor koffie en thee en ondertussen werd er
door een aantal mensen flink gewerkt om het vuile
servies en bestek weer schoon te krijgen. Na de
koffie ronde gingen er een aantal leden naar huis de
overige leden namen plaats in de zithoek boven bij
de bar. Beneden werd alles weer opgeruimd en te-
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rug gezet op de juiste
plaats, na een uurtje
hard werken was alles
weer bij het oude. En
zo als elk jaar ook nu
weer de uitreiking van
een nieuw clubblad.
Bij de bar was het nog
lang gezellig en rond
half tien besloten we
dat het tijd was om
naar huis te gaan.
Het was een geslaagde avond en dank aan
de evenementen commissie en iedereen die
mee geholpen heeft.

Ingrid en Cor van Veghel.

Nieuwjaar receptie - De Kentering

11

DUIK
ENQUETTE
Het duikcentrum
Je was precies op tijd: stapte uit het vliegtuig, ging op zoek naar je reistas met je duikapparatuur en moest
bijna huilen van opluchting toen je hem zag liggen op de bagageband.
Toen je aankwam bij het hotel, pakte je de sleutel maar ging niet naar je kamer: je haastte je eerst naar het
duikcentrum met je Advanced Open Water certificaat tussen je tanden geklemd. Je hoorde uiteindelijk dat er
een wrakduik was gepland voor de volgende dag, en boekte een plekje.
“Mag ik je logboek even zien?”
Zodra de jongedame achter de balie het woord uitsprak viel er een beladen stilte in het duikcentrum. Je had
het gevoel dat je flauw ging vallen, en trok wit weg voor de neus van een 20- jarig meisje.
Ja, duikcentra hebben iets met logboeken, vooral de papieren variant. Ze zijn gek op logboekhouders, ze
houden ervan door de bladzijdes te bladeren, ze te downloaden, en te giechelen over rare stempels. Ze
willen persé weten waar je de laatste keer hebt gedoken. Het is geen nieuwsgierigheid, het is alleen voor je
eigen veiligheid en die van je duikbuddy’s. Als je geen logboek hebt kan het zijn dat ze je vragen een checkduik te doen.
Controleduiken
Het woord logboek maakt mensen al nerveus, maar het woord checkduik roept angst, paniek en boosheid
op. Zeker wanneer je uit Zuid-Europa komt. Als je uit Noord- Europa komt zal je wat voor je uit mompelen
maar uiteindelijk instemmen.
Verklaren dat je geen enkele intentie hebt om wat dan ook maar te laten zien aan wie dan ook maar is geen
goed antwoord. Je zult niet mee mogen doen aan een duik met een gids, en ook zal je geen fles en lood krijgen als je van plan bent om een soloduik te maken. Een jonge instructeur beantwoorden met: “Je was nog
niet eens geboren toen ik al leerde om mijn masker te klaren!”, zal je niet helpen je doen te bereiken.
Te veel gevraagd
Duikers hebben over het
algemeen het
vermoeden dat
divemasters de
beste duikstekken geheimhouden, voor hun
eigen plezier. Dit
is hetzelfde als
geloven dat een
Netflix directeur
zichzelf opsluit en
helemaal alleen
films gaat kijken.
Divemasters
zouden kunnen
liegen als je ze
vraagt wat hun
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favoriete duikstek is. Als jouw technische vaardigheden niet goed genoeg zijn, zouden ze kunnen liegen en
een eenvoudigere duikstek kunnen voorstellen. Het is niet hun bedoeling je te misleiden, ze zijn gewoon
vriendelijk: ze willen niet dat je jaloers bent. Bovendien moet je Europa en Afrika niet verwarren met de VS:
divemasters serveren je geen thee of koffie op de boot en ze maken je uitrusting niet voor je klaar.
Ruimte in duikcentra wordt bepaald door een contra-intuïtieve regel
Het is een universele regel: het horizontale oppervalk is omgekeerd evenredig met de afmeting van het
duikcentrum. Je komt er al snel achter dat de grootste duikcentra, en boten, kleiner lijken dan ze daadwerkelijk zijn. Dit komt doordat je je hele uitrusting overal verspreid. Wanneer je meteen je apparatuur klaarzet in
de jou toegewezen ruimte zal er iets wonderbaarlijks gebeuren: je zult meer ruimte hebben om te staan en
zitten. Dit verbetert ook de goede sfeer en voorkomt dat mensen struikelen op de onvermijdelijk natte vloer.
Hoewel de vloeroppervlakken bedekt zijn door kilometers tapijt en rubberen matten zijn ze glibberig en,
statistisch gezien, de drukste plekken, waar mensen op blote voeten lopen of op teenslippers.
Hoewel het verspreiden van je uitrusting een gevaar oplevert voor de veiligheid helpt het wel bij het opbouwen van sociale contacten. Het blijkt dat veel huwelijken tussen duikers (een verbinding die wettelijk erkend
wordt in veel landen) zijn ontstaan als gevolg van het per ongeluk pakken van iemand anders materiaal. Echter, een week lang duiken met flippers die twee maten kleiner of groter zijn dan die van jou kan een negatief
effect hebben op je comfort en veiligheid. Denk erom dat je ook per ongeluk de uitrustig kan pakken van
iemand die je niet mag.
Huurmateriaal
Huurmateriaal is uiteraard gebruikt materiaal. Nieuw huurmateriaal vind je alleen maar als het zojuist is
vervangen of als een duikcentrum nog maar net open is. Je zou met het materiaal moeten omgaan zoals je
doet met oude mensen – op de juiste manier en met respect. Net zoals mensen eerder hun sigarettenpeuken en afval op straat gooien als deze al vies is, zo zullen ze ook eerder slecht omgaan met versleten materiaal. Je zou egoïstisch kunnen denken dat je dit mag doen omdat het toch niet van jou is. Defecte en slecht
behandelde apparatuur kan wraak
nemen op duikers.
Los van goede
manier en respect
voor ouderen zal
voorzichtig omgaan
met je apparatuur
garanderen dat
je dat je overleeft
in een vreemde
omgeving. Je moet
het inleveren in
de staat waarin je
het ontving. Goed
uitgespoeld, als dat
mogelijk is.
Spoelbakken
Het spoelgebied
van een duikcentrum is als een porseleinwinkel, hier moet je het aller voorzichtigst zijn. Zeezout, zand, bacillen en lichaamsvloeistoffen kunnen zorgen voor storing in de apparatuur en genante momenten. Onthoud
dat duikcentra vaak geen ontsmettingsmiddelen gebruiken vanwege het milieu. Los van het chloor, als je je
behoefte hebt gedaan in je duikpak spoel het dan niet samen met maskers en ademapparaten uit, alsjeblieft!
Spoel ook je duikschoenen niet samen met trimvesten en ademautomaten: zand en precisie technologie
gaan niet samen. Het is waar, je behoefte doen in je duikpak wordt zelfs aangeraden als je het heel koud
krijgt, maar niemand wil naderhand in contact komen met jouw plas.

Duik enquette - De Kentering
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Als je het echt niet op kan houden
Als je een auto huurt op het vliegveld plas je normaal gesproken niet op de stoelen of matten. Dit zou ook
moeten gelden voor gehuurde duikpakken. In je eigen auto, of duikpak, kun je doen wat je wilt maar niet
als er een gezamenlijke spoelbak is. Als je je eigen duikpak hebt, spoel het dan afzonderlijk. Wat als je je
behoefte hebt gedaan in een huurpak? Ik begrijp dat het moeilijk is om dit op te biechten, maar je zou het
afzonderlijk moeten spoelen en vragen om zeep en een ontsmettingsmiddel.
Advies voor de experts
Als je geloofwaardigheid is gebouwd op je rigiditeit zie je misschien niet het feit dat duikers gewoon plezier
willen hebben en stress achter zich willen laten. Ze houden niet van een dictatoriale checkduik, zeker niet als
je hiervoor de prijs rekent van een standaard duik. Mensen aan de balie behandelen alsof ze een nummer
zijn, is een van de meest gevaarlijke wereldwijde trends.
Leveren van gereviseerd en goed onderhouden materiaal is een goed begin als je jezelf wilt omringen met
glimlachende mensen en wrok wilt vermijden. Het is bovendien een simpele strategie om juridische stappen
te voorkomen.
Ik heb nog nooit een geval van mononucleosis of ebola gezien dat te wijten was aan ademautomaten die
als slakken in spoelbakken liggen, maar een klein beetje bicarbonaat (natuurlijk desinfectiemiddel) is een
welkome attentie. Twee spoelbakken, een voor vinnen, sokken en pakken, en een voor trimvesten, ademautomaten en maskers, zijn beter dan een.
Een douche met een stuk neutrale zeep waar duikers het duikpak dat het “ongelukje” heeft ondergaan kunnen spoelen, zal je duikcentrum achttien sterren opleveren.

Dit artikel is overgenomen uit publicaties van DAN.
Divers Alert Network is een duik medische non profit organisatie die zich bezighoudt met onderzoek naar
duik medische zaken en een keur aan cursussen op duik medisch gebied verzorgt.
Dick van der Kraan.
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VAN DE PENNINGMEESTER
Het is oktober als ik de prognose voor het jaar 2019 aan het maken ben. De verwachtingen voor het hele
jaar zien er ten op zichtte van de begroting onveranderd goed uit. Er was één onverwachte kosten post die
ons eigenlijk een beetje overviel. De boiler van de bar heeft het in de loop van het jaar begeven en dat heeft
een extra kostenpost opgeleverd. Gelukkig was Dick van de Kraan in staat om de nieuwe boiler te installeren
zodat de kosten gelukkig beperkt konden blijven. Na overleg met de huisbaas Hugo zijn wat tot een kosten
verdeling kunnen komen, zodat niet het volledige bedrag ten laste van Aqualis is gekomen.
Het leden aantal is stabiel gebleven en daar zijn wij heel blij mee. Om ons heen hoor en zie je het verenigingsleven kampen met een teruglopend leden aantal met als gevolg dat clubs ophouden te bestaan. Het
bestuur heeft de afgelopen tijd de ontwikkelingen in de gaten gehouden maar dit heeft helaas niet geresulteerd in een aanwas van leden van opgeheven verenigingen. Het bestuur blijft deze ontwikkelingen volgen
je weet nooit of er in de toekomst toch een vereniging is die zich wil aansluiten bij Aqualis.
De contributies betalingen lopen nog steeds uitstekend en dat is ook te danken aan onze leden die trouw en
op tijd hun contributie betalen. Het verdient zeker een dikke dank je wel aan de leden namens het bestuur.
De clubloten zijn weer allemaal verkocht zodat wij weer het resultaat kunnen bijschrijven op het resultaat
van 2019.
Zoals ik in het vorige financieel verslag al heb aangegeven zijn de sponsor-kliks een groot succes en draagt
het bij tot een gezond financieel Aqualis. Vergeet niet bij internet aankopen eerst te kijken of dat via Aqualis
aangeschaft kan worden zodat het resultaat van de sponsor-kliks verder verbeterd kan worden. Het kost je
totaal niets extra’s en Aqualis wordt er financieel beter van.
Ten slotte de BAR. De bar draait op het ogenblik uitstekend en de bezetting is goed elke vrijdagavond. Het
zou wel leuk zijn als er naast de vaste bartijgers ook wat meer andere leden aanschuiven na het zwemmen.
De gezelligheid en het kletsen over van alles en noch wat draagt bij tot een hechte vereniging.
Dan het resultaat over 2019. De prognose laat zien dat wij ook dit jaar rond het nulresultaat zullen eindigen.
De btw-verhoging en het tijdig aanpassen van diverse zaken door het bestuur heeft niet geleid tot een
negatief resultaat voor Aqualis. Gelukkig blijven wij door de inspanningen van diverse leden en commissies
binnen Aqualis aan de goede kant van de streep. De reserves van Aqualis hoeven dus ook dit jaar niet aangesproken te worden en kunnen wij constateren dat wij nog steeds financieel gezond zijn.
De penningmeester,
Eric de Bloeme

Van de penningmeester - De Kentering
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EVENEMENTEN
AGENDA
-16

Augustus

IJsjesduik

Zevenhuizerplas

-4

September

Rescue

Zwembad

-6

September

Rescue buitenwater

Zevenhuizerplas

-13

September

Clubvakntie

Indonesië en Malediven

-22

November

Snert duik

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

Geglaceerde beenham
met honing

Benodigdheden:
•
Plate setter/deflector
•
Axtschlag smoking chips voor extra smaak
•
Baking pan of drippan onder grill
•
Kernthermometer
•
Kamado
Ingrediënten voor 8 personen:
•
Ongeveer 1.5 kg beenham
•
8 eetlepels ananassap
•
8 eetlepels honing
•
8 eetlepels mosterd (zowel scherp als grof)
•
8 eetlepels mayonaise
•
2 eetlepels olijfolie
•
No Rubbish – Fast & Flavoured OF:
•
2 eetlepels zwarte peper
•
2 eetlepels paprikapoeder
•
1 eetlepel basterdsuiker
•
2 theelepels zout
•
2 theelepels mosterdpoeder
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Bereidingswijze:
Dep de ham droog voordat je begint met marineren.
De marinade bestaat uit de No Rubbish rub, de olijfolie en eventueel wat extra zout of suiker. Heb je de rub
niet in huis? Gebruik dan olijfolie, zwarte peper, paprikapoeder, zout, cayenne, mosterdpoeder en suiker.
Smeer de marine over de ham en pak deze daarna in in folie. Je kunt dit al de avond van te voren doen. Doe
je dit de dag zelf, zorg er dan voor dat je de ham zeker een aantal uren in de koelkast kunt zetten.
Verwarm je kamado barbecue tot medium hitte (150-180 graden) en zorg ervoor dat je voorbereid bent op
indirect grillen. Voeg eventueel wat rookhout toe om je gerecht extra smaak te geven.
Leg de beenham uitgepakt in een baking pan of op de gril met een lekbak eronder. Sluit het deksel en laat
de beenham garen tot een kerntemperatuur van 65-70 graden. Hier heb je waarschijnlijk wel een aantal
uurtjes voor nodig.
Tussentijds smeren we de beenham een aantal keer in met de mosterdhoning dressing. Gebruik hiervoor
de 4 eetlepels honing, 4 eetlepels mosterd en het ananassap.
Meng de overige eetlepels honing en mosterd met de mayonaise om een sausje te maken terwijl je de
geglaceerde beenham een kwartiertje af laat koelen onder aluminiumfolie. Dien de beenham op met een
sausje en je hebt een prachtig voorgerecht!

De pollepel - De Kentering
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VAT KRIJGEN OP
SYMPTOMEN
De duiker
De duiker was een ervaren, 43 jaar oude vrouw met meer dan 150 duiken in totaal. Volgens zeggen was ze
gezond en redelijk fit en ze ontkende dat ze regelmatig medicijnen gebruikte.
De duiken
De duiken werden in de oceaan vanaf een privé boot gemaakt, de duiker ademde lucht en voerde tijdens
iedere duik een drie-minuten veiligheidstop uit. De watertemperatuur was 14°C en de duikster droeg een
droogpak met handschoenen eraan bevestigd. De eerste duik was naar 26 m gedurende 22 minuten. Na een
oppervlakte-interval van een uur maakte ze een tweede duik naar 17 m gedurende 40 minuten. Ondanks het
gebruik van droge handschoenen werden de handen van de duikster koud, vooral tijdens de tweede duik.
Aan het oppervlak gaf ze aan een verminderd gevoel in beide handen te hebben plus een verlies van knijpkracht. Zij en haar metgezellen schreven de symptomen toe aan de kou en ze gingen naar huis.
Contact met DAN
De duikster had wat problemen bij het autorijden vanwege het verminderde gevoel en kracht in haar handen. In de veronderstelling dat haar symptomen het gevolg van de kou waren, bracht ze meer dan een uur
door met haar handen ondergedompeld in warm water, maar ze merkte geen verschil in haar symptomen.
Bezorgd dat ze wellicht decompressieziekte (DCZ) had, belde ze met DAN. De duikster en de DAN arts
bespraken haar duikprofielen, ademgas en alle andere zaken die zich mogelijk tijdens een van de duiken
hadden voorgedaan. Het gesprek ging daarna over de symptomen: hun starttijd, eigenschappen en ontwikkeling. Tijdens dat gesprek kwamen er twee belangrijke stukjes informatie naar boven. Als eerste dat de
pols-seals veel gebruikt waren en dat dus de kans op afknelling heel klein was. Als tweede het feit dat de
duikster een voorgeschiedenis had van soortgelijke symptomen
De Complicatie
De duikster gaf aan een voorgeschiedenis te hebben van carpaletunnelsyndroom. (Beknelling van
de middelste zenuw in de pols).
Toen ze erover nadacht merkte ze
op dat haar huidige symptomen
in essentie gelijk waren aan die ze
eerder had gehad. Zodra carpaletunnelsyndroom symptomen een
waarschijnlijke verklaring waren,
probeerde de arts vast te stellen
of een activiteit tijdens de duik
de kwaal verergerd zou kunnen
hebben. De duikster legde uit
dat ze de duiken gemaakt had
om bekend te raken met het gebruik van een nieuw camerahuis in de wateromgeving. Ze bevestigde dat ze
een voldoende hoeveelheid lood als gewicht bij zich had, maar ze realiseerde zich dat ze het lood niet goed
geplaatst had voor correct trimmen. Het camerahuis had de neiging te gaan drijven met de lens naar boven,
waardoor ze haar polsen moest buigen om de camera in een bruikbare positie te krijgen. De DAN arts
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raadde haar aan om zich in de spoedeisende hulp van het lokale ziekenhuis te laten onderzoeken.
Bespreking
Er bestaan geen testen of methodes om zaken zichtbaar te maken zoals röntgen, CT-scan of MRI waarmee
de diagnose DCZ gesteld kan worden. (DCZ = decompressie ziekte)
Kenmerkend is dat de diagnose DCZ gesteld wordt d.m.v. een eliminatieproces. Dit kan bemoeilijkt worden
als een al bestaande kwaal de symptomen geeft die lijken of DCZ.
Drie primaire factoren hebben te maken met de diagnose: provocerende duikprofielen, start van symptomen vlak na het duiken en symptomen die overeenkomen met DCZ. Laten we deze casus eens bekijken met
deze criteria voor ogen.
De profielen van de duikster (26 m gedurende 22 minuten op lucht; 60 minuten oppervlakte- interval; 17
m. gedurende 40 minuten op lucht) waren niet bijzonder agressief, maar DCZ kan niet uitgesloten worden
alleen maar op basis van deze blootstelling. De werkelijke starttijd van de symptomen was wat onduidelijk
omdat de duiksters handen zo koud waren. Maar de start van de symptomen lag ruim binnen de 24 uur, het
tijdsframe waarbinnen DCZ symptomen verwacht kunnen worden. Tachtig procent van alle DCZ symptomen doen zich voor in de eerste 12 uur na een duik.
Wat betreft de specifieke locatie van haar symptomen zijn er geen geregistreerde gevallen van DCZ bekend
met symptomen in beide handen en nergens anders. Sommigen kunnen daar tegen in brengen dat een al
bestaande kwaal van het bewegingsapparaat iemand gevoeliger kan maken en een grotere kans op DCZ in
het al aangedane gebied geven. Er is wat bewijs dat dit een mogelijkheid is, maar een dergelijke gevoeligheid is niet statistisch duidelijk; de casusdata betreffende DCZ ondersteunen het idee niet dat al eerder verwonde delen van het lichaam gevoelig zijn voor DCZ. Het advies van DAN aan de duikster om zich medisch
te laten controleren was om ervoor te zorgen dat alle andere mogelijke tekenen en symptomen bekeken
werden.
De conclusie
De duikster koos ervoor tot de volgende ochtend te wachten zodat een arts die op de hoogte was van haar
aandoening haar kon onderzoeken. Haar symptomen waren ’s nachts wat minder geworden en bleven beperkt tot haar handen. De duikster gaf geen nieuwe symptomen aan. Een lichamelijk onderzoek toonde aan
dat het verminderde gevoel van de muis van de handen afkwam en zich uitstrekte tot de wijs-, midden- en
ringvinger van beide handen. De vijfde vinger (pink) was niet aangetast.
Op basis van deze vastgestelde symptomen en de manier waarop de duikster herhaaldelijk haar polsen
tijdens de duik gebogen had, suggereerde de arts dat de symptomen overeen kwamen met een verergering
van het bestaande carpaletunnelsyndroom van de duikster. De dokter overlegde met één van de adviserende duikartsen van DAN. Na het bekijken van de profielen, de tijd waarop de symptomen begonnen, de
aard en de ontwikkeling van de symptomen en als laatste de objectieve fysieke bevindingen waren de beide
artsen het erover eens dat DCZ onwaarschijnlijk was en dat hyperbare behandeling niet aan te raden was.
Er is geen substituut voor een lichamelijk onderzoek van de persoon. Een diagnose kan niet per telefoon
gesteld worden alleen maar op grond van tekenen en symptomen die op een bepaalde lijst voorkomen.
Geen van de tekenen of symptomen op de lijst van DCZ is exclusief of uniek voor DCZ; alle factoren moeten
in hun juiste context beoordeeld worden. Hoewel één van de essentiële doelen in het managen van DCZ
een snelle aanvang van behandeling in een hyperbare kamer is, moet het niet voorrang hebben boven een
grondig, medisch onderzoek. Medisch onderzoek dat voor behandeling plaatsvindt wordt niet in verband
gebracht met een negatief, klinisch resultaat en kan wel andere, belangrijke oorzaken voor de symptomen
aan het licht brengen die onterecht met duiken in verband werden gebracht.
Als een duiker na een duik symptomen krijgt, adviseer dan een snelle beoordeling door een (para)medicus
en aarzel niet om contact met ons op te nemen via het DAN noodnummer (+39 06 42115685).
Dit artikel is overgenomen uit publicaties van DAN.
Divers Alert Network is een duik medische non profit organisatie die zich bezighoudt met onderzoek naar
duik medische zaken en een keur aan cursussen op duik medisch gebied verzorgt.
Dick van der Kraan.
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DE
BAARS
Er heerst een coronavirus, een pandemie zelfs.
De radio en de kranten geven weinig ander nieuws.
Binnen blijven werd gezegd, het kon weken, wie weet maanden duren.
Dus uitslapen, de zolder opruimen en een oude dekenkist uitmesten. Een stukje schrijven. Eerst bekeek ik
wat oude foto’s en ansichtkaarten.
Snel werd het besluit genomen; twee volle kratjes troep gingen naar Rata Plan De hobby boeken voor een
mooi prijsje verkopen, zodra er weer antiekmarkt is. Verder een plankje triplex gevonden, met een spreuk:
hij was ingebrand met een oude soldeerbout, ook een zakje met wat poeder ligt hier nog.
Even weer visualiseerde ik me naast Bart allebei met een vishengel.
De Spreuk; Dat de Baars niet aan de haak bijt, voordat de moerbeiboom bloeit.
Ik herinner mij.
Op het lage kantje, waar ik stond ergens in Drenthe. Het potje met pieren en ook een emmer waar ik de vissen in kon bewaren stond naast ons. De pieren leefden nog, ze bewogen. Het zakje met de poeder (nadere
uitleg) heb ik al in mijn broekzak .
Een dag voor we op de baars gaan vissen, heeft Bart een oude oom van mij, de wormen als een oude
alchemist bewerkt. Op de wormen had hij wat reukwerk gelegd.
Dat kwam uit een pillendraaiers potje. Om dat het zo stonk vroeg ik wat er in zat.
Ja zei hij; dit is ganzenvet met Kampfer en reigervet gewreven tot een zalfje.
Dat maak ik zelf. Weet je wel dat beste wormen uit een graspol komen? Soms doop ik ze voor gebruik in
honing .
Ondertussen, hebben we al wat baarsjes gevangen, tussen de 4 en de 6, deze worden straks ingevroren, tot
nadere consumptie.
Van grotere baarzen gebruiken we de beentjes uit de kop van de baars, deze worden vermalen tot poeder.
Dat was dat zakje poeder uit de dekenkist. Bart sprak verder. Hiermee kan je je tanden schoonmaken en
ook gebruiken voor het opdrogen van lopende zweren. Ook te gebruiken bij kollieken, tegen maagzuur en
de pleuris. Ja ja aan het viswater worden belangrijke zaken besproken. Inmiddels hangt aan mijn haak een
baars van 20 cm. Als ik voorzichtig de vis aanpak voel ik de lange stekels op de kieuwdeksels. Op de rugvin
zie ik ook stekels zitten. De vis heeft verticale banden op de flanken en een zwarte vlek aan het einde van de
eerste rugvin.
Deze camouflage heet in het Engels counter shading.
Ook de groenachtige bruine rug en het helder wit aan de buik, is goed waar te nemen.
Tussen de waterplanten, bv. Waterpest en Fontijnkruid. Van opzij zal hij niet opvallen. De vijanden van de
baars zijn roofvogels, meeuwen die vanuit de lucht aanvallen. Maar ook de snoek en zelfs kannibalisme is
niet vreemd bij de baars; onder de waterspiegel.
Zo die scherpe haak is er uit! Direct vallen de tanden op, ze zijn van gelijke grote en hebben naar achteren
gekromde haakjes. Ongetwijfeld heeft deze vis ook een zwemblaas. Bij de baars is dit een grote en zit over
de lengte van de buik vast aan de rug. In vroegere tijden werden baarzen voor de uitzet of gewoon voor de
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vijver vervoerd in een kistje met mos. Het zijn taaie dieren.
Ik gooi hem terug in het water.
Wat zonde. In tien minuten kook je er een in, een pannetje water met wat zout. Zo klaar zegt Bart. Braden
kan ook!
Het is stevig vlees en ook erg gezond. De mannetjes baars, de hombaars heeft iets meer contrast, die kiest
ook de paaiplaats! De vrouw is iets dikker en legt snoeren met eieren tussen de planten of stenen. Het
mannetje bevrucht de eitjes.
Na ongeveer 8 dagen komen de jongen uit ze zijn direct 5 mm groot.
Deze voeden zich met plankton ,larven en insecten.
Overdag verplaatsen baarzen zich in een schooltje, soms met wel met 200 te gelijk, terwijl ze ’s nachts individueel slapen en rusten op de bodem. De baars is ook een vroege koloniaal, die in voedselarm water kan
overleven.
Deze prachtige vis behoort tot de beenvissen en heeft een perfect en uniek skelet. Oom Bart achterlatend
bij het viswater ben ik weer terug bij m’n opruimzolder. Mijn logboekje nalezend staat er bij iedere zoetwaterduik een aantekening over baarzen, of dat nou Vinkenveen is of de Zevenhuizerplas.
Als er weer gedoken wordt reken ik er wel op wat baars te zien.
Alvast mijn roze duikbril poetsen en klaarleggen voor de volgende duik.
Dit (vissen) gaat mij toch beter af zonder hengel, of andere zalfjes en poedertjes.
Jaap Ruigrok.
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DE ROZE MANTA

Tijdens een freedive bij het meest zuidelijke eiland van hetGreat Barrier Reef in Australië zag fotograaf Kristian Laine onlangs deze helderroze mantarog voorbij glijden. Hij dacht eerst dat de camera het liet afweten.
“Ik wist helemaal niet dat er roze manta’s bestaan, dus ik was wat in de war en dacht dat de flitser kapot
was of zoiets,” zegt Laine. De foto’s die hij deze week op Instagram plaatste, gaan viraal. Laine realiseerde
zich later dat hij een mannelijke rifmanta van ruim drie meter had gezien die naar Inspector Clouseau is
vernoemd, de stuntelige detective uit de Pink Panther-films. De vis die in de wateren rond Lady Elliot Island
leeft, is voor zover bekend de enige roze manta ter wereld.
Inspector Clouseau werd voor het eerst gespot in 2015. Sindsdien is hij nog geen tien keer waargenomen.
“Ik voel me vereerd en een echte geluksvogel,” aldus Laine. Hij fotografeerde het dier samen met zeven
andere mannetjes die allemaal op zoek waren naar een vrouwtje.
EEN KIJKJE IN HET VERRASSEND SOCIALE LEVEN VAN MANTA'S
Voor het eerst krijgen wetenschappers een beter kijkje in het sociale leven van rifmanta's. De eeuwenoude
misvatting dat ze geen nauwe banden aangaan wordt ontkracht.
Wetenschappers van de Australische onderzoeksgroep Project Manta die de roze rog bestuderen, hebben
bevestigd dat de kleur echt is. Hun eerste theorie was dat de kleur van Inspector Clouseau het gevolg was
van een huidinfectie of een dieet. Roze flamingo’s krijgen hun kleur tenslotte ook door het eten van schaaldieren. In 2016 nam onderzoeker Amelia Armstrong van Project Manta echter een huidmonster van het
fameuze dier, dat een dieet of infectie als oorzaak uitsloot.
De huidige theorie van Project Manta is dat de manta een genetische mutatie heeft die van invloed is op de
expressie van melanine (een pigment). Dat zegt Asia Haines, een onderzoeksassistent van de groep.
. “Als we de oorzaak van deze genetische mutatie weten, kan dit ons meer leren over de evolutie van kleur
bij manta’s.”
Mooi roze is niet lelijk
Solomon David is aquatisch ecoloog aan Nicholls State University in Louisiana (VS). Hij vermoedt dat de
mutatie een aandoening is die erythrisme heet. Deze zorgt voor een rode, of soms roze, verkleuring van de
huid, veren of vacht bij dieren. Andere, meer bekendegenetische mutaties in het pigment van dieren zorgen
ervoor dat ze melanistisch (zwart) of albino (wit) worden.
“Ik heb eerder andere pigmentgerelateerde mutaties bij vissen gezien. Dit komt dus niet als een verrassing,
maar is toch geweldig om te zien,” schrijft Solomon in een e-mail.

24 De Kentering

- Roze manta

Guy Stevens, CEO en medeoprichter van de in het Verenigd
Koninkrijk gevestigde Manta Trust,
is ook van mening dat erythrisme
de meest plausibele verklaring is.
De rifmanta kent gewoonlijk drie
kleurpatronen: helemaal zwart,
helemaal wit of zwart met wit. Het
laatste patroon komt het vaakst
voor en wordt countershading
(omgekeerde schaduwwerking)
genoemd. Daarbij heeft de vis een
zwarte rug en een witte buik. Doordat hun rug zwart is, gaan ze van
bovenaf gezien op in het donkere
water onder hen. Hun lichte buik
zorgt ervoor dat ze van onderaf
gezien opgaan in het zonovergoten oppervlak. Algemeen wordt
gedacht dat dit bescherming biedt
tegen roofdieren, zoals haaien.
Toch denkt Stevens niet dat de
ongebruikelijke kleur van de manta
van invloed is op zijn overlevingskansen of hem kwetsbaarder maakt
voor roofdieren. Dat heeft voornamelijk te maken met de enorme
omvang van rifmanta’s. Een volwassen dier kan gemakkelijk meer
dan een ton wegen.
“Bij hun geboorte zijn ze al groot en in hun eerste jaren groeien ze hard. Hierdoor zijn ze zo groot dat alleen
de grootste zeeroofdieren op hen jagen.”
"Dat laat maar weer zien dat de natuur je altijd zal verrassen "
Dit artikel werd oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd op NationalGeographic.com
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Cor en Ingrid van Veghel van duikvereniging Aqualis, komen al vanaf 1994 op het Caribische Eiland Bonaire,
om te duiken én te pimpelen natuurlijk, maar dat laatste zegt ze er nooit bij.
Vanaf het moment dat Rocky en Dominic hun duikbrevetten hebben gehaald gaan ze elk jaar ergens op de
wereld een weekje duiken. Cor en Ingrid hadden hun geadviseerd om af te reizen naar Bonaire, en om dáár
te gaan duiken. Volgens Cor en Ingrid is de onderwaterwereld een paradijs voor duikers, het koraal en het
onderwaterleven is prachtig, er heerst een relaxte sfeer op het eiland en de mensen zijn superaardig. En, zei
Ingrid, houdt er rekening mee dat de onderwaterwereld niet te vergelijken is met Egypte.
Rocky had geen interesse in Bonaire, de reden was simpel: hij wilde dit jaar samen met zijn gezin op vakantie.
Richard en Joke, de ouders van Rocky en Dominic waren dit jaar 47 jaar getrouwd en wilden een weekje op
vakantie, maar zaten samen nog te overleggen waar ze naartoe wilden gaan. Totdat Dominic thuis kwam en
voorstelde om naar Bonaire te gaan. ‘’Waarom Bonaire’’?, vroegen ze.
‘’Nou, omdat Ingrid dat zegt’’.
– Omdat Ingrid dat zegt?, Oké, dan gaan we een weekje naar Bonaire.
Hoe komt Bonaire aan de naam?
Het ligt voor de hand om te denken dat Bonaire ‘’goede lucht’’ betekent, uit het Frans.
Niets wijst erop dat dit op waarheid berust.
Een betere verklaring lijkt Caribische woord ‘’banare’’, dat zoiets als ‘laagland’ betekent. De indianen vergeleken het vrij vlakke Bonaire met de hoge bergen van Zuid-Amerika waar zij vandaan kwamen.
De Spanjaarden ontdekten dat de indianen het eiland ‘’Boynay’’ noemden. Zij namen deze naam over en de
Nederlanders veranderden het langzamerhand in ‘’Bonaire’’. De indianen noemden het eiland ‘’Boy Nayre’’
dat ‘’huis van de zilveren slang’’ betekent. Een andere verklaring is dat Bonaire afstamt van ‘’Boy Nayil’’,
de naam van de zoon van de oppergod die de vorm van een zilveren slang had. Tegenwoordig heeft het
koraaleiland twee bijnamen: ‘Flamingo Island’ en ‘Diver’s Paradise’, dit laatste omdat Bonaire zeer geliefd is
bij duikers – voor een duikvakantie – wat Ingrid al had aangegeven.
Ontstaan en de geschiedenis van Bonaire
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De geschiedenis van Bonaire is boeiend en turbulent. Het eiland is miljoenen jaren geleden verrezen uit de
oceaan en de laatste duizenden jaren bewoond door verschillende volkeren die korte of langere tijd een
stempel op de geschiedenis van Caribische eiland gedrukt hebben.
Ongeveer honderd miljoen jaar geleden is Bonaire ontstaan als gevolg van een botsing tussen het Caribische Plateau en de platen Faralla en Altalia. Een enorme landmassa werd vervolgens zestig miljoen jaar geleden boven het wateroppervlakte uitgetild. De wind en het regenwater hebben vervolgens miljoenen jaren
op het gesteente ingebeukt met als gevolg dat het landschap van Bonaire aanzienlijk is afgeplat.
Indianen
Reeds een paar duizend jaar voor onze jaartelling woonden er al mensen op Bonaire. De indianen van ZuidAmerika hadden zich in die tijd over het Caribische gebied verspreid. Het Caribische gebied is vernoemd
naar de Carib-indianen. Deze periode wordt het Archaïsche Tijdperk genoemd. De eerste groepen indianen
leefden als semi-nomaden op Bonaire, zich voedend met de dieren van de zee (visser-jager-verzamelaars
volks). Latere groepen, waaronder de Caiqauetió (een stam van het volk van de Arowakken), hadden een
vaste verblijfplaats en bedreven naast visserij ook landbouw. Archeologische vondsten (onder andere werktuigen en schelpsieraden) en rotstekeningen op Bonaire herinneren aan het indiaanse verleden.
Bonaire werd niet bevolkt door duizenden indianen, hooguit een paar honderd. Toen de Spanjaarden Bonaire ontdekten leefden de indianen overigens nog in het ‘stenen tijdperk’. Deze periode wordt het Keramische
Tijdperk genoemd.
De eerste volkeren die op Bonaire woonden werden geconfronteerd met uitzonderlijk veel natuurgeweld zoals vulkanische stromingen, aardbevingen, orkanen en prehistorische tsunami’s. Ongeveer 4.200 jaar, 3.500
jaar, 1.500 jaar en 500 jaar geleden werd Bonaire blootgesteld aan vier zware tsunami’s. Hierdoor zijn veel
archeologische sporen verdwenen en is het archeologische onderzoek van zowel het Archaïsche Tijdperk
als het Keramische Tijdperk niet eenvoudig. Zo zijn op dit moment op Bonaire slechts vier vindplaatsen uit
het Archaïsche Tijdperk bekend.
Spanjaarden
In 1499 zette volgens de overlevering de Spanjaard Alonso de Ojedo als eerste Europeaan voet op Bonaire
en Curaçao. 1499 is in ieder geval een belangrijk jaartal in de geschiedenis van Bonaire. In dat jaar verscheen het eiland voor het eerst op de ‘Mapa Mundi’: de beroemde wereldkaart van Juan de la Cosa. Op
deze kaart wordt Bonaire isla do Brasil (Brazieleiland) genoemd vanwege de grote hoeveelheid brazielbomen die het eiland destijds rijk was. Vanaf 1499 begon dus de kolonisatie van de Benedenwindse Eilanden
door de Spanjaarden. Voor de Bonairianen geldt dit jaartal als het begin van hun geschiedenis. De barst van
het brazielhout werd gebruikt voor het maken van rode kleurstof die vervolgens werd gebruikt in de textielindustrie. Om die reden wordt het brazielhout ook wel verfhout genoemd.
Omdat de Spanjaarden in vergelijking met de indianen op Aruba, Bonaire en Curaçao maar kleine mensen
waren noemden de Spanjaarden de eilanden islas de los gigantes (eiland van de reuzen).
Later kwamen de Spanjaarden erachter dat er geen goud en geen bruikbare landbouwgronden op Aruba,
Bonaire en Curaçao waren en noemden ze de eilanden islas inutile (nutteloze eilanden).
Alle indianen werden vervolgens door de Spanjaarden van de eilanden afgevoerd en te werk gesteld in de
Spaanse kopermijnen en op de suikerplantages van Hispaniola.
Uiteindelijk hebben de Spaanse kolonisten veel verschillende diersoorten op het eiland ingevoerd (geiten,
koeien, paarden en varkens) voor het vlees en huiden, die verder weer op andere omringende Caribische
eilanden verhandeld werden.
Hollanders
In het midden van de 17e eeuw zocht de West-Indische Compagnie (WIC) een nieuw steunpunt voor hun
vaart op Zuid-Amerika en een marinehaven voor haar kaperschepen.
In 1634 werd daarom beslag gelegd op Curaçao onder leiding van Johannes van Walbeeck. Twee jaar later,
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in 1636 werden vanaf Curaçao ook Bonaire en Aruba veroverd op de Spanjaarden.
Door de opbloeiende haringvisserij ontstond er bovendien een enorme behoefte aan zout in Holland. De
WIC was dus ook opzoek naar plaatsen waar men gemakkelijk zout (het witte goud) kon oogsten en Bonaire
was daar zeer geschikt voor. Daarnaast was Bonaire rijkelijk beplant met brazielhout (verfhout) en pokhout,
waar ook een grote markt voor was. De eerste door de WIC aangestelde Nederlandse gouverneur van Bonaire was overigens Wouter van Twiller.
In het begin werd op Bonaire veel vee gefokt en maïs verbouwd ten behoeve van de bewoners van Curaçao, maar wat dieper in de 17e eeuw werd de zoutwinning steeds belangrijker en werden ook massaal
zwarte Afrikaanse slaven ingezet bij het zware werk in de zoutpannen en op de plantages.
Peter Stuyvesant
De beroemde Nederlandse koloniaal bestuurder Peter Stuyvesant heeft ook een belangrijke rol gespeeld in
de geschiedenis van Bonaire.
Peter Stuyvesant was in dienst van de WIC en werd in 1639 benoemd tot directeur-generaal van Curaçao.
Dat betekende ook dat hij het bevel voerde over de twee andere Benedenwindse Eilanden: Bonaire en
Aruba.
Peter Stuyvesant bracht in 1662 een kort bezoekje aan Aruba. Nadat de bestuurszetel van ‘Nieuw Nederland’, van Curaçao naar Nieuw Amsterdam werd verplaatst, verhuisde Stuyvesant mee naar het huidige
New York waar hij uiteindelijk stierf in 1672.
Macamba’s
Blanke Nederlandse en andere blanken mensen die heden ten dage op Bonaire leven, wonen en werken
worden door de lokale Bonairiaanse bevolking Macamba’s (Makamba’s) genoemd. Het woord Macamba
betekent overigens ‘moddervoet’.
Daarnaast bestaat ook nog het woord ‘Makamba pret’, hetgeen ‘zwarte Nederlander’ betekent. Antilianen
die lang in Europees Nederland hebben gewoond en de gewoontes en gebruiken van Europees Nederland
hebben overgenomen worden Makamba pretu’s genoemd.
Op dit moment wonen er ongeveer 1.600 mensen op Bonaire die in Europees Nederland geboren zijn.
Wisselende eigenaren
In de 19e eeuw wisselde Bonaire een paar keer van eigenaar. Deze periode wordt ook wel ‘periode van verwarring’ genoemd. Afwisselend waren Engelsen en Hollanders de baas op Bonaire; Engeland was in oorlog
met het Frankrijk van Napoleon en veroverde tot twee maal toe Bonaire op de Hollanders. Uiteindelijk kwam
in 1816, na de vrede van London, Bonaire definitief weer in Nederlandse bezit.
Nederlandse gemeente
Sinds 10 oktober 2010 zijn de Nederlandse Antillen opgeheven. Curaçao en Sint Maarten zijn nieuwe landen
binnen het Koninkrijk der Nederlanden geworden. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn bijzondere gemeenten van Nederland geworden. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat nu uit: Nederland, Aruba, Curaçao en
Sint Maarten.
Slavernij
De slavenhandel uit de 17e eeuw die opgezet werd door de Hollanders, Engelsen, Fransen en Portugezen,
vormt een zwarte bladzijde uit de wereldgeschiedenis.
Zwarte Afrikanen werden vanuit Afrika naar het Caribische gebied verscheept en daar verhandeld om
tewerk gesteld te worden in Noord-Amerika, Zuid-Amerika en op de Caribische Eilanden. Hier moesten de
slaven zwaar werk verrichten op de verschillende soorten plantages, in de havens en in de zoutpannen.
In totaal vervoerden Hollandse schepen een half miljoen slaven van de westkust van Afrika naar de koloniën
in de ‘West’. Het verzet tegen de mensenhandel groeide inmiddels en in 1821 werd de invoer van de slaven
op de koloniën verboden. Het zou nog lang duren voordat de slavernij werd afgeschaft, maar door economische motieven werd de slavernij in 1863 daadwerkelijk afgeschaft.

28

De Kentering - Bonaire

Zoutwinning
Nadat Willem Beukelszoon uit Biervliet in de veertiende eeuw het haringkaken uitvond, ontstond er een
enorme behoefte aan zout in Europa. Bij het haringkaken wordt onder andere zout gebruikt om de haring
langer te kunnen bewaren en dat principe zorgde voor een revolutie in de voedselvoorziening.
De condities op het zuidelijk deel van Bonaire zijn ideaal voor de winning van het zilt. Zuid-Bonaire altijd al
ondiepe zoutmeren gehad en tijdens de WIC-tijd is men dammen en dijken gaan bouwen rondom de zoutmeren om het verdampingsproces beter te beheersen. Een paar eeuwen later ligt deze efficiënte infrastructuur er nog steeds.
Dit is ook de reden dat op de dag van vandaag nog steeds aan commerciële zoutwinning wordt gedaan op
het Caribische eiland. In de 19e eeuw is meer dan vijftigduizend kilogram zout van Bonaire naar Nederland
verscheept. Het is nu het Amerikaanse bedrijf Cargill dat het zout oogst uit de Caribische Zee en verscheept
naar de VS waar het verdere bewerkingen ondervindt en onder andere als strooizout en waterontharder
wordt ingezet. Cargill produceert jaarlijks ongeveer vierhonderdduizend ton zout.
Bonaire bezit een flink aantal zoutmeren (salinas). Deze salinas bevinden zich voornamelijk in het noorden
van Bonaire in het Washington Slagbaai National Park. Een zoutmeer is een binnenmeer waar wel water kan
instromen maar geen water kan uitstromen.
Wanneer het gaat om een kunstmatig meer (kom) voor de zoutwinning wordt gesproken van een zoutpan.
Deze zoutpannen bevinden zich in het zuiden van Bonaire.
Doordat het water alleen kan verdwijnen door te verdampen, wordt de zoutconcentratie in het resterende
water steeds hoger. Als de aanvoer van het water minder is dan de verdamping, zal al het water uiteindelijk
verdwijnen en blijft er een zoutvlakte achter waar men dan vervolgens het zout van kan oogsten.
Tegenwoordig wordt voor het delven van het zout moderne technologie en machinekracht ingezet. Vroeger
ging dat uiteraard anders, maar het onderliggende principe is nog steeds hetzelfde. Een bekken (zoutpan)
laat men vollopen met zeewater, de watertoevoer wordt afgesloten en de zon doet de rest. Het water verdampt na verloop van tijd en de zoutkristallen zijn vervolgens van de drooggevallen bodem af te scheppen.
Het zout wordt vervolgens gewassen en een paar maanden gedroogd vooraleer het middels transportbanden in schepen wordt geladen.
In het verleden werden hier slaven te werk gesteld. Het was extreem zwaar werk onder de immers verschroeiende koperen ploert. Er zijn in die tijd ook slavenhuisjes gebouwd waar de slaven de nacht konden
doorbrengen, zodat ze niet iedere dag op en neer naar hun dorpen Tera Cora, Antriol en Rincon hoefden te
lopen. Deze kleine stenen hutjes waren net groot genoeg voor twee personen.
Nadat de macht van de WIC in 1791 ophield te bestaan vestigden steeds meer blanken zich op het eiland.
Gedurende de negentiende eeuw kwam er een nieuwe bevolkingsgroep op Bonaire, die van vrijgekochte
of in vrijheid gestelde slaven. De indiaanse bevolkingsgroep werd langzaam maar zeker steeds kleiner en
omstreeks 1810 vertrokken de laatste indianen naar het vasteland.
In 1807 kwam Bonaire onder Engels bewind, maar werd in 1816 tijdens de Conventie van London weer
teruggegeven aan Nederland. Tot 1868 bleef het eiland de status van gouvernementsplantage houden.
Op 30 september 1862 was het zover: op Curaçao werd de ‘’Emancipatieregeling’’ afgekondigd. Dit betekende dat op Bonaire alle slaven in vrijheid gesteld werden. Na de afschaffing van de slavernij werd al snel besloten om de gouvernementsgronden aan particulieren te verkopen. Het resultaat hiervan was dat de totale
bevolking afhankelijk werd van twee grootgrondbezitters. De slechte economische toestand op Bonaire had
tot gevolg dat veel eilandbewoners naar Venezuela vertrokken om in de zoutmijnen te gaan werken. Door
de opkomst van de olie-industrie op Aruba en Curaçao profiteerde ook Bonaire van de winsten die gemaakt
werden. Wegen werden verbeterd, elektrische en telefoon werden aangelegd en de medische voorzieningen werden beter.
In 1936 landde er voor het eerst een vliegtuig op Bonaire. In 1940 werden Duitsers en NSB’ers van andere
eilanden in een interneringskamp opgesloten. Na de oorlog werd dit kamp omgebouwd tot het eerste hotel
op het eiland, en dit was het begin van de opkomst van het toerisme.
In 1936 werd een nieuwe ‘’staatsregeling’’ aangenomen waarin alle mannelijke inwoners met de Nederlandse nationaliteit kiesrecht kregen. De oorlog had tot gevolg dat op verschillende terreinen de eilanden
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zelf beslissingsbevoegdheid kregen.
In 1947 werd een petitie ingewilligd waarin gevraagd werd de democratische rechten van Nederlandse burgers uit te breiden naar de overzeese gebiedsdelen.
In 1948 werd de Nederlandse grondwet herzien en de term ‘’Curaçao en onderhorigheden’’ vervangen door
‘’Nederlandse Antillen’’.
In 1954 kregen Suriname en de Nederlandse Antillen een vrijwel volledige zelfstandigheid van bestuur. Dit
verdrag, genaamd ‘’Statuut voor het Koninkrijke der Nederlanden’’ werd in 1975 weer gewijzigd, omdat
Suriname geheel onafhankelijk werd.
In 1986 weer een verandering, Aruba kreeg de zogenaamde ‘’Status Aparte’’. In de jaren tachtig werd
onafhankelijkheid voor de Nederlandse Antillen en Aruba door de grote politieke partijen in Nederland nagestreefd. Nu is men van mening dat de Nederlandse Antillen en Aruba niet onafhankelijk hoeven te worden,
als ze dat niet willen. Daardoor ziet de toekomst er een stuk zekerder uit.
De Nederlandse Antillen bestaan sinds 10 oktober 2010 niet meer. Aruba was al een zelfstandig land, Curaçao en Sint Maarten werden dat per die datum. Bonaire, Saba en Sint Eustatius werden bijzondere Nederlandse gemeenten.
Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat nu uit vier landen met een eigen regering: Aruba, Nederland, Curaçao en Sint Maarten. Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben een aparte status binnen Nederland en worden
Caribisch Nederland genoemd, samen met Aruba, Curaçao en Sint Maarten vormen ze het Caribisch deel
van het Koninkrijke der Nederlanden.
Tussen 12 en 21 november 2013 bezochten koning Willem-Alexander en koningin Máxima de zes eilanden
in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Op zaterdag 16 november was Bonaire aan de
beurt. In december 2015 werd door een meerderheid van de bevolking nee gezegd op de vraag: Bent u het
eens met de invulling die is gegeven aan de directe band met Nederland? De Eilandraad en het Bestuurscollege moeten volgens Ronald Plasterk, de minister van Koninkrijksrelaties bepalen hoe er met de uitslag van
dit referendum dient te worden omgegaan.
In januari 2018 krijgen Aruba, Bonaire en Curaçao te maken met exportverbod en een zee- lucht- en landblokkade van de eilanden door Venezuela.
In september 2010 viel het eilandsbestuur van Bonaire na ruim een jaar. De coalitie tussen Anthony Nicolaas
en de democratische partij PDB werd door gebrek aan steun van Nicolaas ontbonden. Het nieuwe Bestuurscollege zou gaan regeren tot aan de Eilandsraadverkiezingen in maart 2011.
Nederlandse migratiegolf na 2010
Nadat de Nederlandse migranten migreerden naar het eiland, hebben de Bonairianen het moeilijker. De
Nederlandse wetten en regels die na 2010 in Bonaire gelden maken het moeilijker om eigen bedrijven te
beginnen. Geld lenen bij de bank is moeilijker en bedrijven hanteren strengere opleidingseisen. In de praktijk
krijgen steeds meer Nederlanders meer kans op een baan. Bonairianen voelen zich buitengesloten in hun eigen land. Daarentegen is Bonaire nu wel veiliger. Daarnaast is de infrastructuur en het onderwijs verbeterd.
Vertrek naar Bonaire: zaterdag 14 september
Op 14 september 2019 vertrokken we met z’n drieën vanaf airport Schiphol met vliegtuigmaatschappij KLM
naar het Caribische eiland Bonaire.
De vlucht duurde ongeveer tien uur, maar we moesten wel op het eiland Aruba een tussenstop maken in
verband met toeristen die uit- en instapten en het vliegtuig werd gelijk schoongemaakt. Na circa anderhalf
uur vlogen we door naar onze eindbestemming Flamingo airport Bonaire.
Op het Flamingo airport Bonaire werden we opgewacht door een reisagent van KLM die ons met een busje
verder bracht naar ons appartement, Bonaire Oceanfront Apartments. Tijdens de rit – omdat de chauffeur
Nederlands sprak – legde hij gelijk alles aan ons uit, hoe het reilt en zeilt op het eiland.
Het Bonaire Oceanfront Apartments waar jullie zitten, bevindt zich op nog geen vijf minuten lopen van het
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centrum van Kralendijk, daar vinden
jullie diverse restaurants en winkels, en
op vijfentwintig minuten van Nationaal
park Washington-Slagbaai. Hij adviseerde ons om boodschappen te doen bij
supermarkt TOP, dat is de goedkoopste
en hij adviseerde ons om deze week ijs
te gaan eten bij Gio’s ijssalon, het beste
schepijs van de wereld, volgens hem.
Na ongeveer een kwartier rijden, kwamen we aan bij ons appartement. Het
appartement had een eigen terrein en
was afgesloten met een hek, en stond
op slot.
De chauffeur gaf ons twee sleutels:
één sleutel voor het appartement en
één sleutel voor het hek en hij zei, dat
we elke dag om 19:00 uur ’s avonds
het hek op slot moesten doen, dit voor
de veiligheid en omdat de eigenaar
dat wilt. Hij haalde onze koffers uit het
busje en wees met zijn vinger naar de
eerste verdieping en zei vervolgens,
daar op de hoek, dat is jullie appartement.
– Is er geen lift?, vroeg Joke.
‘’Nee, dit appartement heeft geen lift’’,
zei de chauffeur en stapte vervolgens weer in zijn busje en wenste ons veel plezier en reed weg.
– Moet ik nou die steile trap op naar boven lopen, zei ze met een diepe zucht.
‘’Ja, we hebben geen andere keus’’.
Het was rond de klok van 20:30 uur en vrij donker.
De buitenkant van het appartement werd verlicht door de buitenverlichting en door het licht van de lampen
maakten mede door de verschillende verf (pastelkleuren), geel, groen en blauw een gezellige indruk, echt
zo’n tropische uitstraling.
Na enige tijd hadden Richard en Dominic alle koffers in het appartement neergezet en was Joke inmiddels
ook boven in het appartement aangekomen. Het appartement maakte bij ons gelijk een goede indruk. Het
appartement was kleurrijk ingericht in tropische stijl en voorzien van een woon- eetruimte met kabel- tv,
twee badkamers met een douche en een volledige uitgeruste keuken met een oven, een magnetron en
een koelkast met vriesgedeelte en het appartement had een airconditioning, twee grote bankstellen, twee
slaapkamers waarvan één slaapkamer op de zolder was en een groot breed balkon. We deden meteen de
schuifdeuren open en stonden vanaf het balkon naar de weelderige tuin en het buitenzwembad te kijken en
het uitzicht op de Oceaan.
Omdat we op de hoek zaten hoorden we aan de rechterkant van het balkon veel dieren- en rare geluiden
zoals; het gefluit van verschillende vogels, het kraken van hout, geknor, gekras en gebonk, en een schotel of
een deksel wat over de grond werd gesleept. Het maakten ons nieuwsgierig, want we wilden weten welke
beesten daar rondliepen, maar omdat het donker was, zagen we vrijwel niets en moesten we maar wachtten
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op de volgende dag, met daglicht kunnen we meer zien.
Volgens de informatie die we hadden gekregen van de chauffeur moest de supermarkt TOP nog open zijn,
maar we hadden nog tien minuten de tijd. Met die topsnelheid van Joke gaat dat niet lukken, dus kreeg Dominic de opdracht om nog even snel boodschappen te gaan doen.
‘’Wat moet ik kopen dan’’?
– Gewoon wat drinken en brood voor morgenochtend, de rest kopen we morgenmiddag wel, zei Joke.
‘’Maar ik heb geen auto’’.
– Schiet naar maar op want die supermarkt gaat zometeen dicht, en net voordat Dominic de deur dichtgooide, schreeuwde Joke nog net op tijd. En vergeet geen rum en Coke Cola mee te nemen.
Rond 21:15 uur was Dominic weer terug, vulde de ijskast en ging ook op het balkon zitten. We aten een
broodje en zaten bij te komen van de vliegreis. Op het balkon hing een thermometer en gaf aan dat het 23
graden was, heerlijk overigens, maar de temperatuur was binnenin het appartement warmer dan buiten.
Het eiland Bonaire behoort tot de Benedenwindse Eilanden in het Caribisch gebied. Bonaire heeft een tropisch savanneklimaat. We wisten dat de temperaturen op Bonaire over het hele jaar vrij constant en met een
maximum temperaturen rond de 30-32 graden die overdags al vrij snel gehaald worden. Zodra de avond is
gevallen zoals nu, zakken de thermometers langzaam totdat er een ondergrens van 23 tot 25 graden. Onder
invloed van de Caribische Zee en de noordoostpassaat is er slechts weinig variatie in de temperaturen. In de
wintermaanden zorgen deze twee elementen ervoor dat het land wat opgewarmd wordt, in de zomer werkt
de wind over de relatief op dat moment iets koelere zee juist weer verkoelend. Neem dat laatste woord niet
te letterlijk, want echt koel wordt het op Bonaire nooit. Temperaturen onder de twintig graden worden vrijwel nooit gemeten en winterse omstandigheden zoals sneeuw en vorst zijn hier onmogelijk.
Daarom zijn we naar Bonaire gegaan en hebben we goed geluisterd naar Ingrid. Zon, zee en chillen!
Het was inmiddels 22:00 uur geworden.
We deden de schuifdeur dicht en gooiden onze koffers open en pakten onze douchespullen en gingen
douchen. Dominic zette zijn GoPro onder lading, want hij wilde morgen met Richard hier in de Oceaan gaan
snorkelen. En voordat Dominic ging slapen stelde hij de airconditioning in en ging slapen.
Zondag 15 september
Rond de klok van 09:30 uur was Dominic wakker geworden van de kou, het bed was steenkoud. Hoe is dat
mogelijk in Bonaire?, de airconditioning stond op de laagste stand. Brrr wat was het koud, hij had weer op
de verkeerde knop gedrukt en zette vervolgens de airconditioning wat hoger.
Hij liep naar beneden en zag dat Richard al wakker was en op het balkon aan tafel zat.
‘’Weet je wat voor beesten hier rechts beneden in de tuin lopen’’?
– Nee, welke beesten zijn dat dan die zoveel herrie maken?
‘’Het is een kalkoen die teringzooi en herrie maakt’’!
– Een kalkoen?, dat is wel het laatste wat je verwacht.
‘’Kom maar kijken, er loopt ook een enorme schildpad rond, een hond, en er staan een stuk of zes serres
met verschillende vogeltjes en papagaaien, en ik heb die kalkoen eventjes in de gaten gehouden, maar hij
zit overal aan. Aan emmers, plastic stoelen en tinnen bakken en breekt langzaam die kleine bomen af en die
schotel of deksel, wat het ook mag zijn, schopt hij door de hele tuin, en schijt de hele boel onder’’.
Joke was ondertussen wakker geworden en kwam ook op het balkon aan tafel zitten, ook zij kon het niet
laten om een blik te werpen in die tuin, gefluit, gezang, gekrijs, het leek wel of we middenin de dierentuin
van Blijdorp zaten.
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‘’Krijgt die kalkoen geen aandacht ofzo, het enige wat hij doet is herrie maken en is op zijn gemak heel die
tuin aan het slopen’’.
Vanaf het balkon hadden we een prachtig mooi uitzicht op het zwembad en genoten we van de Caribische
azuurblauwe Oceaan. Voor de deur – vanaf de achterkant gezien – van het appartement keken we uit op Kralendijk en in de verte lagen er in zee een aantal zeilboten en kajuitjes die doormiddel van touwen vastlagen
aan markerboeien.
Recht voor ons, op achthonderd meter afstand uit de kust van Kralendijk zagen we het prachtige onbewoonde koraaleiland ‘Klein Bonaire’’.
Klein Bonaire
Klein Bonaire is gezegend met prachtige hagelwitte stranden die ook de broedplaats vormen voor zeeschildpadden. Klein Bonaire is uniek en wordt door de Bonairianen ‘Klein’ genoemd. Het eiland is uniek omdat er
nog maar weinig eilanden van dit formaat in de Caribische archipel onbewoond zijn. Het water dat tussen
Bonaire en Klein Bonaire ligt heeft overigens een enorme diepte (180 meter).
Naast de zeeschildpadden komen op het rifeilandje 54 verschillende diersoorten voor (vogels, reptielen,
ect). Daarnaast kent het eiland 34 boom- en heerstersoorten en 42 plantensoorten.
Klein Bonaire heeft drie kleine salinas (zoutmeertjes). Deze salinas trekken Caribische flamingo’s aan die er
rustig kunnen foerageren, bovendien heeft het eilandje verschillende zoetwaterbronnen.
Klein Bonaire is ovaalvormig, 4 kilometer lang en 2,4 kilometer breed en heeft zogezegd een oppervlakte
van 6 km2. De gemiddelde hoogte van Klein Bonaire boven zeeniveau is 1,3 meter.
De bodem van Klein Bonaire is opgebouwd uit calciumachtig kalksteen. Dit kalksteen wordt ‘het jongere
Seroe Domi kalksteen’ genoemd en is opgebouwd uit koraal, koraalpuin, koraalzand en fossielen. Dit soort
kalksteen komt ook voor in zuidelijk Bonaire en is ongeveer 103.000 jaar oud.
Aan de linkerkant zagen we een aantal jachten die vastlagen aan de steiger met daarop een beach bar. Karel’s Beach Bar is één van dé hotspots op Bonaire.
‘’Zullen we morgen bij Karel’s Beach Bar gaan eten, vroeg Dominic’’.
– We vinden dat allemaal prima, maar niet alleen die kalkoen maakt knorrende geluiden, ook onze buiken,
dus als je het niet erg vind, maak even een ontbijtje voor ons.
Dominic liep naar de keuken en maakte een eenvoudig ontbijt. Ieder twee broodjes met twee gekookte eieren en Engelse thee.
Het was inmiddels 11:45 uur geworden.
Richard had zin om de zee in te gaan, hij trok zijn shorty aan en pakte zijn snorkelset.
– Dominic is die GoPro opgeladen, want ik zie hiervandaan een paar vissen zwemmen!
‘’Ja, ik ben bezig met mijn duikuitrusting maar ik moet even naar beneden lopen naar de duikschool Wannadive, om een duikfles te regelen’’.
Voor de deur van Oceanfront Apartments is er een servicepunt, (alleen bestemt voor hotelgasten van Oceanfront Apartments). Dominic liep naar binnen en moest zich inschrijven en zijn duikbrevet laten zien. Hij
vroeg aan de dame, die achter de balie zat of hij een duikfles mee kon nemen. De dame vroeg hem, wie is
jouw buddy dan?
‘’Ik heb geen buddy, ik duik alleen’’.
– Ben jij gebrevetteerd om alleen te mogen duiken, vroeg ze.
‘’Jazeker’’.
Hij liet de duikbrevetten zien aan de dame en kreeg meteen toestemming om de duikflessen mee te nemen.
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De dame liep met hem mee naar buiten en liet hem zien waar de volle duikflessen staan en waar de lege
duikflessen neergezet moesten worden. Ook kan je je duikspullen spoelen in een grote spoelbak en als je
wilt douchen, is dat ook mogelijk.
Terwijl Dominic bezig was met zijn duikuitrusting kwam Richard de trap aflopen en liep meteen richting de
duikschool Wannadive om Dominic mee te helpen met het omhangen van zijn trimvest. Vervolgens liepen
ze samen via de achtertuin, langs het zwembad naar de zee.
Het was een stenen kant waarin een kleine inkeping gemaakt zat wat schuin afliep waardoor we zo de zee
in konden lopen. De zon schijnt, de hemel knalblauw en de watertemperatuur was heerlijk. Laat het duik/
snorkelavontuur maar beginnen. We deden onze duikbrillen op en doken onder water en zagen meteen
veel vissen en een aantal murenes die zich hadden verstopt achter gesteentes en stenen vlak onder de kant.
We pakten een klein stokje en haalden een aantal steentjes weg die voor de staart murene lagen. Hierdoor
konden we de murene beter fotograferen en opnemen. Richard had nog nooit een murene van zo dichtbij
gezien en bleef ook op geringe afstand kijken hoe deze murene zich langzaam voortbewoog. Kronkelend als
een echte slang zwom hij tussen de stenen door en kroop vervolgens in een donker gat waardoor we hem
slecht konden zien en niet mooi op de foto konden krijgen.
We zwommen richting de steiger waar een aantal dure jachten lagen. Onder de jachten lagen écht honderden, misschien wel duizenden vissen op zodanige manier opgestapeld, een enorme school vissen – die
rustig meedeinden met de stroming – maar perfect op één plek precies in de schaduw onder de boot bleven
zweven. Terwijl Dominic met zijn GoPro op zijn knieën op de bodem zat, nam Richard een grote ademteug
en dook vervolgens onder de boot door om dwars door de school te zwemmen. Honderden vissen gingen
voor hem opzij en de school sloot zich weer toen Richard aan de andere kant was. Je kon hier overduidelijk
zien dat al die vissen geen zonaanbidders waren en dat ze erg van verkoeling houden.
We zwommen verder en doken vervolgens nog onder drie of vier jachten door tot we bij de houten pijlers
van de steiger aankwamen en zwommen op geringe diepte – van twee meter langs de stenen kant – weer
terug waar we daarvoor de zee in waren gegaan.
De hele zwemroute die we hadden gedaan met een maximale diepte van drie meter gaf ons veel voldoening
en plezier; waarom duiken naar vijfentwintig meter terwijl je hier vlak voor de kant op anderhalve á twee
meter diepte genoeg vissen kan zien, zelfs kleine krabbeltjes kwamen we tegen.
We liepen terug naar de duikschool Wannadive en zette de lege duikfles op de goede plek en spoelden onze
spullen om. Op het balkon van ons appartement hadden we onze duik- en snorkelspullen in de zon gelegd
en gingen we met z’n drieën naar Karel’s Beach Bar om daar wat te gaan eten.
Karel’s Beach Bar bevindt zich op een steiger aan de boulevard van Kralendijk, Het was de steiger waar we
net onderdoor hadden gedoken.
De bar kijkt uit op zee en je kunt hier genieten van een mooie zonsondergang.
We bestelden patat-saté met salade en frisdrank. Tijdens het eten zagen we in de helblauwe zee onder de
steiger vele vissen zwemmen en hoorden we het kenmerkende geluid van een Harley Davidson. We keken
naar achteren en zagen drie Harley Davidson’s richting de steiger rijden. Ze parkeerden hun motoren voor
de ingang van Karel’s Beach Bar. Richard en Dominic stonden op en liepen meteen naar de motoren en
vroegen aan de mannen waar ze die gehuurd hadden.
‘’Hier eerste rechts, oversteken over de openbare weg, dan krijg je een flauwe bocht naar links en daar zit de
Harley Davidson, op nog geen 400 meter hiervandaan’’.
‘’Zullen we ook zo’n ding huren pa’’?
– Ga eerst maar vragen wat de huurprijs is.
‘’Oké, dan loop ik er even naartoe en ga ik het even vragen’’.
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Richard ging weer aan tafel zitten en Dominic sprintte – omdat het al tegen sluitingstijd was – naar de Harley Davidson. De hek stond gelukkig nog open. Er stonden ongeveer vijfentwintig verschillende modellen
Harley Davidson’s op het terrein en de ene was nog mooier dan de ander. De eigenaar kwam naar buiten en
Dominic vroeg hem wat de huurprijs was en welke motoren beschikbaar waren. Hij kreeg een korte uitleg
en kreeg te horen dat nagenoeg alle modellen beschikbaar zijn, behalve die drie modellen die daar staan,
want dat zijn geen huurmodellen, die zijn van mij, zei de eigenaar. Omdat de huurprijs erg meeviel plande
Dominic in overleg een motorrit in op donderdag 19 september.
‘’Welke twee modellen wil je huren op donderdag’’?, vroeg de eigenaar.
– Dat weet ik niet, laat me even rondkijken en ik weet niet op welke Harley Davidson mijn vader wil rijden,
dat hoor je donderdag wel, maar ik wil die rode elektrische Harley Davidson Sportster Iron 883.
‘’Oké’’.
Dominic liep weer terug naar Karel’s Beach Bar en voegde zich weer bij zijn ouders die ondertussen de
patat-saté op hadden gegeten.
We gingen een stukje wandelen op Kralendijk en liepen langs restaurantjes souvenirs- en kledingwinkels
richting Oceanfront Apartments, naar ons appartement. Op verschillende informatieborden langs de promenade hangen vaarschema’s en tijden van de watertaxi’s die naar Klein Bonaire varen. Joke had hier geen
interesse in, de reden was simpel: Klein Bonaire heeft geen aanlegsteigers voor boten en watertaxi’s. Dus
om op het eiland te komen is het moeilijk je voeten droog te houden. Dat nat worden is niet het probleem,
maar vervolgens moet je overboord stappen in ondiep water en als ze zou misstappen, en ze heeft al een
rugproblemen dan zijn we verder van huis. Ook liepen we langs de welbekende Gio’s ijssalon.
‘’Daar ga ik deze week een ijsje met veel slagroom halen’’, zei Richard enthousiast.
Terug in het appartement trokken we de ijskast open en pakten we drie blikjes drinken en gingen we bij
het zwembad zitten. Richard en Dominic doken het zwembad in en lagen aan de oppervlakte op hun rug te
genieten van de zon en de vliegtuigen die op en afvlogen met vakantiegangers.
Maandag 16 september
In 2018 waren Rocky, Dominic en Chard afgereisd naar Lanzarote om daar het onderwatermuseum (Museo
Atlántico) te bezoeken en te duiken tussen sculpturen – levensgrote betonnen beelden die tot zinken zijn gebracht. De hele week doken ze met z’n drieën totdat Chard pijn in zijn oren kreeg en daardoor zijn nachtduik
moest annuleren, en omdat er één persoon niet opkwam dagen die avond, werd er een vrouw – Sandra
Starrenburg – omdat zij geen buddy had – door duikschool Dive Collegé bij ons ingedeeld.
Na deze nachtduik raakten we aan de praat en vertelde ze ons dat zij op het Caribische eiland Bonaire woont
en dat je daar prachtige duiken kan maken en dat het koraal wondermooi is.
Op het moment dat we gisteren Gio’s ijssalon voorbij liepen kwamen we plotseling Sandra Starrenburg
tegen, dat is toevallig!
Dominic vroeg aan haar welke duikstekken interessant zijn en aangezien hij maar vijf dagen op het eiland
verbleef, wilde hij de juiste keuze maken. Hij kreeg een uitgebreide uitleg van haar.
‘’Heb je een auto, want zonder auto kan je niks op dit eiland’’, zei Sandra.
– Nee, ik ben zaterdagavond laat aangekomen en zondag is alles dicht, waar moet ik een auto vandaan halen?
‘’Mijn vriendin is overgekomen en ik ga de hele week duiken met haar, maar morgenochtend zou je met ons
mee kunnen gaan, maar verder heb ik deze week geen tijd voor je. Als jij zorgt dat je morgenochtend om
08:00 uur klaarstaat bij de ingang van je appartement, dan haal ik je op en kan je met ons mee. Houd er wel
rekening mee dat ik morgen maar één duik kan maken, want na de duik heb ik een andere afspraak’’.
Oké, geen probleem, ik zal er om 08:00 uur staan.
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Klokslag 08:00 uur kwam er een pick-up truck aanrijden, het was Sandra en stopte precies voor hek van ons
appartement. Dominic laadde zijn duikuitrusting in en we vertrokken meteen naar de duikstek, de Fish Hut,
zoals deze duikstek wordt genoemd op dit eiland.
Tijdens de rit kreeg hij uitleg en liet Sandra verschillende duikstekken en de flamingo’s zien en vertelde ze
– omdat we ook de slavenhuisjes passeerden – de geschiedenis van het eiland. Na circa twintig minuten
rijden over een smal soort landweggetje waarbij je opzij moet gaan bij het tegemoet komende verkeer
kwamen we aan bij de Fish Hut. We moesten het geasfalteerde wegdek verlaten en over het ruwe landschap
met veel losliggende stenen rijden om bij de Fish Hut te komen.
We trokken onze duikuitrustingen aan en stelden onze kompassen in en deden een buddycheck voordat we
water ingingen en spraken onderling af dat we tot maximaal vijfentwintig meter diep zouden gaan en de
duik omdraaiden als één van ons een flesdruk had van 100 bar.
Wat meteen opviel was dat de zee een azuurblauwe kleur had, wat overliep in verschillende tinten blauw en
het zand was bijna hagelwit, door de weerkaatsing van het zonlicht moest je met samengeknepen ogen de
zee inlopen. We hadden onze trimvesten opgeblazen en zwommen op onze rug circa vijftig meter verder
voordat we gingen afdalen, dit deden we om lucht te besparen.
Aan de oppervlakte keken we elkaar aan en maakten we het gebaar, afdalen. Dominic zwom in de midden
en werd op deze manier beschermt door de twee dames, een échte kerel wordt altijd beschermd door
meerdere dames en zo hoort het ook.
We hielden het rif aan de linkerkant en daalden geleidelijk af naar vijfentwintig meter en zagen tussen het
koraal een aantal puffervissen en schildpadden en konden we – omdat de schildpadden nagenoeg stil lagen
– mooi vastleggen op de foto. Op de terugweg zagen we veel dokters-, papegaai-, zandvis-, en platvissen en
zee-egels. De vissen zijn hier minder kleurrijk dan bij ons voor het appartement, maar het onderwaterleven
is prachtig, schoon en ongerept. De temperatuur van het water is lekker en de koude en warme stromingen
voel je goed en wisselen elkaar af. Na circa een uur duiken zwommen we terug naar de Fish Hut en kleedden we ons om en reden we terug naar de duikschool om onze spullen af te spoelen. Bij de duikschool
moest Dominic nog het restant betalen van de Marine TAG: iedereen die gebruik maakt van de zee rondom
Bonaire moet een Bonaire Marine Park Tag kopen.
Waarom deze TAG? De zee rondom Bonaire en Klein Bonaire is beschermd en wordt beheerd door STINAPA via het Bonaire National Park. Het Marine Park beslaat al het water op Bonaire tot aan de diepte van
zestig meter. Gebruikers van het Marine Park betalen een entreegeld genaamd ‘The Nature Fee’. Door het
betalen van The Natuur Fee kan het park beheerd worden en kan met blijvend succes de bescherming en
instandhouding van de natuur worden gegarandeerd. Door betaling van 45 dollar als een duiker en 25 dollar
als niet-duiker krijg je toelating tot het Bonaire Nationale Marine Park en is verplicht voor iedereen ouder
dan twaalf jaar die de zee rond Bonaire of de Lac baai betreedt. De TAG is een kalenderjaar geldig. Duikers
ontvangen de ronde TAG, terwijl niet-duikers een hoekige TAG ontvangen. Dominic kocht drie MarineTAGS,
gelijk twee voor zijn ouders omdat
je deze TAG’S nodig hebt voor het
Nationale Park waar we vrijdag 20
september naartoe zouden gaan, zonder TAG wordt je niet toegelaten. Met
behulp van een tie-rip maakte Dominic
zijn Marine TAG vast aan zijn trimvest
en kon op deze manier zijn STINAPA
Nature Fee penning nooit vergeten als
hij zou gaan duiken.
Na de betaling bracht Sandra hem
weer terug naar zijn appartement en
wenste hem een fijne vakantie toe.
Dominic liep linea recta naar één van

36

De Kentering - Bonaire

de dames in het kantoor van het Oceanfront Apartments om te vragen of zij een huurauto konden regelen.
Dat is geen probleem, maar je kan pas om 17:00 uur worden opgehaald, want de huurauto’s staan bij het
Flamingo airport geparkeerd en ik heb nu geen personeel beschikbaar voor je, zei één van de dames.
– Geen probleem, ik vermaak mezelf ook wel zonder auto alleen een auto is wat handiger, anders komen we
nergens en zien we niks. Ik kom om 17:00 uur wel terug.
Richard en Joke waren al een tijdje wakker en zaten aan tafel op het balkon en vroegen hoe de duik was gegaan? In ieder geval rustiger als dat het hier is: we moesten hard praten tegen elkaar omdat die papagaaien
en al die vogels in die serres door elkaar floten en herrie maakten, en die kalkoen kwam er ook soms tussendoor, het leek wel of we op de vogeltjesmarkt in Antwerpen stonden, wat een lawaai, maar wel leuk!
We maakten een lunch klaar en gingen op het balkon gezamenlijk eten. Tijdens het eten liet Dominic de
video-opnames zien van de schildpadden die zaten te eten van het koraal en nagenoeg stil lagen. Ik vond
de duik leuk, maar de vissen waren minder kleurrijk dan hier voor het appartement, hier zie je veel meer
verschillende soorten door elkaar zwemmen.
‘’Na het eten duik ik hier weer de zee in – sinds Richard een duikbril heeft op sterkte oefent het onderwaterleven een onweerstaanbare aantrekkingskracht op hem uit – alleen nu wil ik een andere route nemen, wil
rechtsaf, want bij die jachten en die steiger heb ik alles nu wel gezien’’, zei Richard.
Het duurde nog een geruime tijd voordat we onze snorkelset gingen pakken, we zaten letterlijk, wat je op dit
eiland hoort te doen, te chillen en niet zomaar te chillen, chillen tussen het gezang van de vogels. De vogels
waren hyperactief, ADHA vogels waren het, zaten door elkaar heen fluiten en soms hoorde je die kalkoen
erdoorheen krijsen, en trapte hij die deksel weer door die tuin heen, het hield niet op!
Nadat wij de laatste puddinkjes hadden opgegeten, pakten we onze snorkelset en de GoPro en liepen we
naar beneden via de achtertuin langs het zwembad naar de promenade.
Wat ons opviel, of het nou zaterdag, zondag of maandag was, je ziet nagenoeg geen mensen lopen op
straat? Het bruist niet, je hoorde nergens muziek, Bonaire is letterlijk, rustig en doodstil!
Via de schuine kant liepen we het water in, deden onze duikbrillen op en zwommen we zij aan zij, opzoek
naar kleurrijke vissen, maar de zoektocht duurde niet lang. We werden meteen al getrakteerd op een indrukwekkend schouwspel van zoveel verschillende soorten kleurrijke tropische vissen en verschillende soorten
murenes, bruine, groene, we zagen er zelfs één die gestippeld was.
Na ongeveer een uur snorkelen, liepen we terug naar het appartement en doken we het zwembad in. Het
verschil van temperatuur van de zee en het zwembad was enorm. Door de warmte van het zonlicht was het
zwembad zo opgewarmd, het leek wel een jacuzzi, maar dan zonder bubbels en als je het zwembad uitkwam
had je geen handdoek nodig om jezelf af te drogen, binnen twintig seconden was je droog. We gingen liggen op één van de ligbedden en genoten van de rust.
Om 17:00 uur liep Dominic naar de receptie en werd daar opgepikt door één van de personeelsleden die
hem vervolgens bracht naar het Flamingo airport Bonaire. Na het betalen van de borg, mocht hij kiezen.
‘’Wil je een witte- of een blauwe pick-up truck’’?, vroeg ze.
– laten we voor deze keer een blauwe nemen, zei hij tegen de jonge dame die achter het glas de administratie zat af te handelen.
Vervolgens kwam er een vrouwelijke collega aan en controleerden ze samen of de pick-up schade had en
zei dat de pick-up op zaterdag 21 september hier op dezelfde plek weer ingeleverd moest worden. De papieren werden getekend en wenste hem veel plezier.
Rond de klok van 18:00 uur was Dominic weer terug bij het appartement.
Richard en Joke die op het balkon zaten te genieten van de zonsondergang en hoorden een auto de parking
oprijden. Ze kwamen gelijk naar buiten om deze pick-up truck te bekijken.
‘’Ow, deze pick-up is voorzien van een dubbele cabine, heeft vier deuren, airconditioning en heeft een grote
laadruimte, een goede terreinwagen heb je wel nodig op dit eiland’’, dan hebben we in ieder geval vervoer
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deze week, zei Richard.
Terug in het appartement ging iedereen douchen en maakten we ons klaar voor het avondeten.
Dinsdag 17 september
’s Morgens rond 10:00 uur werden we wakker en gingen we gezellig weer op het balkon ‘op de vogeltjesmarkt in Antwerpen’ aan tafel zitten. Er werden eieren gebakken, een aantal gekookt, tomaten, kaas, jam en
sardines werden klaargemaakt en het brood werd geroosterd en er werd Engelse thee gezet, wat we mee
hadden genomen vanuit Nederland. Het was weer een op en top en stevig ontbijt.
Richard had voorgesteld om vandaag met de pick-up truck rond te rijden over het eiland en als we ergens
een leuke plek zien gaan we daar de zee in, weer is wat anders dan hier voor de deur te gaan snorkelen, die
vissen heb ik nu wel gezien.
Na het ontbijt haalde Dominic twee duikflessen op bij de duikschool en legde meteen zijn complete duikuitrusting in de laadbak van de pick-uptruck.
We hadden een plattegrond van Bonaire gekregen en Richard stelde voor om geen rondje, maar een achtje
te rijden, zodat we dan ook gelijk de dorpjes kunnen zien en bezichtigen, en hoe de lokale mensen hier
leven.
Dominic vond het een geweldig idee, alleen Joke had er vandaag geen zin in.
‘’Ik heb goede en slechte dagen, maar vandaag is het een slechte dag, heb last van mijn rug.
Gaan jullie maar, ik ga vrijdag wel mee’’.
We pakten onze persoonlijke documenten; zoals rijbewijzen, paspoorten, duikbrevetten, en natuurlijk namen
we wat geld mee, je weet nooit wat er kan gebeuren!
Vanaf de parking van ons appartement sloegen we meteen linksaf en reden we langs het dorpje Santa
Barbara richting Karpata. We reden ‘letterlijk’ langs de kust en reden onder gesteentes door over een smal
geasfalteerde weg,
het was eenrichtingsweg, deze weg hield op tot we bij het National Park Washington Slagbaai aankwamen
en werden daar gedwongen om naar rechts te gaan. Waar het nou precies verkeerd ging, kunnen we niet
verklaren, maar we reden ineens op een onverharde weg met behoorlijk wat kuilen en kwamen na veel sbochten weer op een geasfalteerd landweggetje uit.
Vervolgens reden we ‘letterlijk’ tussen de cactussen door, écht duizenden cactussen, alleen maar cactussen,
er kwam geen einde aan en plotseling uit het niets tussen de cactussen vandaan stak er een donky de weg
over, een ezel die zich niet haastte en op zijn gemakkie, letterlijk voor de auto stil ging staan en ons aankeek,

met een uitstraling, wat moeten jullie hier?
We konden niet anders dan uitstappen en hebben we de ezel met onze handen opzij moeten duwen. We
stapten vervolgens weer de auto in en weer ging die ezel voor onze auto staan, dit gebeurde tot drie keer
toe. We keken elkaar aan en Richard zei, wacht maar even, dit gaan we even anders doen.
Richard stapte uit en stond oog in oog met deze ezel, het was net een western film, wie schiet er als eerste?
Aanvallen is de beste verdediging, zeggen ze, en dat bleek ook wel. Richard nam een aanloop richting de
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ezel en klapte hard in zijn handen en riep, GA JE NOU OPZIJ OF NIET! Die ezel wist niet wat hem overkwam
en rende keihard weg.
We vervolgden onze weg en zagen ineens het Gotomeer. In de verte zagen we veel flamingo’s op één been
in het water staan, maar de afstand was zelfs te ver om de flamingo’s te kunnen fotograferen. Met een
telelens had het wel gelukt, maar die waren we vergeten. We namen een kleine pauze en genoten van het
uitzicht.
Flamingo’s van Bonaire

Bonaire vormt zonder enige twijfel de Caribische flamingo. Het is een ware diva onder de vogels en bovendien het boegbeeld van het eiland. De Caribische flamingo wordt op Bonaire liefkozend ‘chogogo’ genoemd,
refererend aan het nasale geluid dat ze produceren. Het typische geluid van flamingo’s is vergelijkbaar het
geluid dat ganzen maken. De Caribische flamingo heeft een oranje-roze verenkleed, een zwarte snavel en
hardroze poten. De fabelachtige verenkleur krijgen ze van de carotenoïden (natuurlijke kleurstoffen) die zich
in hun prooidiertjes bevinden. De Bonairianen hebben de oranje-roze kleur in hun hart gesloten en ontelbaar
veel gebouwen op het eiland in deze flamingokleur geschilderd. Verder is het opmerkelijk dat de Caribische
flamingo’s vaak op één poot staan. Over de vraag waarom ze dat doen, buitelen wetenschappers al jaren
over elkaar heen.
Maar zo stilletjes aan lijkt er toch een verklaring te ontstaan; als de vogel op één poot staat en de andere
poot dicht tegen het lichaam houdt, gaat er zo min mogelijk warmte verloren.
Na een pauze van ongeveer vijftien minuten reden we met veel s-bochten langs het Gotomeer via geasfalteerde en onverharde wegen richting het stadje Rincon. Het stadje stelde niet veel voor, een paar winkeltjes,
een kerk en een EHBOpost, meer zagen we eigenlijk niet. Vervolgens reden we langs het dorpje Colombia
en Kralendijk naar het pekelmeer. Wel stopten we regelmatig bij mooie plekjes om mooie foto’s te maken.
Volgens de plattegrond kan je bij de Saltpier schildpadden spotten, maar we wisten niet zeker of we goed
stonden en vroegen aan twee duikers – die zich stonden om te kleden in een inhammetje op de weg waar
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de Saltpier was.
Saltpier ligt bij de zoutpier van Bonaire en is één van de mooiste duikstekken van het eiland, zeggen ze.
‘’Gewoon rechtdoor blijven rijden, dan zien jullie vanzelf aan de rechterkant die witte zoutberg en aan de
overkant zie je auto’s geparkeerd staan, daar is het’’.
We stonden op slechts vijfhonderd meter van Saltpier vandaan, toch niet slecht als je altijd een navigatie
gewend bent! We reden ongeveer vijfhonderd meter verder en zagen in de verte inderdaad veel pick-ups
trucks staan en naarmate we steeds dichterbij kwamen zagen we ook veel duikers die zich stonden om te
kleedden. Achter het achterste platform van de pier parkeerde we onze auto en vroegen aan andere duikers
waar we precies het water in moesten gaan. Er werd ons gezegd dat we niet ver hoefde te zwemmen, op
slechts vijftien meter afstand vanaf de kant kom je de schildpadden al tegen.
We kleedden ons om en gingen samen het water in. Zij aan zij zwommen we aan de oppervlakte opzoek
naar schildpadden. De bodem is hier zanderig en heeft op sommige plekken zeegras waar de schildpadden
van eten, maar van schildpadden ontbrak nog ieder spoor! Waar zitten die beesten dan? We zwommen nog
wat verder land uitwaarts en ineens zagen we ze aankomen zwemmen, in groepen
van drie of vier schildpadden zwommen ze naar de bodem en zaten ze om beurten te eten van het zeegras,
en dat op slechts drie meter diepte. Vanaf de oppervlakte kon Richard alles mooi waarnemen en sommige
schildpadden die weer lucht gingen happen aan de oppervlakte deden dat op één meter afstand van hem
vandaan, hij zwom letterlijk tussen de schildpadden.
Dominic liet zich afzakken naar de bodem en omdat de schildpadden op hun gemakkie zaten te eten van
het zeegras en zich niets aantrokken van zijn aanwezigheid, lieten ze zich door hem aaien en fotograferen.
Het was een totale stilte en rust, waardoor we de tijd gewoon kwijt raakten. Vanuit elke ooghoek zagen we

schildpadden luchthappen en doken vervolgens weer naar de bodem om van het zeegras te eten. We waren
letterlijk even in een andere wereld, het was werkelijk prachtig en onbeschrijfelijk, het was inderdaad een
prachtige duikstek. Na ongeveer een uur lieten we de
schildpadden met rust en zwommen we terug richting de parkeerplaats. We droogden ons af en legden
onze duik- en snorkelspullen in de laadbak van de pick-up truck en reden we terug naar ons appartement.
Terug in het appartement lieten we met vol enthousiasme alle foto’s aan Joke die languit op een stretcher
aan het zwembad lag te zonnebaden – en de opnames zien die we hadden gemaakt van de schildpadden.
‘’Hoelang hebben jullie in het water gelegen’’?, vroeg Joke.
Zeker wel een uur, maar ik heb nog meer als honderd bar in me duikfles zitten, dus ik maak dadelijk als de
zon ondergaat, hier aan de promenade op het ‘huisrif’ wel een nachtduik, om die duikfles leeg te krijgen.
We doken nog even het zwembad in en gingen daarna even chillen op één van de ligbedden die rond het
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zwembad staan. We hadden alle ruimte en beweging want we waren, zoals elke dag, de enige die gebruik
maakten van het zwembad en de ligbedden. Topvakantie. Vakantieman, gezellig hé!!!
Het was inmiddels rond de klok van 19:30 uur.
Na het avondeten was de zon achter de horizon helemaal verdwenen.
Dominic trok zijn duikuitrusting aan en liep met Richard naar de promenade. Hij stelde zijn kompas in en
maakte een duikplan en zei,
‘’Zie je die boot daar, op ongeveer vijftig meter afstand. Daar zwem ik onderwater naartoe en zal onder die
boot linksaf slaan en dan zwem ik vervolgens naar die andere boot en daar zal ik wederom linksaf slaan en
zwem dan ik onderwater richting de steiger onder Karel’s Beach Bar door, terug naar de plek waar we nu
staan. Jullie hoeven je geen zorgen te maken, want met de lampen die ik heb en omdat ik op een geringe
diepte duik, kunnen jullie vanaf de promenade en vanaf het balkon mij makkelijk volgen’’.
Hij liet zijn trimvest langzaam leeglopen en verdween langzaam onder water.
Terwijl Dominic zich onderwater aan zijn duikplan hield, kon Joke die boven op het balkon stond mee te
kijken en hem makkelijk door de lichtbundels volgen, en zag dat hij inderdaad, ongeveer vijftig meter verder,
onder de boot onder water linksaf sloeg.
Op ongeveer vier meter diepte zag hij het anker liggen en sloeg linksaf, maar omdat hij 180 graden naar
links draaide, wekte hij door de sterke lampen de interesse van veel vissen. De vissen waren zo nieuwsgierigheid en kwamen hierdoor steeds dichterbij en zwommen met hem mee naar het volgende punt. En
net voordat hij was aangekomen bij de tweede boot zwom hij middenin een school vissen, ze hadden hem
omringd en zwommen al die tijd met hem mee, het was net of ze hem wilde beschermen.
In de buurt van de steiger stuitte hij op een slang en een aantal murenes. Eén murene trok zijn aandacht
omdat deze op een agressieve manier door een gleuf van een rotspartij hem volgde. Hij hield hem continu
in de gaten en naarmate hij dichterbij kwam lag hij naar hem te blazen.
Met andere woorden: wat kom je in godsnaam op dit tijdstip hier doen?, laat mij met rust.
Op het punt waar hij het water in was gegaan, kwam hij exact op het zelfde punt weer boven water uit. Hij
liep terug naar de duikschool en spoelde zijn spullen af, en legde zijn duikuitrusting vervolgens op het balkon van het appartement.
Woensdag 18 september
Rond de klok van 10:00 uur werden we wakker.
Wat deze ochtend meteen opviel, was dat we de vogels niet meer hoorden fluiten, het was akelig stil in de
tuin. Geen herrie, geen gekrijs, geen gebonk, ook het bekende geluid van die deksel die over de grond werd
gesleept en geschopt hoorden we niet. Hebben ze de vogelpest, Sars-Coronavirus of een andere longziekte
opgelopen waardoor ze niet meer konden fluiten, we hadden geen idee, het was in ieder geval lekker rustig.
We dekten de tafel en terwijl de zon langzaam opkwam zaten we uitgebreid te ontbijten op het balkon,
maar op het moment dat Richard opstond om thee te pakken en met zijn stoelpoot een piepend geluid
veroorzaakte was onze rust plotseling voorbij. Het piepende geluid ontketende een serenade: de vogels reageerden erop of ze het startschot kregen en de rust was totaal verdwenen. De één floot nog harder dan de
ander, het was net een orkest waarbij iedereen dwars door elkaar heen speelde. Ook de kalkoen reageerde
er meteen op en begon ook weer herrie te maken, de rust was weergekeerd en het was weer één grote
heksenketel.
1000 Steps Beach
Ten westen van Kralendijk aan de Queen’s Highway langs de kust vind je verschillende duiklocaties zoals
Jeff Davis, Weber’s Joy en 1000 Steps met een uitgestrekt wit strand van koraalsteen. Bovenaan de trap kan
je genieten van een panorama uitzicht op de azuurblauwe zee en via een kalkstenen trap met veel treden
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kan je beneden prachtige duiken maken. Het is één van de bekendste duikstekken van Bonaire.

Richard had de smaak helemaal te pakken en wilde na de lunch gaan snorkelen bij de 1000 Steps.
Dominic had zijn duik- en snorkelspullen in de pick-up truck gelegd en checkte nog even voordat hij wegging hoeveel lucht hij nog in zijn duikfles had zitten, er zat nog een restdruk in van 65 bar. Daar kan hij nog
wel één duik mee maken.
Het was rond de klok van 15:00 uur en zeer warm op dit tijdsstip. We startte de pick-up en reden rechtstreeks naar de 1000 steps. Bovenaan de klif parkeerde we onze auto en inderdaad wat mensen hadden
geschreven op internet was het uitzicht adembenemend, we zagen vanuit de hoogte de schildpadden
zwemmen. Zoals wordt gezegd over de 1000 Steps, dat het een trap is met duizend treden, maar in werkelijkheid zijn het 67 treden, Mensen die op leeftijd zijn of een slechte conditie hebben moeten deze trap
echt vermijden, want voor deze mensen voelt het als duizend treden. Compleet met duikuitrusting de trap
aflopen was best zwaar, het gevaar bestaat ook dat je kan uitglijden, maar eenmaal beneden op het koraalstrand was het een paradijs wat letterlijk aan je voeten ligt. Het rif is maar zes meter diep en heeft opvallend
helder water. We doken samen in de azuurblauwe zee en genoten van de stilte en het koraal. We zagen veel
hersen- en hertshoornkoralen, met een keur aan gorgonide staven, veren en zwepen. De vaste bewoners
zijn ondermeer murenes en karetschildpadden, daar zagen we er een aantal van.
Na ongeveer veertig minuten was Dominic zijn duikfles leeg en moesten we (met tegenzin) 67 treden
omhoog lopen, compleet met duikuitrusting valt dat vies tegen. Voordat we terug wilden rijden naar ons appartement genoten we nog eventjes van het uitzicht, het was echt een paradijselijk uitzicht.
Bij de duikschool spoelden we onze duik- en snorkelspullen om en maakten we ons klaar voor het avondeten.
Gio’s ijssalon

42

De Kentering - Bonaire

Op het tropische Bonaire mag natuurlijk een overheerlijke verfrissend ijsje niet ontbreken. Het wemelt op
het eiland van de ijssalons, maar Gio’s ijssalon, het lekkerste schepijs van de wereld, volgens de mensen
hier. Na het avondeten gingen we dan ook linea recta naar Gio’s ijssalon.
De ijssalon zat op Kralendijk en was slechts zeven minuten lopen vanaf ons appartement. Als je de ijssalon
binnenloopt zie je meteen dat dit Italiaanse ijs op een ambachtelijke wijze en met veel passie is bereid. Je
kan hier schepijs, heerlijke koffies, milkshakes en verrukkelijke gebakjes kopen, maar wij kwamen voor het
Italiaanse schepijs. De vitrine lag vol met verschillende bakken ijs, in alle kleuren en smaken, en ze hadden
drie maatbekers. Normaal, medium of groot. De normale maat was al flink aan de maat, maar omdat het er
heerlijk uitzag, kozen we voor medium.
‘’Kan ik u helpen’’, vroeg de dame die achter het glas vol met bakken gekleurde schepijs stond.
Ja, geef mij maar twee balletjes chocolade en twee balletjes mokka, en ik wil veel slagroom erop, zei Richard.
‘’Oké’’, zei de dame die rustig met een ijslepel, ‘het was gewoon een opscheplepel’, zijn mediumbeker letterlijk stond af te persen met schepijs.
‘’En wat wilt u meneer’’?
Geef mij maar twee balletjes kokos, twee balletjes pistache en één balletje banaan.
‘’Oké, alstublieft en eetsmakelijk’’.
We kregen de mediumbekers overhandigd en wisten niet wat we zagen, of er een bloemenvaas was gevuld
met ijs, geen balletjes. Neen, het schepijs was afgeperst, tot aan de rand.
‘’Dat krijgen we toch nooit op’’.
Ik wel, zei Richard, die inmiddels van oor tot oor onder de slagroom zat.
Donderdag 19 september
Harley Davidson
’s Morgens om 09:00 uur stond Dominic voor de ingang van het hek van Harley Davidson. Hij belde aan en
meteen ging het hek open. De eigenaar kwam slaperig uit zijn bed en pakte gelijk de rode Harley Davidson
Sportster Iron 883 uit de garage.
‘’Welke wilde je vader hebben’’?
Dat weet ik niet, hij komt er zometeen aan, hij kiest zelf maar.
Binnen enkele minuten was Richard gearriveerd en zijn oog viel meteen op die lichtbruine Harley Davidson
Fatboy 114.
‘’Die vind ik mooi en hij heeft twee zijtassen, dat vind ik handig, dan kan ik mijn spulletjes meenemen’’.
Ook deze motorfiets werd meteen uit de garage gehaald en werden beide af getankt en gecontroleerd op
schades. Beide motoren hadden geen schade en hij wenste ons veel plezier.
‘’Hoe laat moeten we ze morgen terug brengen’’?
Kijk maar, ergens in de middag.
‘’Oké’’.
We deden onze helm op en in onze zomertenue, korte broek en T-shirt stapten we op de Harley Davidson’s
en reden naar ons appartement.
We reden het parkeerterrein op van Oceanfront, en op neutrale stand draaiden we een aantal keren aan de
gashendel. VROEM, BOEM, BOEM, BOEM, BOEM, VROEEEEEM, BOEM, BOEM, BOEM, en dat op 09:30 uur
’s morgens. Het galmde daar zo mooi. Joke was ondertussen wakker geworden, trouwens het hele appartementencomplex was wakker geworden. Aan de linkerkant van het appartement gingen er twee deuren open
en bij sommige ramen deden de mensen de gordijnen open om te kijken waar die herrie vandaan kwam,
maar dat kon ons niet schelen. Wij stonden daar met een enorme hark in onze tuinbroek te spelen met die
motoren of het speelgoed was – grote mannen speelgoed, we waren zo blij als een klein kind.
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Voordat we wilden vertrekken en een rondrit
wilde gaan maken over het eiland gingen we
eerst ontbijten. Joke had intussen Engelse thee
gezet en eieren gebakken en we konden gelijk
aanschuiven aan tafel. Geroosterde boterhammen met omeletjes, peper en zout en mayo,
lekker op de nuchtere maag, heerlijk.
Rond de klok van 11:00 uur was het zover.
We vulden de zijtassen met wat blikjes drinken
en de video- en spiegelreflexcamera namen we
ook mee, en natuurlijk wat cash geld, want je
weet nooit wat er kan gebeuren!
We namen plaats op de Harley’s en startten
de motoren. We reden het parkeerterrein af en
reden meteen naar links en hielden de oceaan aan de linkerhand, dat was makkelijk, dan kan er ook niets
verkeerd gaan. We reden langs het stadje Rincon en ten hoogte van Karpata – dezelfde weg die we met de
pick-up hadden gereden – reden we nu op de motor onder de overhangende gesteentes door. Op de motor
was deze route langs de zee een stuk mooier dan met de auto. Rijden op een motor betekent beleven en genieten, het was net of we in Los Angeles reden, middle of no where. Een woest landschap, veel losliggende
stenen en veel cactussen om ons heen. Tussen de rotspartijen en cactussen door leek het net of we op elk
ogenblik aangevallen konden worden door een stel indianen.
Vervolgens reden we via de verharde wegen naar de onverharde wegen, het landweggetje op waar die
enorme cactuswouden staan en net als eergisteren, kwamen we onze grote vriend weer tegen, onze ezel.
Die eergisteren irritant voor de auto ging staan, maar dit keer ons totaal met rust liet, gelukkig maar.
Bovenop de heuvel reden we stapvoets naar beneden, we genoten ‘rijdend’ van het uitzicht en van het Gotomeer. Na een aantal s-bochten kwamen we beneden en reden we vlak langs het water en zagen we hier
verschillende flamingo’s staan, de meeste flamingo’s stonden in het water op één been te eten en deden
hun kop elke keer onder water om eten te zoeken, maar hielden ons ook gelijk met één oog in de gaten. Als
je ook meer iets te dichtbij komt, dan lopen ze weg, ze zijn ontzettend schuw.
Dominic had een idee.
‘’Pa, als jij nou hier blijft staan, dan rij ik door en
dan kan ik een video-opname maken als jij vanuit
die bocht komt aanrijden, met het Gotomeer en
die flamingo’s op de achtergrond’’.
Ja, dat lijkt mij ook een leuk idee, zei Richard.
Dominic reed helemaal naar het einde van de
bocht, stapte af en maakte een gebaar dat Richard
kon gaan rijden. Met de telefoon maakte hij een
leuke opname. Richard reed Dominic voorbij en
wachtte op hem bij de volgende bocht en pakte
zijn telefoon.
Nietsvermoedend stapte Dominic weer op zijn
motor en reed stapvoets weg, maar plotseling zag hij in de verte bij de volgende S-bocht dat de motor van
Richard op zijn kant lag en dat Richard met zijn armen stond te zwaaien. Het was niet zomaar zwaaien, het
was een noodkreet.
Dominic trok zijn gashendel helemaal open en binnen enkelen seconden was hij bij Richard aangekomen en
zag dat zijn halve lichaam vol zat met afgebroken cactussen. Zijn rug, buik, oksels, benen en ellebogen zaten
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vol met stukken cactussen en afgebroken naalden.
Hij zette zijn motor op zijn standaard, stapte af en hielp Richard om zijn motor op te tillen, het viel niet mee
om met twee personen een Harley Davidson Fatboy 114 van bijna driehonderd kilo op te tillen, maar het
lukte.
Wat was er nou gebeurd in die tien seconden?, want zo hard reed hij niet, hij reed stapvoets.
Richard probeerde zijn motor op zijn standaard te zetten, maar omdat hij zijn motor vlak langs de rand van
de onverharde weg parkeerde en niet in de gaten had dat de onverharde weg tien centimeter lager lag dan
het asfalt, zette hij zijn voet op de grond, maar door het zware gewicht van de motor raakte hij uit balans
– en kon gelukkig net op tijd zijn been bij het motorblok wegtrekken – en viel hierdoor, compleet met zijn
motor, in een struik van cactussen, hij viel er middenin.
De motor stond inmiddels weer op zijn standaard.
De grote stukken afgebroken cactussen kon Dominic makkelijk uit zijn lichaam trekken, maar voor die
overige honderden afgebroken naaldjes moesten we echt naar een EHBO-post. De beide motoren werden
weer gestart en we vervolgden onze weg. De opname die hij van Dominic wilde maken, is nooit gemaakt.
Ongeveer vijf kilometer verder in het stadje Rincon zat er een EHBO-post. We parkeerden onze motoren en
liepen naar de eerste hulp en vroegen of de dokter de naaldjes kon verwijderen. Dat was geen probleem,
maar we moesten eerst betalen. Gelukkig hadden we cash geld meegenomen, je weet natuurlijk nooit wat
er kan gebeuren, je ziet het maar weer!
Na ongeveer dertig minuten werd Richard naar binnen geroepen, hij moest meteen op zijn buik op het bed
gaan liggen. De dokter bekeek hem van top tot teen en zei dat het nog wel even kan gaan duren. Ja, er zaten
honderden afgebroken naaldjes in zijn lichaam, waarvan de meeste naadjes in zijn oksels zaten. Het was
geen makkelijke klus, wel een routine klus. De dokter, een vrouwelijke dokter, ze kwam uit Cuba zei dat hij
niet de enige was die weleens in een cactus valt op het eiland, we maken het hier wekelijks mee. Ze deed
een bril en een hoofdlamp op en met een pincet en speciale crèmes en een soort plakband begon ze alle
naaldjes eruit te trekken. Toen alles was verwijderd moest hij op zijn rug gaan liggen, de kleine schaafwondjes werden schoon gemaakt en gedesinfecteerd en overal werden pleisters en verband op gebracht.
‘’Nou, alle naaldjes zijn verwijderd, u mag weer gaan’’, zei de dokter.
We keken op de klok en hadden bijna twee uur op de eerste hulp gezeten. We namen weer plaats op de
motoren en wilden naar het pekelmeer en de slavenhuisjes rijden, maar vijftien meter verder, vlak voor de
ingang van de EHBO-post, maakte Richard dezelfde fout als bij het Gotomeer.
Wat gebeurde er nu weer?
Dominic startte zijn motor en terwijl hij met de motor achteruit onder de overkapping de straat opliep, reed
Richard ongeveer vijftien meter verder om daar op Dominic te wachtte, maar zonder van tevoren te kijken,
zette hij zijn linkervoet precies in een kuiltje waardoor hij weer ‘bijna’ omkantelde. Ja inderdaad, ‘bijna’. Het
scheelde weinig, want aan zijn linkerzijde stond er een stalen hek en werd hij hierdoor gelukkig tegengehouden, hij zat dus klem tussen het hek en zijn omgekantelde Harley, en werd langzamerhand door het gewicht
van zijn eigen motor platgedrukt tegen het hek aan.
En weer stonden we samen een Harley Davidson op te tillen van bijna driehonderd kilo.
‘’Pa, de dokter heeft je net helemaal behandeld, waarom zet jij je voet elke keer verkeerd neer en waarom
wil jij een afdruk van een hek in je gezicht hebben, waarom? Weet je wat, rijdt jij nou maar op die rode elektrische sportster, dan rij ik wel op die Fatboy, anders lig je dadelijk weer in een cactus en we hebben niet
genoeg cash geld meer voor pleisters en crèmes’’.
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We stapten allebei weer op de motor en reden door een aantal dorpjes richting Kralendijk, maar net voordat
we de afslag wilden nemen richting het pekelmeer bedachten we ons.
Het was rond de klok van 15:30 uur en hadden door de lange motorrit en het ziekenhuisbezoek honger gekregen. We reden terug naar ons appartement en door het kenmerkende Harley geluid hoorde Joke ons op
het parkeerterrein aankomen en deed alvast de deur open.
‘’En hoe hebben jullie het gehad’’?, vroeg Joke.
Vraag maar aan Richard, hij heeft een ontmoeting gehad met een cactus.
Joke keek naar Richard en zag dat zijn halve lichaam vol geplakt zat met pleisters en verband.
‘’Wat is er gebeurd’’?
Terwijl we het eten klaarmaakten vertelde Richard het hele verhaal en lieten we de foto’s en video-opnames
zien van de flamingo’s, de cactussen en van de EHBO-post, waar we twee uur hadden gezeten.
Na ongeveer anderhalf uur pauze stapten we weer op de motor en reden we via Lac Bay naar het pekelmeer
en de slavenhuisjes, we wilden onze motorrit toch afmaken.
Bij aankomst bij de slavenhuisjes ging de zon langzaam onder en konden hierdoor nog net op tijd foto’s
maken. Op de terugweg richting ons appartement genoten we van de zonsondergang en kwamen we in de
schemering op de weg nog een aantal verdwaalde ezels tegen, we moesten nog hard remmen ook en de
ezels snel ontwijken, want ze lopen, gewoon als een kip zonder kop de weg over. Terug bij het appartement
hadden we de motoren geparkeerd en op slot gezet.
We gingen douchen en maakten ons klaar voor het avondeten.
Cuba Compagnie Bonaire
Op het Wilhelminaplein op Kralendijk,
precies daar waar de cruiseschepen aan de
noordpier aanmeren, staat het grand café of
eetcafé: Cuba Compagnie Bonaire.
Op elke donderdagavond wordt hier een
Cubaanse salsamuziekavond georganiseerd.
We waren in de laatste paar dagen door
verschillende mensen op aangedrongen dat
we daar naartoe moesten gaan.
In Cuba vind je anno nu nog steeds maar
heel weinig smartphones, tablets en laptops,
waardoor de mensen nog echt met elkaar
bezig zijn en niet met hun telefoons. Het
vieren van het leven staat in Cuba op plaats
1 en zo is het hier ook in Cuba Compagnie.
Rond 22:00 uur barstte het los.
Door de swingde en opwindende salsamuziek stond iedereen te dansen en het werd
ook steeds drukker en drukker, het leek wel
of alle eilandbewoners daar aanwezig waren.
Cuba Compagnie is gewoon een ontmoetingsplaats. Mensen komen hier bijeen om
met elkaar te praten, te lachen en natuurlijk
te dansen. Het was supergezellig, maar om
01:15 uur begon het te regenen, zo hard, dat
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de sfeer langzaam verdween en veel mensen naar huis gingen.
Vrijdag 20 september
’s Morgens rond 10:00 uur werden we wakker en terwijl Richard en Joke het ontbijt klaarmaakten, bracht
Dominic de beide motoren terug naar Harley Davidson. Op het terrein van Harley Davidson stonden alle
motoren, de Harley Davidson’s die je zou kunnen huren naast elkaar geparkeerd. Het was een mooi gezicht,
ze waren allemaal verschillend en allemaal even mooi. De beide motoren werden gecontroleerd op schades
en af getankt voor de volgende huurders.
Washington Slagbaai National Park
Na het ontbijt stapten we met ze allen in de pick-up truck en gingen we naar het Washington Slagbaai National Park. Het Washington Slagbaai National Park (WSNP) is ruim 6000 ha groot en beslaat de gehele noordkop van Bonaire. Met de auto, mountainbike of te voet is het mogelijk kennis te maken met de geologische,
natuurlijke en cultureel- historische bezienswaardigheden die het fraaie park te bieden heeft.
Het bergachtige terrein met haar cactuswouden, aloëvelden, rotsformaties, zoutmeren, kalksteengrotten,
zandduinen, blowholes en afbrokkelende kalkterrassen biedt onderdak aan tal van bijzondere planten en
dieren. In het park komen meer dan vijfhonderd verschillende dier- en plantensoorten voor.
Tijdens het regenseizoen, dat loopt van oktober tot december, verandert het WSNP in een groen eldorado.
Gedurende die periode zuigen alle planten en bomen gulzig het water op dat dan in overvloed aanwezig is.
Bovendien ontwikkelen zich dan mooi gekleurde bloemen en vruchten in het park. Een lust voor het oog.
Deze rijpe vruchten trekken op hun beurt weer tal van dieren aan.
Parkingang
Een paar kilometer ten noorden
van Rincon ligt de ingang van het
WSNP. Vanaf Rincon wordt de
weg naar het park bewijzerd met
afbeeldingen van groene hagedissen op de lantarenpalen.
Vanaf Kralendijk is het ongeveer
een half uur rijden tot de ingang
(en tevens uitgang) van het
WSNP. Het park is geopend van
08:00 tot 17:00 uur en het heeft
twee routes, een korte en een
lange route. Voor de ingang van
het park staat het geprepareerde
skelet van een walvis. Het onfortuinlijke zeezoogdier werd ooit
door een cruiseschip voor de kust van Bonaire overvaren.
Parkregels
Op vertoon van de Marine TAG, het aankoopbonnetje en je paspoort wordt je toegelaten. Omdat we in
de middag waren aangekomen konden we niet meer de lange route nemen. Hierdoor konden we niet de
leguanen spotten die op de lange route voorkomen, omdat we dan te laat terug zouden zijn bij de uitgang,
het park sluit om 17:00 uur. We mochten alleen nog maar de korte route nemen. Iedereen die het WSNP
bezoekt zal het opvallen dat het een brandschoon park is. De wegen zijn zeer goed onderhouden en er ligt
nergens vuil op de grond. Bovendien is alles goed aangegeven. Het is daarom streng verboden om een
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(kamp)vuurtje te maken of te BBQ-en in het park. Ook met sigaretten en lucifers wordt uiterst waakzaamheid
gevraagd. Verder is het niet toegestaan om dieren te bejagen, te vissen of eieren te rapen. Planten mogen
ook niet worden meegenomen uit het park.
Om de dieren in het park rust te gunnen en niet te storen zijn radio’s verboden in het WSNP. Honden of
andere (huis)dieren zijn niet welkom in het park.

We reden over onverharde heuvelachtige wegen en zagen alleen maar cactussen, cactussen en cactussen.
Geen vogel of bloem te bekennen. Op sommige uitkijkpunten op hoge kliffen stapten we uit om foto’s te
maken. En verder vonden wij het eigenlijk een saaie rit, vooral Richard die geen cactus meer kon zien wilde
ook zo snel mogelijk het park uit.
Klokslag 17:00 uur reden we het park uit en reden we rechtstreeks door naar het pekelmeer en de slavenhuisjes, omdat Joke dat nog niet had gezien. Bij de white- en red slave huisjes stopten we om foto’s te maken en reden daarna naar de zoutpannen. Op diezelfde weg verderop zagen we de flamingo’s in het water
staan. Ook was Joke getuige van de ezels die zonder het gevaar zien dat ze aangereden kunnen worden,
gewoon als een blind paard de weg oversteken.
Terug bij het appartement gingen we nog even bij het zwembad liggen en gingen we na het avondeten de
koffers inpakken. Morgen moesten we om 12:00 uur uitchecken.
Zaterdag 21 september
Het was onze laatste dag van onze vakantie op Bonaire.
We moesten om 12:00 uur uitchecken en aangezien ons vliegtuig pas om 21:00 uur de lucht in zou gaan
hadden we nog de hele dag om te chillen. Onze koffers hadden we bij de receptie neergezet en hadden
aan de dames doorgegeven dat we ze om 16:00 uur op zouden halen. Voordat we naar Lac Baai vertrokken
kochten we bij sub-way nog een aantal goed belegde stokbroodjes met tonijn en salade en een aantal blikjes frisdrank.
Lac Baai
Aan de oostkant van Bonaire (6 km van het vliegveld) ligt de schitterende lagune Lac Bay, dat sinds 1979
deel uitmaakt van het Bonaire National Park. Lac is de enige lagune van dit formaat op de Nederlandse
Antillen. De golven van de zee worden er gebroken door een rif die de baai van de oceaan scheid. Het binnenwater, zo’n 8 km2 groot is met z’n vele blauwe en groene kleurschakeringen een lust voor het oog. De
azuurblauwe gekleurde binnenbaai wordt aan de noordelijke kant omzoomd door een uniek mangrovebos
en aan de oostkant afgesloten door een koraaldam.
Ruim 3000 jaar geleden woonden er al mensen rondom Lac Bay. Het waren de indianen, de eerste bewoners van Bonaire, die destijds ontdekten dat Lac Bay vol zat met voedzame rifvissen, zeeschildpadden en
zeeslakken.
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Als je met de auto aankomt rijden ziet het er
verlaten uit, maar toch wonen er een handjevol
mensen. We parkeerde onze auto tussen twee
gigantische bergen van opgestapelde hoornschelpen, deze lagen opgestapeld tegen de rand
van de lagune. Aan deze kant van Lac Baai ligt
er maar een heel klein strandje.
Richard en Dominic liepen de azuurblauwe lagune in en gingen hier snorkelen en zagen langs
de stenenrand een kreeft zwemmen. Joke kreeg
het goed gevulde tonijnbroodje met salade die
we hadden gekocht bij Sub-way niet op en gaf
het aan ons zodat wij die kreeft konden voeren,
hij vond het heerlijk.
Het water in de baai is tot aan de horizon
navelhoogte diep, het water is hier zo herder
dat je de schildpadden ziet luchthappen aan de
oppervlakte.
Door de constante passaatwinden en de aangename temperatuur lagen we ‘letterlijk’ de hele
dag bij Lac te chillen, en te genieten van de
Caribische zon en de zee was heerlijk warm. Het
was een prachtige locatie om onze vakantie af te
sluiten, het enige nadeel was dat er bij het kleine
strandje geen ligbedden waren.
Om 15:30 uur moesten we terug naar het appartement om onze koffers op te halen. We
bedankten de dames voor de gastvrijheid en
mochten nog even gebruik maken van de buitendouche.
Op het Flamingo airport Bonaire leverde we
zoals afgesproken onze pick-up truck weer in
en net als bij Harley Davidson werd de auto gecontroleerd op schade ect. De dame die de auto
controleerde was verbijsterd waarom die auto
zo schoon was, hoe is dat mogelijk?, vroeg ze.
Het antwoord was simpel: omdat we gebruik
konden maken van de buitendouche van ons
appartement hebben we gelijk met een tuinslang die auto schoongespoeld. Ze stond perplex want niemand
doet zoiets.
We liepen naar de vertrekhal van het airport, checkten ons in en wachtten wanneer we het vliegtuig in konden stappen.
Eén van de beveiligers van het airport vroeg aan ons wat we van Bonaire vonden.
Zeg je duiken, dan zeg je Bonaire.
Logisch, want het eiland heeft meer dan 300 kilometer koraalrif, zo’n 100 verschillende duikspots, 57 ver-
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schillende soorten koraal en meer dan 350 vissoorten. Op vrijwel iedere willekeurige plek op Bonaire is het
toegestaan om te duiken. De watertemperatuur varieert tussen de 26-28 graden, prima temperatuurtje dus!
Verder vinden we het een saai eiland, het bruist niet, het is stil en er is niets te doen, maar als je van duiken
houdt, dan moet je naar Bonaire. Dat is zeker waar.
‘En als je allergisch bent voor cactussen, dan heb je op Bonaire niets te zoeken, toch Richard.

Dominic Romijn.
Corona of niet, ik laat me niet tegenhouden!!!
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AQUALIS EN
HET CORONA
VIRUS
Sinds 13 maart is er veel veranderd in Nederland en dus ook bij onze duikvereniging. Wij kunnen niet naar
het zwembad op vrijdagavond en ook niet naar de club. Het zo gebruikelijke leventje staat compleet op zijn
kop. Het vergt veel aanpassingen en er moet nagedacht worden over veel zaken zoals, wat te doen met de
voorraad op de club en welke acties moeten wij ondernemen om financieel gezond uit de crises te komen.
Wij hebben eerst geïnventariseerd welke zaken een houdbaarheidsdatum hebben. Daarna gekeken hoe wij
deze aan de man kunnen brengen voordat de datum wordt overschreden.
Gelukkig waren diverse leden van de club zo vriendelijk om de nodige zaken over te nemen waardoor het
mes aan twee kanten sneed. Omzet voor de bar en geen kosten voor het weggooien van bederfelijke waren.
Daarnaast blijft het heel spannend wanneer wij weer kunnen gaan zwemmen en de club weer open mag. Op
het ogenblik ziet het er nog steeds slecht uit en is de verwachting dat wij tot eind juni geen club of zwembad
kunnen bezoeken omdat samenkomsten van meer dan 3 personen nog steeds verboden is.
Door deze regelgeving valt er veel weg bij ons clubje, denk aan de kick-off en ik heb vandaag ook het zeeland weekend moeten cancelen.
Aqualis volgt de richtlijnen van het RIVM, de Nederlandse Culturele Sportbond en de plaatselijke verordeningen om te zorgen dat wij geen boetes krijgen. Soms is dat niet leuk maar het is eenmaal niet anders het
gaat tenslotte ook om onze gezondheid. Diverse instanties hebben te kennen gegeven dat, ondanks het feit
dat wij geen gebruik kunnen maken van de faciliteiten wij toch moeten betalen.( bijvoorbeeld Het zwembad)
Het bestuur van Aqualis heeft daar tegen geprotesteerd en zijn in gesprek met de instanties. Jammer dat in
deze moeilijke tijd er weinig aandacht is voor de kleine verenigingen en dat je erboven op moet zitten om
niet het kind van de rekening te worden. Overal wordt gesproken over de horeca hoe moeilijk dat zij het
hebben en nergens wordt gesproken over de kleine verenigingen die ook een omzet uit de bar hebben die
bijdraagt aan de begroting. Wij kunnen nergens terecht bij het rijk om een bijdrage te vragen voor onze kosten/omzet verlies bar. Wij voldoen niet aan de eisen die daaraan gesteld worden. Dus wij moeten onze eigen
boontjes doppen.
Gelukkig zijn wij een financieel sterke vereniging en kunnen een stootje opvangen maar de noodzaak om
flink van ons af te bijten is nodig anders zijn onze reserves snel op. Gelukkig doet ons bestuur er alles aan
om dit voorkomen. Naast het financiële aspect is, wat nog veel belangrijker is onze gezondheid. Gelukkig
zijn er nog geen berichten van onze leden dat er ernstig zieken zijn t.g.v. het Corona virus. Wel hebben wij
berichten dat er verschillende leden besmet zijn geraakt door het virus maar dat zij aan de betere hand zijn
of zelfs al genezen.
Natuurlijk wensen wij deze leden veel beterschap toe en een volledig herstel. Nederland zal Nederland niet
meer zijn na deze crises omdat de nieuwe 1,5 meter samenleving nog geruime tijd invloed zal hebben op
ons doen en laten. Het begint natuurlijk al met vakanties. Wanneer mogen wij weer samenkomen en wan-
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neer mogen wij weer op vakantie buiten Nederland. Vliegvakanties zullen zeker nog wel enige maanden
duren voordat de landen weer zover zijn om toeristen te verwelkomen. Onze clubvakanties zijn natuurlijk
ook aan deze materie onderhevig waardoor het onzeker wordt of deze dit jaar nog wel zullen plaats vinden.
Verschillende leden van onze vereniging hebben al de vakantie moeten uitstellen of de vakanties zijn gecanceld. Natuurlijk zijn dit materiele zaken maar deze horen zeker bij het welzijn van de mensen. Het wachten
is nu op het dalen van de besmettingen en het vrijgeven van alle zaken die nu nog verboden zijn zodat wij
weer kunnen doen en laten wat wij willen. Hat zal nog enige maanden duren voor wij zover zijn en zeker tot
er een vaccin is waardoor wij niet meer bang hoeven te zijn om tegen het corona virus aan te lopen.
Er blijft maar één kreet over hou vol en blijf gezond!!!
Cor van Veghel
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WRAKKEN
Halve maen

Het is iedere keer weer een onwijs leuke uitdaging iets te vinden over wrakken. Het is ongelooflijk wat er aan
wrakken aanwezig is op deze aardbol. Ik heb al geschreven over diverse wrakken onderwater, bovenwater,
flora- en fauna. Er is zo veel interessants en moois te vinden.
Wat redelijk vaak gebeurt is dat ik denk een leuk wrak gevonden te hebben waar ik iets over wil gaan schrijven. Enthousiast begin ik met een stuk research. Uiteindelijk blijkt dat er toch maar weinig informatie over
het betreffende wak te vinden is. Dan is het na een paar dagen gewoon weer overnieuw beginnen met een
ander wrak.
Bewust kies ik ook wrakken waar niet (meer) op gedoken kan worden, of die bijvoorbeeld tijdens een verre
vakantie te bezoeken zijn. Weer andere wrakken hebben ook een mooie geschiedenis en zijn ergens als
museum stuk te bewonderen.
Zo kwam ik tijdens een van mijn onderzoeken uit op de Halve Maen. Ik weet niet meer exact hoe, maar het
had iets met brouwerij de halve maan in Brugge te maken geloof ik. Overigens een prima brouwerij met een
mooi assortiment aan bieren.
Terug naar de Halve Maen. De Halve Maen
is geen wrak! Dus eigenlijk zou dit verhaal
helemaal niet geplaatst kunnen worden onder
het artikel “Wrakken”, maar haar verhaal, of
eigenlijk de verhalen, is/zijn zo mooi dat ik toch
verder gegaan ben met het schrijven van dit
artikel.
De Halve Maen is een vrachtschip uit de VOC
periode. Voor de jongere lezers onder ons die
de geschiedenis lessen overgeslagen hebben,
volgt hier nog een korte uitleg wat deze VOC
periode is.
De VOC, ofwel de Verenigde Oost-Indische Compagnie, was een Nederlandse handelsonderneming. De
schepen voerden overzeese handel tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het gebied
ten oosten van Kaap de Goede Hoop en ten westen van de Straat Magellaan. Dit alles gebeurde tussen
1602-1800.
De VOC werd in 1602 opgericht als de Generale Vereenichde geoctrooieerde Compagnie. Het was het
grootste handelsbedrijf ter wereld! Toen waren de Nederlanders dus al goed in handelen.
Op het toppunt van haar bestaan had de VOC 25.000 werknemers in Azië. In Nederland had de VOC zo'n
3.000 werknemers.
De VOC had over de meerdere vestigen in diverse landen. Er werd o,a, handel gedreven met Mokka, Perzië,
Gujarat, Malabar, Ceylon, de Coromandelkust, Bengalen, Ayutthaya, Cambodja, Birma, Vietnam, Formosa,
China, Japan, Java en de Molukken waar lange tijd de meeste winst werd gemaakt.
Dat even in het kort de VOC. Natuurlijk is er nog veel meer over de VOC te vertellen. Er zou zelfs een gehele
kentering gevuld kunnen worden alleen al over de VOC en haar geschiedenis.
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De Halve Maen
De Halve Maen was een van
de schepen die voor de VOC
voer. Het schip en de bemanning maakten verre ontdekkingsreizen en hadden zelfs
ontmoetingen met indianen.
Het voerde vanuit Nederland
over de Noordzee, de Java zee,
de Atlantische Oceaan en de
Indische Oceaan.
Het schip dateert uit ongeveer
1605. Het was in eerste instantie
helemaal niet als vrachtschip
bedoeld, maar als jacht. De
Halve Maen zou er op uit moeten om buit binnen te halen.
Maar toch werd het schip al snel als vrachtschip
gebruikt.
Het schip vervoerde o.a. zout en granen en
verhandelde deze in Spanje en Portugal voor
hout en wijn. Deze werden dan weer verder
verhandeld. Het voer naar de Aziatische landen
voor kruiden en specerijen welke dan weer
verhandeld werden in Amerika.
Eén van de vele mooie verhalen is die van het
moment dat Henry Hudson als kapitein aan
boord is. Het schip, 21 meter, lang voer op 6
april uit vanuit Texel. De opdracht die ze meekregen was: vind een doorgang via Nova Zembla naar Indië. De eigenwijze Hudson negeerde
zijn opdracht volkomen en besloot wat anders
te gaan doen wat eindelijke de geschiedenis
boeken in kwam.
Via de Faeröer, Newfoundland en Nova Scotia
kwam de Halve Maen in september 1609 aan in
Amerika. Het schip voer vervolgens een rivier
in. Tijdens hun verkenning van de rivier heeft
de bemanning van de Halve Maen diverse
ontmoetingen met de Indiaanse bevolking, die
vooral uit zijn op handel drijven. Ze zijn vooral
geïnteresseerd in voorwerpen van metaal en kralen. In ruil daarvoor bieden de indianen dierenhuiden aan,
hoofdzakelijk bevervellen.
De Halve Maen keerde uiteindelijk om bij Albany omdat de rivier daar te ondiep en te smal werd.
Deze rivier kennen we tegenwoordig als de Hudson rivier. Vernoemd naar kapitein Henry Hudson die op de
Halve Maen voer. Ook was in die tijd helemaal nog geen haven en ook nog geen nederzetting! Er werd ter
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plekke een nieuwe nederzetting gesticht met de
naam “Nieuw Amsterdam”. Deze zelfde Nieuw
Amsterdam welke jaren later tot New York
werd omgedoopt.
Later voer het schip over de Atlantische Oceaan terug naar Engeland, waar het de haven
van Dartmouth bereikte. Eind 1618 brandde
het schip uit bij een Engelse aanval op Batavia,
het huidige Jakarta. Een silhouet van het schip
siert al decennialang het logo van de HollandAmerika Lijn.
De Halve Maen is dus eigenlijk de eerste connectie tussen Nederland en Amerika.
Bezichtigen?
En er zijn nog heel veel andere mooie verhalen
te vertellen over de Halve Maen, maar ik daag
jullie uit die zelf te ervaren. Waar dan?
Waar en wanneer de Halve Maen is gebouwd,
is niet exact bekend. Wel weten we het volgende:

Bouwjaar Halve Maen: ca 1605/1606
Type: Jacht
Doel: Kaperschip of konvooi-jacht
Laadvermogen: 80 ton
Lengte: ca. 22 meter
Bemanning: 17-20
Afstand afgelegd in 1618: 40.000 zeemijlen
Het mooie is, de Halve Maen ligt op dit moment als museum schip in Volendam. Het is daar te bezichtigen
in zijn volle glorie. Echter helaas op dit moment vanwege de Corona situatie zullen we daar even op moeten
wachten. Wel is er via de website van de Halve Maen en de webcam dit schip alvast op afstand te bekijken.

André Seesink.

Referentie(s):
https://halvemaen.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagnie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Halve_Maen_(schip)
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KERSTBRUNCH
Zoals elk jaar dus ook nu weer een kerstbrunch in het clubhuis op 2e kerstdag. Weken van tevoren bespreken Ellie en ik het menu zodat we weer wat lekkere dingen kunnen serveren. En terwijl Cor en ik nog op
vakantie waren in Australië deed ik alles op een rijtje zetten zodat we niets zouden vergeten. De week voor
kerstmis zijn er 10 aanmeldingen en kunnen de boodschappen in huis worden gehaald alleen de vers producten worden op 24 december gekocht. Wij wachten daar altijd mee tot op de laatste dag want hoe verser
de producten zijn des te beter.
Sinds een jaar hebben we op de club wat nieuwe tafels met mooie stoelen gekregen en daar konden we
mooi gebruik van maken de twee tafels tegen elkaar aan geschoven de stoelen er om heen en het kerstkleed
erop.
Alles klaar gezet wat schalen e.d
betrof en de tafels sfeervol gedekt
met kerstdecoratie en kaarsen voor
de juiste kerstsfeer.Om 10.30 komen
de leden binnen gedruppeld en terwijl
Elie en Ingid nog druk bezig zijn met
de bereidingen , schenkt Cor onze
gasten een glaasje met bubbels in. Dit
jaar beperken wij ons tot alleen maar
alcohol vrije bubbles omdat er nog diverse mensen last hebben van de vis
vergifting verschijnselen en nog geen
alcohol willen drinken.
Een huzarensalade, gevulde wraps
rolletjes, gevulde brood rolletjes met
rucola, kruidenkaas en plakjes kip of
fricandeau, kerststol. Zodra alles op
tafel gezet (helaas paste niet alles op
tafel en plaatste we het op de bar)is
schuiven we aan en laten we het ons
smaken. Als wij (Cor en Ingrid)iedereen van koffie, thee en jus d’orange
hebben voorzien nemen ook wij plaats
aan de tafel.
Er word flink gegeten maar ook klinkt
er een vrolijk geroezemoes en iedereen heeft het naar zijn/haar zin.Na
een uurtje eten hebben we allemaal
ons buikje rond gegeten en begint
het afruimen van de borden en koffie/
thee mokken. Maar we zijn nog niet klaar met eten want er wacht ons nog een toetje. Ijs met chocolade en
slagroom een ware traktatie en een mooie afsluiting van de brunch en dit gaat er bij iedereen wel in. Een half
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uurtje later is het dan echt klaar met eten en gaan we verder met afruimen en de afwas. Want hoe gezellig
het dan ook is er moet nog wel even werk verricht worden, en in korte tijd is alles afgewassen en opgeruimd. De vrouwen aan de afwas en de mannen zette de tafels weer op hun plek.
Het was ondanks de kleine groep mensen toch een heel gezellig samen zijn.
Ingrid van Veghel
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BLAASTEST
Duikerarts promoveert op onderzoek naar meting zuurstofvergiftiging
Het gebeurt niet vaak dat in Nederland iemand promoveert op het gebied van duikgeneeskunde, maar op 10
maart verdedigde Thijs Wingelaar, duikerarts bij de Koninklijke Marine, zijn proefschrift met als onderwerp
het meten van zuurstofvergiftiging.
Iedereen die met nitrox of andere met zuurstof verrijkte gassen duikt, weet het: zuurstof is schadelijk voor
de longen vanaf een bepaalde partiële druk. Het is dan ook niet voor niets dat er een limiet wordt gesteld
aan de partiële zuurstofdruk. Die waarde overschrijden is geen goed idee… zuurstofvergiftiging van de hersenen is zeer ernstig.
Thijs Wingelaar is duikerarts van het Duikmedisch Centrum in Den Helder. Als duikerarts werkt hij met
beroepsduikers die veelvuldig lange duiken maken met mengsels die heel veel zuurstof bevatten. Er is zelfs
sprake van 100% zuurstof voor wie met een rebreather duikt – omdat er geen bellen ontsnappen, geeft zo’n
systeem militaire duikers de kans om ongezien ergens te komen, bijvoorbeeld om afluisterapparatuur te
plaatsen op schepen.
Voor deze groepen duikers is het belangrijk dat de zuurstofschade aan de longen, zgn. pulmonale zuurstoftoxiciteit, niet optreedt. Omdat ze een hele carrière lang duiken met deze systemen en gezond oud willen
worden. Maar de grenzen van blootstelling aan zuurstofblootstelling (UPTD – units of pulmonary toxicity
dose) zijn gebaseerd op 50 jaar oud onderzoek. En destijds zeiden de onderzoekers al dat er met modernere
technieken waarschijnlijke betere grenzen vast te stellen zouden zijn.
Blaastest
Er is in de afgelopen 50 jaar een aantal pogingen ondernomen
om een betere techniek te vinden om zuurstofschade aan de
longen te meten, maar die bleken of niet betrouwbaar of niet
handzaam genoeg om grootschalig onderzoek mee te verrichten. Met de uitkomsten van wetenschappelijke onderzoek van
het Duikmedisch Centrum van de Koninklijke Marine lijkt daar
nu verandering in te komen. Op dit onderzoek promoveerde
op 10 maart 2020 luitenant-ter-zee der eerste klasse Thijs Wingelaar tot doctor in de geneeskunde aan de Universiteit van
Amsterdam.
Het blijkt dat tekenen van zuurstofschade aan de longen te vinden zijn in de uitgeademde lucht. Dat is te
vergelijken met een alcoholblaastest – als je hebt gedronken, kun je dat in uitgeademde lucht ‘ruiken’. Met
een complexere ‘blaastest’ werden bij de onderzoeken van het Duikmedisch Centrum bij herhaling dezelfde
stoffen gevonden.
Wat betekent het?
Wat kunnen we hier vandaag mee? Nog niet zoveel, maar aan de hand van de resultaten van de Koninklijke
Marine wordt er nu in meerdere laboratoria wetenschappelijk onderzoek verricht. Inmiddels hebben collega’s van de Amerikaanse marine hebben dezelfde stoffen gevonden bij soortgelijke experimenten. Dat is
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wetenschappelijk belangrijk, want dat betekent dat we op
de goede weg zijn naar een nauwkeurigere meetmethode
voor zuurstofvergiftiging aan de longen door zuurstofduiken. En dat zal invloed hebben om de duikdieptes en
werktijden die beroepsduikers, zowel civiel als militair,
hebben, aldus Thijs Wingelaar.
Heeft dit ook gevolgen voor technische duikers of recreatieve duikers die met zuurstof verrijkte ademmengsels
duiken? Worden tabellen aangepast of is het daar nog
te vroeg voor? “Dit type onderzoek heet ‘fundamenteel’
onderzoek, dat wil zeggen dat we onderzoek doen naar
nieuwe techieken of toepassingen daarvan, zonder dat dat
direct tot implementatie leidt,” aldus Thijs Wingelaar. “We
hebben een aantal bevindingen van het onderzoek kunnen vertalen naar zaken waar de duikers van de special
forces duikers direct wat mee kunnen, maar het is nog te
vroeg om dat ‘zomaar’ te vertalen naar sport- of technisch
duiken. Daarvoor zijn de verschillen in duiksystemen,
duikprofielen en duikers te groot. Wat we denk ik hiervan
kunnen leren, is dat er veel ‘aannames’ in de duikgeneeskunde zitten, in dit geval de UPTD’s, die met moderne onderzoekstechnieken toch complexer blijken te hebben
dan we gedacht hebben. Anders gezegd: wat we al
50 jaar doen is niet noodzakelijkerwijs fout, maar heeft
misschien wat meer nuance dan we dachten.”
En nu verder?
En nu? Gaat de kersverse doctor in de geneeskunde
zijn onderzoek voortzetten? Of heeft zich al een
nieuwe kans voorgedaan? “Momenteel ben ik bezig
met het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek binnen de Krijgsmacht om een nieuwe (betere?)
Corona-sneltest te valideren. Dat is misschien niet
waar mijn hart ligt, maar maatschappelijk veel belangrijker. Ik hoop dat ik na de coronacrisis weer verder kan gaan met deze onderzoekslijn. Onderzoek met
andere groepen duikers (ook zeker technische duikers!), andere duikprofielen, ons meetinstrument verder
verfijnen, zoveel ideeën! Wereldwijd is er veel interesse en wordt er naar ons gekeken, maar als we vragen
om te helpen (in termen van tijd, geld of personeel), dan wordt het vaak stil. Haha. Ik vind het heel tof dat de
Amerikanen het opgepikt hebben en de bevindingen hebben gereproduceerd (gekopieerd). Zij hebben veel
meer capaciteit en middelen om deze ontwikkeling naar een hoger niveau te tillen. Daar hoeft mijn naam
niet noodzakelijkerwijs aan verbonden te worden – ik vind het belangrijker dat we met zijn allen vooruitkomen.”
Foto’s van promotieplechtigheid: Ministerie van Defensie.
Bron: Duikeninbeeld
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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

Club kleding - De Kentering
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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
-0,40
-0,40
-0,45
-0,40
-0,25
-0,40
nvt
-0,30

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

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

3
3
3
3
3
3
4
3
3
2

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

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

Preferent bij LW

3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

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

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

Preferent bij LW
Preferent bij LW
Preferent bij LW

4
4
4
3
4
3
4
4
4
4

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

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

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

1
3

nvt
nvt

nvt
nvt

Lang ondiep water

Preferent bij HW
Preferent bij HW

Alleen bij LW
Alleen Bij LW
Preferent bij HW

Alleen bij LW
Alleen bij LW
Alleen bij LW

Alleen bij LW
Alleen bij LW

Zin in een duik,
duik bij...
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