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 DUIKCLUB  “DE MEERKOETEN” 

** Clubblad Uitgave  -  April 2022 **

  
      Secretariaat:      Willem Wulffraat 
         06-30498190 
      Voorzitter:        Rene van der Linde 
         06-20556027 
      Penn.meester:      Nycole de By 
      Opleidingen:        Job Roggeveen 
      Materiaal:        Nico ter Steege 
      Evenementen:      Karin Kersten

Duikclub De Meerkoeten opgericht in april 1978

ALGEMENE INFO 
FLESSEN VULLEN: 
Nu de duikclub geen clubhuis en ook geen 
compressor meer heeft, moet iedere duiker zelf 
zorgen voor een volle duikfles. Bijna alle duikwinkels 
in de omgeving van Amsterdam en Vinkeveen hebben 
een vul mogelijkheid. Let op! Er zijn vul-installaties van 
200bar en 300bar. (met zowel DIN als International 
aansluit beugels) Sluit je fles aan, op de juiste vuldruk. 

TRAININGEN: 
Het binnenwater-seizoen loopt van vr.21 jan t/m 
vr.29 april 2022. We trainen dan elke vrijdagavond 
van 20:45 tot 22:00 uur in het Sloterparkbad, 
Pres. Allendelaan 3 te Amsterdam.  
Zwembadtrainingen vinden in plaats in de ”springkuil”. 
Training in het ”Ondiepe-deel” en zijn op; …….. 
(deze gaan in overleg met de trainers en het zwembad) 
Geen zwembad training; vr.15 april en tijdens het 
zomer seizoen 
- Om de training voor de volle 100% te benutten, 

vragen wij de duikers op tijd aanwezig te zijn.  
- Volg je een opleiding? Zorg dan dat alles gereed is 

voor aanvang van de les.  
- Neem altijd je complete basis-uitrusting mee, deze 

bestaat uit; duikbril, snorkel, vinnen en 
loodgordel.  

Buitenwater-seizoen loopt van vr.06 mei t/m vr.07 okt 
2022, zie de Clubagenda programma. 

CONTRIBUTIE: 
Deze overmaken op IBAN rek. NL84INGB0002878244 
tnv Penn.meester Duikclub De Meerkoeten.  
De contributie is opgebouwd uit 3 delen:  
* NOB-lidmaatschap € 53,=  
* Duikclub lidmaatschap € 45,=  
* Zwembad lidmaatschap € 112,= 
* zie voor duikopl. en materiaal huur het info-blad 
* contributie wordt in 2 delen in rekening gebracht. 

REDACTIE: 
Stuur via een email, stukjes en foto’s, maar ook je op-
en aanmerkingen aan: R.van der Linde 
Kijk regelmatig voor activiteiten binnen de Duikclub, 
naar onze Facebook pagina en Website. En laat je 
ook inschrijven voor de WhatsApp. 

https://www.facebook.com/koet.meer/ 
www.duikclubdemeerkoeten.nl

VAN HET BESTUUR 
Algemeen 
• We begonnen in oktober 2021 met het binnenwaterseizoen na 

een goed en geslaagde buitenwater periode. De start van het 
zomerseizoen was moeizaam ivm het Corona-virus en het 
verbod op samen-scholingen. Maar de laatste maanden van 
het zomerseizoen waren geweldig en ook het Zeeland-
weekend kon, met wat aanpassingen gewoon doorgaan. We 
zouden in januari beginnen met het tweede deel van ons 
binnen waterseizoen, maar door het Corona-virus werd dit  
opnieuw uitgesteld tot 21 januari. We pakte daarna de draad 
weer op en kon er begonnen worden met de opleidingen. 

• Duikers-APK; waarvan de pilot, door de NOB vorig jaar werd 
uitgerold. En wij 1 van de 5 duikverenigingen zijn die in deze 
fase meedoen. Is weer opgestart en wij kregen onze eerste 
APK-klant. Deze enthousiaste APK-er, heeft bij ons een nette 
test afgelegd. Hij vond het een leuke ervaring maar is geen 
“koudwater” duiker. Toch wil hij in contact blijven met de club. 

• In maart was er een bestuursvergadering en we hebben 
eindelijk alle functies bezet kunnen krijgen. Karin wil de functie 
‘evenementen’ op zich nemen, maar niet dat ze alle 
evenementen gaat organiseren, maar wel coördineren samen 
met de clubleden en de trainers. 

• Algemene Leden Vergadering 2022, zal gehouden worden 
op dinsdag 19 april om 19:45:00 uur. En zal plaats vinden in 
een klaslokaal van het Nova College aan de Dr. Willem 
Dreesweg 6 in Amstelveen. De uitnodiging voor de ALV en de 
notulen is aan de leden verstuurd. Uitnodiging en jaarverslag 
zijn ook afgedrukt in dit blad. 

• De corona-regels zijn geheel van de baan en we kunnen 
zonder restrictie in het zwembad en weer buiten duiken 
maken. Toch blijft het advies; bij verkoudheid en koorts, 
contact vermijden. 

https://www.facebook.com/koet.meer/
http://www.duikclubdemeerkoeten.nl/


- Ghost Diving - 

In november vorig jaar, tijdens twee zwembad 
trainingen, gaven Pascal en Marcel (beide van 
GhostDiving) een kleine demonstratie, met 
vooraf een stukje uitleg, van wat zei als 
GhostDiving doen tijdens hun speciale duiken. 

Ook konden onze duikers in het zwembad, 
netten doorsnijden en deze in postzakken, 
onder controle, naar de oppervlakte laten 
stijgen.
Een geslaagd evenementje en onze duikers 
kregen op deze wijze meer inzicht in het 
handelen en hoe om te gaan met achter 
gebleven netten en rommel op de zee bodem. 
Er werd wel met nadruk verteld dat je nooit 
zomaar spullen van de bodem af moet halen. 
Omdat het ook gevaren met zich meebrengt.
 [ hieronder het stukje wat in ‘Onderwatersport’ 
heeft gestaan ]

Onderwatersport - De Meerkoeten 
snuffelen aan nettentraining 

Het is net even anders dan je normale 
zwembadtraining: een aantal vrijwilligers van 
GhostDiving komt langs voor een leuke 
nettentraining. 
Dat deden De Meerkoeten in hun zwembad. 
Met een presentatie van het werk van de 
GhostDivers, en een aantal opdrachten onder 
water.
Vrijwilligers van GhostDiving ruimen normaal 
gesproken netten en fuiken op die rond-
zwerven in bijvoorbeeld de Noordzee. 
Ook in andere zeeën zijn ze samen met hun 
wereldwijde collega's actief. Hun ervaring is 
dan ook groot. Na een zwembadtraining ga je 
niet de zee op om grote netten
weg te halen. 
Dat is niet veilig: ‘iedereen kan best een 
vislijntje weghalen, een dobbertje van hout of 
een tasje meenemen om chipszakken of 
colablikjes mee te nemen tijdens het duiken, 
maar een net is gemaakt om te vangen’, 
leggen Pascal van Erp en Marcel Kersten van 
Ghost Diving uit.
‘We moedigen dus niemand aan om zomaar 
een groot net of een fuik van de bodem te 
halen. Maar we nemen je tijdens de zwem-
badtraining wel graag mee in wat we doen. We 
laten zien wat je kan doen. Je leert waar-
nemen, situaties in kaart brengen, oefent met 
wegsnijden van oude netten en ook het 

oplaten van een hefballon aan een postzak is 
leuk om te doen. 
We hebben een net met vissen die je kan 
herkennen. Wat zie je, wat onthoud je? Echt 
een leuke middag of avond! je leert er veel 
van.’

____________________________________

-  Duikmateriaal te koop  - 

De duikclub verkoopt overtallig duikmateriaal. 
Zo zijn er:

• 2 stuks 10 Liter duikflessen met kraan en 

zijn gekeurd.

• 2 stuks ademautomaat, merk Aqua Lung, 

compleet en gekeurd.

• 1 stuks trimvest, TUSA Liberator II, maat L 

en compleet en getest.

• 1 stuks trimvest, TUSA Liberator II, maat M 

en compleet en getest.

• 1 set buiten-vinnen geel, maat XL

• 1 set buiten-vinnen blauw, maat L

• 1 compleet dames duikpak, 7 mm, twee 

delig, maat 165cm, handschoentjes en 
schoentjes.


• diverse loodgordels.

• diverse loodblokken.


Te bevragen bij Nico (materiaal beheerder)


____________________________________
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- Update opleidingen 
Duikclub De Meerkoeten - 

Welke opleidingen zijn er in het afgelopen jaar 
gedraaid? En welke brevetten zij er behaald?  
Hieronder geef ik je in het kort mede namens 
het instructieteam een overzicht;
 
2* opleiding / brevetduik 2021: 

Lydia & Karel
Op 6 november 2021 was het dan zover, de 
(aller) laatste brevetduik voor het behalen van 
het felbegeerde 2*-duikbrevet.
In deze laatste sessie kwam het onderwerp 
oriëntatie/ kompas aan bod. De opdracht werd 
feilloos uitgevoerd en kon niet anders beloond 
worden dan met een dikke voldoende.
Vanaf deze plek genoemd; ondanks de ( fors 
gedaa lde ) wa te r tempera tuur en de 
persoonlijke omstandigheden hebben Lydia en 
Karel zich van hun beste kant laten zien, qua 
inzet en enthousiasme. Proficiat!
 
Start nieuwe 2*-opleiding 2021/2022:
Tijdens het Zeelandweekend in september 
2021 is een “voorlichtingsbijeenkomst 2*-
opleiding” gehouden door Gert en onder-
getekende.
De deelnemers; Niels, Jesse, Merle, Yorick en 
Bart, toonden zich allen enthousiast met direct 
een stap voorwaarts; nl inschrijven voor de 2* 
brevetopleiding!
Ieder met een verschillende achtergrond qua 
(sportduik) opleiding en daardoor in staat 
elkaar aan te vullen daar waar nodig is……
Een leuke groep met jonge deelnemers, goed 
voor de toekomst van de club en bijkomend 
voordeel; het haalt de gemiddelde leeftijd van 
de club omlaag…..:-)

Voortgang en Status 2* opleiding:
De opleiding is gestart op 17 november 2021 
met de module  Theorie; Nachtduiken en 
gevolgd door de module 1e  buitenwater 
(schemer)-duik op Zandeiland #4  op 20 nov. 
2021.                                           
Op 25 november 2021 werd door Gert de 
module (2e) theorieles “als je buddy hulp nodig 
heeft” gegeven.       
In maart 2022 heeft de reanimatie sessie 
plaatsgevonden met o.a. de ‘handling’ met de 
defibrillator.
Op het moment van schrijven wordt er volop 
gewerkt aan het vervolg van de opleiding en 
kijken we uit naar de buitenwaterduiken die 
komen gaan…….                           

Opleiding tot Duikbegeleider:
Reeds in het clubblad van mei 2021 genoemd 
en de inhoud van de opleiding tot Duik-
begeleider 3*/+ toegelicht.
De deelnemers aan deze opleiding zijn; René, 
Frank en Nico en zijn inmiddels bijna al weer 
een jaar onderweg.
Een bijkomend (praktisch) voordeel is, dat 
deze opleiding gelijk loopt met de opleiding tot 
2*-duiker, waardoor de opgedane kennis direct 
in de praktijk gebracht kan worden.
De intentie is de 3*-Duikbegeleiders i.o. vóór 
de zomer klaar te stomen voor de Proeve van 
Bekwaamheid, derhalve het Brevet Duik-
begeleider binnen te halen…!?
 
APK-Sessie: (zie toelichting clubblad mei 
2021)
Op 25 februari 2022 heeft een APK-sessie 
plaatsgevonden in het Sloterparkbad met een 
gemotiveerde deelnemer Burak, reeds in bezit 
van het 1*-duikbrevet (NOB)
Via de NOB bij onze club beland met als doel 
het gedeelte het “ Protocol Eigen Vaardig-
hedencheck” af te leggen onder supervisie van 
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ons instructieteam. Geen kwestie van wel of 
niet slagen maar een check-up welke de 
status van de duik-vaardigheden op (minimaal) 
het 1*-niveau van de deelnemer laat zien.
Ondanks dat Burak niet de intentie had om lid 
van een duikclub te worden, heeft hij toch te 
kennen gegeven zich nog een keer te melden 
in zwembad of buitenwater.
Verder gaf hij aan, dat het opfrissen en 
aanscherpen van de duikskills hem zeer goed 
waren bevallen en hem (weer) het zelf-
vertrouwen had gegeven om zijn duik carrière 
een vervolg te geven.
 
Dit laatste onderwerp brengt mij op de 
volgende gedachte….
 
Workshop’s binnen de club;
Tegenwoordig draait het om de slogan; “ een 
leven lang leren”……… je ziet het in 
verschillende beroepen terugkomen, maar ook 
op hobbymatig (sportief) niveau.
Alleen tijdens een opleiding de nodige kennis 
opdoen is al een tijdje uit de mode!
Je kennis bijhouden op een leuke maar 
educatieve manier, met workshop’s met een 
bepaald thema, bv de nieuwe wijze van 
trimmen, de in de opleidingen gebruikte 
nieuwe termen en andere (nieuwe) praktische 
toepassingen op het gebied van het Sport-
duiken.
Het doel hiervan is de reeds gebrevetteerde 
leden aansluiting te laten houden bij de nieuwe 
stof van de diverse opleidingen en gezamenlijk 
het geleerde in de praktijk te brengen.
Uiteraard zal dit een positief effect hebben op 
het veilig duiken, zoals de (NOB) verenigingen 
zich ten doel stellen…
 
Op de komende ALV wil ik hier aandacht aan 
besteden en de leden bevragen of hier 
(genoeg) belangstelling voor is, het concept 
Workshop uit te werken!
 
Tot ziens op de ALV of natuurlijk binnenkort 
aan de waterkant…..! 
 
Met vriendelijke, maar vooral sportieve (duik)groet,
 

Job Roggeveen

2*-I NOB; nr 3639/ hoofdtrainer
Duikclub de Meerkoeten
Mobiel; 06-1500 3915
Mail; j.roggeveen@casema.nl

- PUZZELPUZZELPUZZEL - 

____________________________________ 

-kijk ook eens op duikspotter- 

Duikspotter is een initiatief van de NOB. 
Duikspotter is dé inspiratiebron voor je 
volgende duik! Verdiep je via inspirerende 
artikelen. Bereid je voor op bijzondere 
duikbestemmingen. En ontdek de beste tips 
over je duikuitrusting en zoek de leukste 
events uit.


____________________________________ 
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 -  UIT DE OUDE DOOS  - 
De Subpub gebouwd en afgezonken door 
de Duikclub “De Meerkoeten” te Abcoude.  
Is nu vergane glorie, de Subpub moest om 
veiligheidsredenen afgebroken worden. (viel 
onder de attractie-toestelen en moest elk jaar 
gekeurd worden !) En is nu als duik-object op-
genomen in het onderwaterpark in Vinkeveen 
gelegen aan Zandeiland no.4 

 Hoe het begon. 
Het idee van een onderwaterhuis werd 
geboren in het voorjaar van 1984 (door Ben 
van der Laan een toenmalig duiklid van onze 
duikclub) en op zaterdag 22 juni 1985 werd 
het onderwaterhuis "De Subpub" van de toen 
7 jaar jonge duikclub officieel geopend. 

Ons onderwaterhuis werd gesponsord door 
Aqua Diving uit Amsterdam.

Om te beginnen moest er een 8000 liter LPG 
tank gezocht worden, uiteindelijk kregen we 
een test tank, die op gehaald moest worden 
uit het oosten van het land. En grotendeels 
over het water werd vervoerd naar de 
Vinkeveense plassen. 

Ook de ballast vaten zijn ons aangeboden en 
opgevuld met rest-beton. Deze vaten zijn 
allemaal één voor één op hun plek neer-
gelegd. Dit gebeurden in de herfst en 
winterperiode van 1984.


De 30 ballast vaten, waar de tank aan hing, 
waren 200 liter per stuk. Het totaal gewicht 
bovenwater was 14,4 ton. Onderwater blijft er 
nog over 8,4 ton. Met stalen balken en 
stangen zaten de onderdelen aan elkaar vast. 

De in- en uitgang van het onderwaterhuis was 
van een trap voorzien, waar de zwemvliezen 
van opzij ingezet konden worden.

Het onderwaterhuis was 4,50 meter lang en 
had een diameter van 1,60 meter. Rechtop 
staan ging voor de meeste van ons niet. Je 
kon er echter geriefelijk zitten aan een tafel.

In de het onderwaterhuis was verlichting aan 
gebracht. Maar ook door de 6 ramen kwam 
voldoende licht naar binnen om in schemer-

licht van de vissen die buiten de tank 
zwommen te genieten.

Je kunt wel begrijpen dat er veel werk te doen 
was in die periode. Elk weekend werd er dus 
gewerkt door onze leden aan ‘hun’ onder-
waterhuis.

Dat betekende niet alleen passen en meten, 
maar ook schuren, schilderen, lassen en 
natuurlijk veel duiken maken. Toen kwamen 
we er ook achter, dat als je iemand (een club 
duiker) een opdracht geeft om onderwater iets 
technisch te verrichten. De duiker een goede 
oriëntatie en een goede coördinatie moet 
hebben, om bijvoorbeeld een bout en moer 
aan te brengen. Daar komt nog bij, dat het 
water, naarmate er duikers ter plekke zijn 
steeds troebeler wordt en er geen zicht meer 
is. Dus moest veel montage werk op de tast 

en in het duister gebeuren.

Dit alles had niet kunnen gebeuren zonder de 
boot van Ben van der Laan. Een platbodem 
met hijs mogelijkheden.

Je kunt het onderwaterhuis “De Subpub”  niet 
meer bezoeken, het is een onderdeel ge-
worden van het onderwaterpark gelegen aan 
Zandeiland 4 te Vinkeveen. Men vindt de 
“Subpub” open gesneden aan beide zijde, 
halverwege het parcours wat is aangebracht 
op de bodem van de Vinkeveenseplassen.

De lokatie toendertijd was in de bocht van 
Zandeiland #4. Dat ligt nu buiten het officiële 
duikgebied. Recht tegenover het clubhuis van 
de WVA, een meter of 50 uit de kant op 15 
meter diepte. 
Op zaterdag 22 juni 1985 werd De Subpub 
dus feestelijk geopend, door de voorzitter van 
de NOB, Bertus Blij en sponsor van Aqua 
diving, Rob Dijkman. (zie gingen beide niet te 
water, maar kregen wel een speciaal logboek 
blaadje.) Elke duiker die ons onderwaterhuis 
bezocht kreeg dus een logboek blaadje en 
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een stempel in zijn of haar logboek. De kosten 
waren toen 5 gulden.

Er stond zelfs een artikeltje in de krant.


Elke keer als ik duik bij Zandeiland #4, ga ik 
even langs de Subpub en zwem ook even 
langs de ballasttanks, die daar nog op de 
bodem liggen. Nostalgie, maar het geeft me 
ook een goed gevoel, hadden we toch maar 
geflikt met onze club.


 Technische gegevens Subpub (1985) 
LPG-tank / lengte 4,50 m / diameter 1,60 m / 
gewicht 14,4 ton / gewicht onderwater 8,4 ton 
/ met 6 stalen stangen aan het ballastpakket / 
ballastpakket 30 vaten van 200 liter rest-beton 
/ vaten onderling verbonden met balken van 
H-profiel / hard van de tank ca. 10 m / bodem 
ter plekken ca. 15 meter.


(schaalmodel: Jan de Rooij)


Rene van der Linde 

____________________________________ 

- Uitnodiging en Agenda ALV - 

Op dinsdag 19 april a.s. houden wij onze 
jaarlijkse ALV. Vorig jaar ging dat nog met een 
Zoom-verbinding. Maar dit jaar kan het 
gewoon weer op de bekende (gewone) 
manier. En wel in een leslokaal op het Nova 
college, adres is: Dr.Willem Dreesweg 6 in 
Amstelveen.

De vergadering begint om 19:45 uur. 
Hieronder de uitnodiging en de agenda.


Karel bedankt voor het beschikbaar stellen 
van het lokaal.


___________________________________ 
- Polo en Hoody met Clublogo - 
Ze zijn er nog; club-polo’s en club-hoody’s met 
logo. Het zijn de laatste exemplaren.  
De prijzen zijn verlaagd; 
- de polo’s zijn per stuk € 22,50 
- en de hoody met rits € 33,50 
te verkrijgen via Rene. 

APRIL 2022  6 Clubkrant Duikclub De Meerkoeten

Voorzitter
Rene van der Linde
Pijlkruid 5
1991HC  Velserbroek
Mob. 06 20 55 60 27 

Duikclub De Meerkoeten 

UITNODIGING 
De algemene ledenvergadering van de Duikclub wordt dit jaar gehouden op: 


dinsdag 19 april 2022 om 19:45 uur 
en zal plaats vinden in een klaslokaal van het Nova College


 aan de Dr. Willem Dreesweg 6 in Amstelveen.


AGENDA 

1.  Opening. 

2.  Ingekomen stukken. 

3.  Notulen van de jaarvergadering 2021. 

4.  Jaarverslag van 2021. 

5.  Jaarverslag en begroting van de penningmeester. 

6.  Verslag kascommissie. (Fred & Pim reserve is Frank) 

7.  Verkiezing nieuwe kascommissie. 

8.  Verkiezing bestuursleden. (Voorzitter & Materiaalbeheer + Evenementencomm.) 

9.  Opleiding en Training. 

10.  Materiaalbeheer. 

11.  Rondvraag en sluiting. (behandeling van de ingekomen vragen) 

  

 Toelichting op de agenda 
 punt 3.   Notulen van de jaarvergadering 2021, wordt per email verstuurd. 
 punt 5.   Jaarverslag en begroting van de penningmeester, is op de vergadering ter inzage. 
 punt 8.   Verkiezing bestuursleden. Het rooster van aftreden is; 
  Secretaris  2021-2024 
  Voorzitter  2022-2025 [ Rene } 
  Penningmeester  2020-2023      
  Hoofdtrainer  2021-2024 
  Materiaalbeheer  2022-2025 [ Nico ] 
  Evenementen  2020-2023 [Karin wil deze functie innemen] 



- Swimming with Slaves - 

Tijdens één van de avonden op onze laatste 
duiktrip naar Socorro Mexico, afgelopen 
maart. Was er aan boord een presentatie over 
dolfijnen en orka’s in gevangenschap. Onze 
duikleider (Mau Albarran) had samen met een 
vriend, 2,5 jaar gewerkt aan een documentaire 
over het leven van dolfijnen in gevangen-
schap.  

Het betreft hierbij alle bestaande Dolfinariums, 
SeaWorlds en OceanWorlds over de wereld.

 In het onderzoek is speciaal gekeken naar de 
dierentuinen in de Verenigde Staten en 
Mexico. De landen die veel van dit soort 
attractieparken hebben en ook op grote 
schaal jacht maken op deze dieren zijn; 
Japan, Rusland, Cuba, Amerika en Mexico.

Via de media en in deze dierentuinen, wordt 
bezoekers verteld dat het programma puur 
educatief is en ons leert hoe de dieren zich 
gedragen in de vrije natuur.


(Mau Albarran tijdens de presentatie)


Het zogenaamde educatieve programma is in 
werkelijkheid niet meer dan een puur 
businessmodel. Het heeft dus niets te maken 
met hun gedrag in de vrije natuur. Deze dieren 
(hoofdzakelijk orka!s en dolfijnen, maar ook 
zeehonden, walrussen en schildpadden) 
worden tegen hun zin gehouden in veel te 
kleine bassins. In alle gevallen zijn de bassins 
maar een fractie van waar ze normaal kunnen 
zwemmen. En daar komt nog bij dat ons, het 
publiek, altijd is verteld dat de dieren in deze 
verblijven het goed hebben en goed verzorgd 
worden. Ook hier moet een omslag worden 
gemaakt, deze dieren horen in de vrije natuur 
en niet in een zwembad.

De dolfijnen doen de kunstjes en volgen de 
instructies op van hun trainers, omdat ze dan 
te eten krijgen. En maken nooit oog contact 
met de gasten, die tegen hoge prijzen, met de 
dolfijnen mogen zwemmen en dan hun 
kunstjes vertonen en opdrachten vervullen.


Iets wat tijdens onze duiken en ontmoetingen 
met dolfijnen in het wild, juist wel gebeurt. De 
interactie met deze dieren maakt de duik juist 
leuker en zeer bijzonder. De dolfijnen bepalen 
dan zelf hoelang ze willen blijven en laten dan 
hun echte gedrag zien.

De dieren worden in gevangenschap 
apathisch en krijgen vaak huid aandoeningen 
en gedragen zich agressief of opstandig.


De documentaire geeft de juiste weergave van 
wat zich afspeelt binnen deze organisaties. 
Zelfs overheden doen er niets aan, omdat het 
‘big business’ is. Er wordt zelf gelobbyd bij de 
overhelden, om de bestande dolfinariums met 
rust te laten en hun werk gewoon voort te 
laten zetten.

Tijdens deze presentatie zag je dat Mau, zeer 
emotioneel betrokken was bij de beelden van 
zijn documentaire en als je er met hem over 
sprak, raakte het hem zichtbaar.

Het is een non-profit documentaire die de 
praktijken van de dolfinarium industrie in 
Mexico blootlegt en aan de kaak stelt.

Mocht je geïnteresseerd zijn geraakt in de 
documentaire, deze is in het Spaans en 
Engels, afhankelijk van de betreffende 
interviews.

En is op YouTube te zien met de link;  

https://youtube.com/watch?v=z4zz8pLkG0

Mocht bovenstaande YouTube link niet werken, 
zoek dan onder;

- Swimming With Slaves - 26 Nov. 2021 
of kijk bij

Instagram  -  @swimming_with_slaves

Facebook - h t tps : / /www.facebook.com/
SwimmingWithSlaves/


De foto’s in dit artikel, zijn van Rene en zijn 
duikvakantie naar Socorro Mexico. De 
interactie met de dolfijnen was werkelijk 
fenomenaal.


Rene van der Linde 

____________________________________ 
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-  JAARVERSLAG DUIKCLUB 
DE MEERKOETEN JAAR 2021  - 
jan. 
Het Sloterparkbad is gesloten, onze gehuurde 
lessen komen te vervallen. We hopen dat de lessen 
vergoed worden door de overheid. [afwachten 
maar]

feb.
Geplande bestuursvergadering komt te vervallen 
ivm corona.
Het Sloterparkbad is gesloten.
Toch op het laatste moment een clubduik gepland. 
Goed weer en dito opkomst.

mrt.
Het Sloterparkbad is gesloten.

apr.
Het Sloterparkbad is gesloten.
Brief ontvangen van Sloterparkbad; Vergoeding 
verloren uren eerste kwartaal 2020 vergoed. En 
vergoeding verloren uren vierde kwartaal 
ingediend.
Contact gehad middels een video-call met de NOB 
over de pilot ‘Duikers-APK’. Wij mogen meedoen 
met deze door het NOB uitgezette pilot. We hopen 
hiermee nieuwe leden te kunnen werven.
Bestuursvergadering gehouden via video-call, de 
punten die besproken zijn komen op de ALV terug.
Redactie is bezig met een nieuwe Clubkrant. En 
kwam uit op 28 april.
Er wordt ook weer buiten gedoken; Spiegelplas / 
Zandeiland #4
De andere vrijdagen was er weinig animo, alleen 
koffie en een soepje…

mei.
Voorbereidingen ALV, agenda en notulen zijn 
verstuurt.
ALV verloopt via ZOOM verbinding.
Er wordt elke week gedoken voor namelijk 
Zandeiland #4, 
Er werd ook in Zeeland gedoken door een kleine 
groep.
Twee duikers doen de Duiker-Begeleiders cursus, 
dit om Gert en Job te ontlasten, want we 
verwachten heel wat beginners via de NOB-pilot.

juni
Er wordt elke week gedoken voor namelijk 
Zandeiland #4, Marc had bootduik gepland bij 
eiland 7 en 8.
Marc heeft bijna elke week iets op het menu staan, 
zo zagen we al een loempia avond en een BBQ 
avond voorbij komen.
Het loopt niet storm met de duikers van de NOB 
pilot ‘Duikers-APK’.
Zoom vergadering met NOB

juli
Er wordt regelmatig gedoken op Zandeiland #4

Marc heeft bij elke clubduik wel iets te eten 
geregeld, zo zagen we shoarma, loempia’s, 
hamburgers en worsten broodjes voorbij komen. 
(Marc TOP)

aug
Er wordt regelmatig de 
doken en niet alleen op 
vrijdag.
2-de ster duikers vorderen 
lekker, het einde van de 2 
ster is in zicht.
De club barbecue werd 
goed bezocht, ook waren 
er ‘oud leden’ uitgenodigd. 
het was reuze gezellig om 
iedereen weer eens te 
zien.

sep
Karel en Lydia slagen voor 
hun 2-de ster duikbrevet, 
met een onverwachte eind 
test. Na de duik, wacht er 
een reanimatie oefening op 
de kant. Het is al donker 
als ze uit het water komen, 
er zijn een aantal 
toeschouwer van andere 
duik-verenigingen, die het 
reuze interessant vinden.
Ons Zeelandweekend is 
weer een succes, er wordt 
veel gedoken. En het eten 
is weer geweldig. (Willem 
het was TOP)

okt
De maand van de laatste 
club buiten duiken. We 
eindigen met een 
kampvuur met BBQ

nov
Voor de nieuwe groep (5x) 
beginnen de theorie 
lessen. Gert stelt zijn 
zomerhuisje beschikbaar voor de lessen.
Binnenwater seizoen is weer begonnen.
GhostDiving geeft demonstratie, het is een groot 
succes. Er is vraag naar nog z’n avond. Dus doen 
Pascal en Marten het nog een keer ‘dunnetjes’ 
over.

dec
Geen zwembad trainingen, ook corona steekt weer 
op. We beginnen weer in de derde week van 
januari 2022.

____________________________________ 
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- DUIKERVAKANTIE - 

Onze duikvakantie naar Socorro
(het is het verslag dat ook op mijn Polarsteps 
account staat en is te volgen via de polarsteps 
app.Socorro is een eiland 600km ten westen 
van Mexico. De reis is een liveaboard duiktrip, 
verzorgd door de Aggressor Adventures Fleet)

Duiktrip Socorro Mexico (16 maart)
Vandaag is het 
begin van onze 
reis naar Socorro 
Mexico, eindelijk 
we kunnen weer. 
Normaal was het 
inpakken en gaan, 
maar door het 
corona-virus voelt het toch anders aan.
Daar komt nog bij dat als we niet door de 
laatste corona-test komen, we niet mee mogen 
op de boot. En de trip in Los Cabos eindigt. En 
we misschien in quarantaine moeten voordat 
we terug kunnen vliegen.
Schiphol (16 maart)
Ingecheckt, deze hobbel genomen. Het is niet 
druk. Komt omdat we de laatste vlucht van de 
dag hebben. Eerst nog een Hollands kop koffie 
en dan richting de gate…

Mexico City (17 maart)
De vlucht ging voorspoedig, alleen wat 
turbulentie. Aangekomen op de luchthaven 
van Mexico City, begon het voor mij pas erg 
‘leuk’ te worden. Eerst werd ik uit de rij 
gehaald door een narcotica-hond, hij rook een 
zakje drop en maak dan maar is duidelijk wat 
drop is. Bij de volgende controle moest de 
OW-video-camera uit de koffer en werd deze 
getaxeerd. En moest er invoerrechten betaald 
worden, ik kon duidelijk maken dat het om een 
vakantie ging en geen werk gerelateerde 
zaken betrof. Bij de laatste controle, weer door 
de scanner en ja hoor, mijn batterij-pakket voor 
de OW-lamp werd gecontroleerd. Er hebben 
zich in totaal bij deze laatste controle 6 
Security personen bemoeid. Ik moest het 
achterlaten, totdat een ‘baasje’ over de 
telefoon zij dat het oké was. Toen was het tijd 
voor een borrel, het werd koffie…..

Bording for San José Del Cabo (17 maart)
Het zat niet mee vandaag. Controles voor de 
vlucht naar San José Del Cabo was idem, dus 

meerdere controles, de 
video-koffer die open 
moest en diverse 
Security personeel dat 
het nodig vond om het 
voor mij moeilijk te 
maken. Met vragen wat 
het was en of ik het 
voor mijn werk gebruikte. NEE we zijn op 
vakantie. Ze spreken slecht Engels en het 
Mondkapje helpt ook niet, daar komt nog bij 
dat mijn Spaans nogal roestig is. Dus je voelt 
wel aan dat het moeizaam ging. Maar goed, 
we mochten aan board. Prima vliegtuig en een 
rustige vlucht.
Cabo San Lucas (17 maart)
Op gepikt door travel 
agent. En op weg naar 
het hotel Tesoro, 
inboeken en op zoek 
naar het hospitaal voor 
de Antigeen test.
En dan… Eindelijk een 
douche en een biertje 
bij het zwembad van het hotel, Tesoro.
Uitslag is negatief, dus de vakantie is 
begonnen. Eerst even lunchen en een Corona 
biertje.
Cabo San Lucas (18 maart)
Nachtje in het hotel Tesoro, ontbijten gehad en 
met een busje naar de boot.
Nu met de boot naar Socorro en geen WiFi 
voor 8 dagen….

San Benedicto (19 maart)
18 mrt. Opstappen aan boord van de Socorro 
Aggressor. 
We werden netjes op gepikt bij het hotel en 
reden naar de andere zijde van de haven, daar 
lag de Socorro Aggressor op ons te wachten. 
De snel toegestroomde bemanning heten ons 
welkom en bracht ons en de koffers aan 
boord. Na het cocktail drankje werden we aan 
de 14 koppige bemanning voorgesteld, die 
voor de meesten alleen maar Spaans spraken. 
Alleen de duik-
instructeurs spraken 
goed Engels. De boot 
vertrok en wij maakte 
kennis met de andere 
vakantie gangers op 
deze reis. De zee was 
redelijk kalm en al 

APRIL 2022  9 Clubkrant Duikclub De Meerkoeten



gauw was het land (Baja California) al niet 
meer te zien. De lunch en diner van die dag 
waren goed verzorgd.
De groep vakantiegangers bestond uit; 
Duitsers, Fransen, Zwitsers, Amerikanen, 
Spanjaarden en een Portoricaan en een 
Filippines. En ons drieën uit Nederland, in 
totaal 22 duikers.
San Benedicto (21 maart)
19mrt. 
Vierentwintig uur 
varen voordat je 
San Benedicto 
inzicht krijgt.
De hutten zijn 
netjes en van alle 
gemakken 
voorzien. Het ontbijt is goed, je kon doorgeven 
wat je wilde eten en het werd ook nog 
uitgeserveerd.
Het was die dag eten en drinken en kijken 
naar de oneindige Atlantische Oceaan.
De eerste duik was laat in de middag bij San 
Benedicto. Een vulkaan eiland bij Socorro.
Alle duiken zijn Nitrox duiken, met een 
maximale diepte van ca.30 m en een duur van 
ca.45 minuten.
De volgende dag 4 duiken. We zagen manta’s, 
diverse soorten haaien en dolfijnen tijdens de 
duik.
Er was een groep die een twee walvissen 
zagen tijdens de duik. We zagen de walvis met 
haar jong, wel boven water komen toen we 
terug waren op de boot.

Socorro Island (21 maart)
21mrt. Vandaag is José jarig. We hadden wat 
cadeautjes meegenomen. Het grootste cadeau 
zou zijn als ze vandaag ‘hamerhaaien’ zou 
zien.
Op de eerste duik 
bij Socorro werd 
het allemaal 
bewaarheid…
Het wordt verder 
gevierd met 4 
fantastische 
duiken. Ook nu 
weer manta’s, 
dolfijnen en hamerhaaien. Ik was er voor 
gewaarschuwd, er zijn ‘duiveldolfijnen’ die je 
tijdens het filmen, zonder dat je het merkt, je 

mee lokken naar een diepte waar je niet wilt 
komen. Je wordt dan gewaarschuwd door het 
alarm van je dieptemeter. Het overkwam mij 
dus ook. Maar de dolfijn staat op de film…
Jose’s verjaardag werd groots gevierd. Met 
taart voor de gasten en de bemanning.
Roca Partida [gespleten rots] (23 maart)
Elke dag de zelfde routine;  licht ontbijt en dan 
een duikje, gewoon ontbijt en dan een duikje, 
warme lunch en weer een duikje, diverse 
hapjes, een duikje en dan een diner. De avond 
is dan voor je zelf…. Maar iedereen gaat vroeg 
naar bed, we zij op.

Op de avond van de 22-ste, voeren we door 
naar Roca Partida het was een rumoerige zee 
en een aantal van ons werden licht zeeziek.

23mrt. In de ochtend kwamen we aan bij Roca 
Partida, de zee was inmiddels kalm en de 
eerste duik van de 
dag was weer een 
heel bijzondere. 
Onderwater rond 
het rotsblok, 
zwommen diverse 
haaien soorten door 
elkaar. Grote 
scholen vissen 
hingen in het water, al wachtende op ons, aan 
het einde van de duik, kwamen er ook nog 
twee manta’s naar ons toe. 
De tweede duik kwam te vervallen ivm een 
defecte luchtleiding, zodat de duikflessen niet 
gevuld konden worden. Jammer want we 
blijven hier maar één dag.
In de tweede (moest de derde duik zijn) 
kwamen we een manta tegen die constant om 
ons heen bleef cirkelen. Iedereen met een 
camera kreeg de gelegenheid om een 
geweldig plaatje te schieten. Dit duurde ca. 20 
minuten. Terug in de boot was iedereen door 
het dolle heen…
San Benedicto [laatste duiken] (24 / 25 maart)
24mrt. De vorige 
avond zijn we terug 
gevaren naar San 
Benedicto (duikstek: 
El Canyon) hier 
maakten we onze 
laatste drie duiken. 
Dit keer geen 
dolfijnen maar wel 
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wittiphaaien, zilvertiphaaien, calapagoshaaien 
en hamerhaaien. En op het einde ook nog een 
zwarte manta. Alles prima op mijn OW-camera 
opgenomen.
Al met al, allemaal prima duiken en met een 
geweldig hulpvaardige duikleider (Rana)
Na de laatste duik was er een hapje en een 
drankje op het achterdek.
Al het duikmateriaal werd opgeruimd en de 
boot zetten de terug reis in, op naar San Jose 
Del Cabo.
De terugreis zou de gehele nacht en volgende 
dag duren. De zee was kalm en de terug reis 
gemoedelijk.
Tijdens de gehele reis waren er geweldige 
zonsondergangen.

Terug naar Cabo San Lucas (25 / 26maart)
25mrt. De terug reis 
begint. De zee is 
kalm , het eten 
goed verzorgd, de 
bemanning 
behulpzaam en de 
gasten gezellig en 
opgewekt.

Zelfs het reddingsplan ‘man overboord’ verliep 
naar behoren. We moesten een grote cirkel 
draaien om de pop weer op te halen.(eigenlijk 
ging het fout en kwam de ‘drenkeling’ aan de 
verkeerde kant van de boot terecht en dreef 
daarna steeds verder weg) We moesten 
terugvaren en opnieuw beginnen. 
Na alle plichtplegingen ging de reis weer 
verder naar San José Del Cabo, waar we de 
nacht nog door zouden brengen aan boord 
van de Aggressor en na het ontbijt in de 
morgen van boord moesten.

Cabo San Lucas [laatste avond] (26 maart)
s’ avonds gaan 
we voor anker.
We blijven net 
voor de haven 
liggen en dit 
wordt de laatste 
avond aan boord.
Een geweldige 
reis met mooie 
duiken. Het eten was meer dan goed en de 
crew vriendelijk en hulpvaardig, een top 
vakantie dus…

Die avond werden de ‘irondiver’ awards en de 
‘milestone’ awards uitgereikt. Irondivers als je 
alle duiken had gemaakt tijdens deze reis en 
Milestone award voor de totaal behaalde 
duiken, voor mij was het de 800-ste duik.

Terug reis naar Nederland (26 / 27 maart)
De vroege ochtend werd besteed aan het 
inpakken van de koffers en na een licht ontbijt 
werden we naar het hotel gebracht. (Tesoro 
Los Cabos)
Maar eerst werd er afscheid genomen van de 
gasten, onze mede duikers en de bemanning.
Het was een geweldige duiktrip en elke gulden 
volledig waard. (typisch Nederlands, ik weet 
het)
In het hotel nog maar 
een ontbijten 
genomen en 
gevraagd naar het 
WiFi signaal. Eindelijk 
weer contact met de 
bewoonde wereld…..
Zelf een taxi moeten 
regelen, want de voucher had de verkeerde 
datum. Op het vliegveld liep het lekker soepel. 
Eerst van San José Del Cabo naar Mexico 
City en dan weer naar Schiphol Amsterdam. 
Verder geen problemen meer met de OW-
camera en accu pakket.

Tussenstop Mexico City (27 maart)
Op de tussenstop even een biertje en een 
hamburger, om het af te 
leren.

Thuis (27 maart)
Op de gehele vlucht 
terug van Mexico City 
naar Amsterdam was er 
turbulentie. Dus niet 
kunnen slapen. Thuis 
gelijk de foto’s en de 
video opnames 
bekeken……

Rene van der Linde 

    (foto: Rene)
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