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Vanmorgen opgestaan en uit het raam gekeken.....was het net zo koud als gister? Ligt er sneeuw? 
Want vandaag was onze nieuwjaarsduik met de duikvereniging. Geen sneeuw en het weertje was 
lekker zacht.  
 
Ik ga wat minder solidair dit jaar, ik ga lekker in mijn droogpak. Lekker m'n onderpak aan en hup naar 
het twiske. Daar aangekomen verzamelen zich langzaam steeds meer leden. Uiteindelijk gingen we 
met 22 leden het water in.  
 

 
 
Het was even koud aan m'n gezicht maar al snel zwommen we de diepte in. Het zich was goed, af en 
toe een stof wolk want we waren niet de enigste in het water. Even lekker gezwommen als eerst 
komen we een dode baars tegen, dat was niet echt een fraai gezicht. Op een meter of 7 komen we al 
de eerste mooie snoek tegen. Wat was het een mooi beest. Mooi gekleurd en nog niet zo oud, omdat 
we achter een andere buddypaar zwommen besloten wij de ruimte in te gaan.  
 
Even lekker rond gezwommen, af en toe een grondel die voor je uit schiet of onder je door gaat. 
Maar het zicht bleef mooi. Even later komen we weer een snoek tegen die toch wel een aardig stuk 
voor ons uit blijft zwemmen. Wat zijn het toch mooie beesten, ik miste mijn camera toch wel 
onderwater. (Die ligt voor de service bij onderwaterhuis).  
 
Mijn buddy begon het toch wel wat fris aan de handen te krijgen dus besloten we om terug te gaan. 
Met blauwe lippen van de kou kwam ik bovenwater maar we hebben een mooie eerste duik van dit 
jaar gemaakt.  
 
Daarna lekker omkleden en naar het clubhuis voor een lunch. Goed verzorgd met een soepje, 
broodje en worstje. Met een volle buik konden we om 14.00 de nieuwjaarsreceptie openen. De 
opkomst was erg goed en gezellig. Iedereen bedankt voor zijn inzet en komst. 
 

Sylvia Remmen 

 

Hieronder nog wat foto’s: 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


