
Duikverslag Eerste buitenwater duik 23-04-2017. 

 

Eindelijk.. eindelijk was het dan zover: De eerste officiële buitenwaterduik van Platax. De 1-sters in 

opleiding konden eindelijk kennismaken met het zoete water en voor de andere duikers een mooie 

gelegenheid om de duikspullen weer eens nat te maken. 

Vertrek tijd was om 11:00 uur bij de club maar in het uur ervoor heb ik al veel leden langs zien komen 

die blijkbaar snel naar de duiklocatie wilden. “We moeten nog een duikvergunning kopen”, “Mijn 

auto rijdt maar 80 op de snelweg”, “Ik moet Ruben nog ophalen”, “Ik moet nog wat verstoppen in 

Vinkeveen”. Dat was wat ik te horen kreeg. Rond 11:00 uur vertrokken we dan toch met 6-7 auto’s 

richting de duikstek. 

Na een klein oponthoud bij wegwerkzaamheden kwamen we aan bij Zandeiland 4 en de drukte viel 

erg mee. Na de briefing en de uitleg van het spel was het tijd voor de groepsfoto. 

 

 

De buitenwater commissie had een aantal kaartjes verstopt en zichzelf. Diegene die  Vincent en Jan 

zouden vinden kregen sowieso de hoofdprijs. Dus naast het zoeken naar onderwaterleven ook nog 

een zoektocht naar deze twee leden. 

Een stevige wind en flinke bewolking zorgden niet voor een aangename temperatuur en daardoor 

was er ook een redelijke golfslag. Maar iedereen kwam zonder problemen te water. Onderwater was 

het zicht redelijk en al snel werden de eerste eieren van de baars gevonden. (Foto’s hiervan staan 

ook in de hoofdtrainers blog op de site) Een aantal Amerikaanse zoetwater kreeften en een grote 

snoekbaars waren de opbrengst van het onderwater leven. Oh ja en de buitenwater commissie . 



 

 

Nadat we ons weer keurig hadden afgemeld bij de duikleiders Eric en Ruben en weer in de warme 

kleren zaten heeft Vincent de resultaten van de onderwater zoektocht bekend gemaakt. De foto 

hieronder spreekt boekdelen denk ik: 

 



 



De volgende bestemming was het clubhuis waar iedereen mee kon doen aan de barbecue. Terwijl de 

kolen lekker liggen te vergrijzen en het vlees op tafel wordt gezet doet onze voorzitter nog een kort 

woordje. Daarna wordt de barbecue gevuld, de salades opgegeten en de glazen gevuld. 

Ondertussen komen de verhalen van de buitenwater duik naar boven en heeft iedereen alweer zin 

om nog een keer te duiken. Nou, dat kan…zondag 30 april dan gaan we weer. Maar dan vertrekken 

we om 07:30 uur en organiseren we geen barbecue. 

 

Met dank aan iedereen die voor en achter de schermen heeft meegewerkt aan deze buitenwater 

duik of heeft mee gedoken. 

Op de groepsfoto zie je: 

Gerard – John en Bart, Angel – Andre, Simone – Marc,  Richelle – Sylvia, Samy – Eva en Victor,  

Jurgen – Chantal en Marko, Peter – Bert, Mark – Robbin, Vincent – Jan, Ruben – Eric. 

Meer foto’s komen in het fotoalbum op de site te staan. 

 


