Paasduik Buddy Divers 8 april 2007
Eindelijk was het dan zover, na een tijd oefenen in het zwembad was het dan zo ver, de eerste duik in het
buitenwater. Ter gelegenheid van de Pasen kwamen we samen om gezellig een dagje met elkaar door te brengen en
een duikje in het diepen te wagen, om het zo maar te zeggen. Voor mij een erg spannende dag, want ja nu ging het
toch echt gebeuren!!
Tijdens de heenreis vanuit Den Haag heb ik nog even alle oefeningen, tekens en noem maar op doorgenomen zodat
ik er zeker van was dat ik alles nog wist. Eenmaal aangekomen in Stevensbeek bij de Radioplassen, eerst even
bijgekletst met alle buddy’s onder het genot van een heerlijk vers bakje koffie, ja wat dat was er aangezien Diana
een “buitenkeuken” had gecreëerd op het grasveld! Super dus! Na een paar bakkies koffie was het dan echt zover,
de spullen bijelkaar zoeken, aantrekken en beginnen maar. Het was de planning dat Paul (de instructeur) en Ge
(voor wie het ook de eerste buitenduik was) samen een buddypaar vormden en Pascal en ik ook. We zouden
vervolgens met z’n vieren gaan duiken. Uiteindelijk hebben we besloten toch gewoon in buddyparen te gaan en 2
aan 2 te duiken. Eerst nog even de buddycheck doen en toen was het toch echt tijd om het diepe in te gaan. Nou ik
moet zeggen het viel allemaal reuze mee, mijn verwachtingen waren namelijk dat het veel enger zou zijn. Het water
was ongeveer 8 graden, dus wel redelijk uit te houden. We hebben gedoken tot 6 meter. Het zicht was redelijk goed,
ongeveer een metertje of 3-4. Na 25 minuten was het dan gebeurd, mijn eerste duik zat erop. Een super ervaring. Na
alles weer uitgetrokken en opgeruimd te hebben was het natuurlijk weer tijd voor een lekker bakkie koffie. De
soeppan was ook al aan het opwarmen dus onder het genot van lekkere verse soep en een broodje hebben we de
duik nabesproken. We hebben tot een uurtje of 17.00 nog heerlijk genoten van het zonnetje en lekker zitten kletsen.
Toen was het helaas weer tijd om op huis aan te gaan. Al met al een geslaagde en super gezellige dag!!
Buddy’s bedankt.
Danielle

