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Voorbereiding

• Dit was het saaiste 
denk ik, het in- en 
uitladen. 

• (In dit geval het 
uitladen.)



• Landvast los, 
boeien binnen, en 
weg waren we van 
de haven.

• Toet, Toet!!



• Iedereen heeft die 
dag ook zijn 
vaarbewijs gehaald. 
We hebben allemaal 
wel eens gestuurd. 
;)

• Ik verschiet ervan 
dat de boot nog heel 
is!



• Dit was het 
vaarplan, iets te 
ingewikkeld naar 
m’n zin, maar dat 
deed er niet toe!

• Maar we moesten 
en zouden naar de 
plaats varen a.h.v. 
die kaart!



• Alleen nog wachten 
tot de brug naar 
boven ging….



• We moesten lang 
wachten, dus bootje 
vast leggen…



• We gaan erdoor…



• Dé brug…



• Jéuhj!!  En we zijn 
erdoor!



• Iedereen 
omgekleed…

• Alleen, waar zijn 
Mats en Gill?



• Die zitten hier nog, 
te knoeien…



• En we zijn eindelijk 
in het water…



Dé Duik…

• Véél grassen… :D



• Een krabbetje…                 



• Een zéér zeldzame 
onderwater-eend…



• Een minder leuke 
vis om tegen te 
komen onderwater, 
naar ‘t schijnt 
nogal gevaarlijk: dé 
Britt Vis! 



• Een hooiwagen 
krab…



• Schelp met tanden!!



• Een snoekje…



• Een 
levensbedreigde 
vissoort, heel knap, 
slim enz… :D



• Ook een tof plantje, 
het kruidje-roer-
me-niet-of-ik-ga-toe!

• (dat is de Amberse
benaming!)



• Scholen visjes



• Een spons…



• Een euh, hongerig 
krab…



• Dé cultuur 
onderwater…

• Ik noem het: dé 
koffiekan



Het einde

• Iedereen uit het 
water?

• Vertrekkéuhn!!



• Het blijde weerzien, 
en de stoere 
verhalen over die 
haai die ons bijna 
had, maar die er 
niet eens was! ;)



• En dan nog de 
groepsfoto!!

• Vanachter: Hoesy, 
Amber en Britt

• Midden: Loic, Luc, 
Gill en Mats

• Vooraan: Ciaran



• Dit alles is gemaakt door:
Amber Van Hoeserlande, (de meest 
rechtse).


