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Fred nam een stuk krijt en tekende een 
stuk kaas met gaten op het voetpad. 
“Neopreen is zoals een boterham 

met kaas”, verklaarde hij. 
Skubba keek nogal verbaasd. “Heb ik een 
pak van kaas gekregen? Moet ik daarmee 
duiken? Kaas is toch geel en mijn pak is 
zwart?”.
“De buitenste laag − de boterhammen − 
beschermt de binnenkant tegen scherpe 
dingen”, verklaart Fred. “De binnenkant − 
de dikke laag kaas − is net zoals een elas-
tiekje van rubber, maar in deze rubber zit-
ten luchtbelletjes gevangen. Hierdoor krijg 
je het minder snel koud in het water”.

Skubba had het woord water gehoord en 
dacht al niet meer aan de kaas, maar aan 
duiken. Hij wou zo snel mogelijk in dit pak 
en in het water. Maar erin kruipen viel te-
gen. Hij wou niet te veel kracht gebruiken 
omdat hij bang was om de neo-dinges 
kapot te maken. Want wat zou er gebeu-

ren als al die luchtbelletjes uit zijn pak 
ontsnapten? Zou hij wegvliegen zoals een 
luchtballon? Hij bleef met zijn voet halver-
wege zijn broekspijp steken. Wat nu?

“Wat ik je nog wil vertellen is dat neopreen 
niet echt gemakkelijk glijdt. En zoals een 
elastiek moet je het ook een beetje rekken 
omdat het goed aan je lijf moet plakken”, 
verklaarde Fred.
“Maar hoe geraak ik er dan in zonder dat 
ik het scheur?”, vroeg Skubba − nog steeds 
met de gedachte aan een door de lucht 
wegvliegende ballon.
 
“Doe je kousen aan”, zei Fred.
“Mijn kousen?”.
“Jawel, het zal beter gaan”.
Toen Skubba met kousen aan in zijn pak 
wilde stappen, kwam moeder terug in de 
garage. Ze had een paar nylon kousjes bij. 
“Neem deze hier. Ze zijn toch een versle-
ten”, zei ze tegen Skubba.

Skubba keek vragend naar Fred. Vond zijn 
vriend ook dat hij vrouwenkousen moest 
aantrekken?
“Juist, ja. Trek ze aan”. Fred klonk duidelijk 
enthousiast. “Nylon glijdt nog beter dan 

katoen. Trek ze aan!”. 
En inderdaad, met moeders kousen ging 
het heel gemakkelijk. Maar moest hij nu 
ook nylon handschoenen dragen om zijn 
armen in het pak te steken?
Fred had de vraag al voelen aankomen en 
stond met een plastic zak van de beenhou-
wer in zijn handen. 
“Trek die over je handen en steek dan je 
arm in je pak”, zei Fred.
“Maar ik kan toch moeilijk met die zak aan 
mijn handen duiken?”, vroeg Skubba ver-
wonderd.
“Steek je arm er door”, zei Fred opnieuw.
Nadat Skubba’s hand uit de mouw kwam 
piepen, trok Fred de zak weg en deed hem 
over de linkerhand. 
Twee benen en twee armen in het pak. Nu 
nog goed aantrekken zodat alle plooien 
weg waren. Een eerste keer een neopreen-
pak aantrekken voelt een beetje als inge-
graven zijn onder het zand op het strand. 
Skubba voelde zich echter dolgelukkig en 
als een echte duiker voor de eerste keer in 
een echt duikpak. Hij stond te glunderen. 
Hij was klaar voor een volgend avontuur. 


Patrick Van Hoeserlande
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Jeugdduikhoekje - skUBBa & Fred

“Een neopak?”, vroeg Skubba 
verbaasd. Jawel, zijn moeder 
had hem een echt duikpak ge-
kocht. Waw! Tof!


