Jeugdduikhoekje
Skubba & Fred

Het eerste
dolfijntje
Nu begrepen ze het alle twee.
Het was niet zo moeilijk en het
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leek sterk op een sportwedstrijd, zonder dat het een wedstrijd was.

O

f was het toch een beetje een wedstrijd? Een wedstrijd in het kunnen
als duiker maar met jezelf als enige deelnemer. Het is geen wedstrijd tegen
anderen om zo snel mogelijk je dolfijntje
te halen. Nee, je volgt trainingen in het
zwembad en je duikt in open water. Zo
word je een betere duiker en kan je een
Dolfijntje verdienen. Je krijgt eerst brons,
dan zilver en dan goud. Pas veel later als
je 14 jaar wordt, kan je je eerste ster als
duiker verdienen.
Een Dolfijntje toont aan iedereen hoeveel je
over duiken weet en hoe goed je kan duiken.
Een beetje zoals een schoolrapport, maar
dan voor het duiken en zonder examen. Je
duikleider weet daarmee ook snel wat je al
kan en mag doen.
"Wanneer krijg ik mijn bronzen Dolfijntje?",
vroeg Skubba.
"Nog 1 duik en dan is je kaartje vol. Dan
krijg je een kaartje zoals dit, maar met een
dolfijn erop", zei Nella.
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Ze opende de deur van haar auto en haalde
er een groot etui uit. Daarin keek ze even en
zei "Ha, hier zit het".
Ze toonde een kaartje dat sterk leek op dat
wat papa in de geldmachine aan de bank
steekt als hij geld nodig heeft. Bijna hetzelfde maar er stonden twee gouden sterren op.
Ze keken ernaar alsof het de sleutel tot een
hele nieuwe wereld was.
"Leuk!", zei Skubba.
"Die twee sterren in goud betekent dat je
instructeur bent", vroeg Fred.
"Dat klopt", zei Nella fier.
"Kan je bij het duiken alleen Dolfijnen of
sterren halen? Zijn er ook kikkers of haaien
zoals bij de zwembrevetten?", informeerde
Fred verder.
"Nee, er zijn geen andere dieren te verdienen. Duiken is niet zwemmen", lachte ze.
"Dus alleen Dolfijnen?", drong hij aan.
"Ja en nee. Naast de Dolfijntjes kan je ook
kwalificaties halen. Je kan bijvoorbeeld le-

ren hoe je onder water moet fotograferen.
Of hoe je hulp moet bieden als een duiker
problemen heeft".
"Dat hebben we toch al in het zwembad gezien?", vroeg Fred.
"Ja, maar dan gaan we er nog een beetje
dieper op in", was haar antwoord.
"Interessant", zei Fred.
"Ik zal er later nog veel over vertellen als
jullie dat willen. Maar voor je kwalificaties
kunt verzamelen, moet je eerst kunnen
duiken en dus je zilveren Dolfijntje behaald
hebben", ging Nella verder.
Skubba had het gesprek over de kwalificatie niet gevolgd. Hij was aan het dagdromen over de dag dat hij zijn eerste Dolfijn
zou krijgen. Morgen misschien? En hoe zou
het zijn om zijn eerste ster te halen?
Het woord duiken rukte hem echter uit zijn
dromerige toestand.
"Wanneer gaan we duiken?", riep hij. 
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