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Skubba & Fred

Terug naar de haven
Het duiken op zee was fantastisch. Skubba had echt genoten. Fred had een
handje toegestoken en de kapitein honderden vragen gesteld. De boot had
geen geheimen meer voor Fred. Misschien moest hij later kapitein worden?
Dan kon hij samen met Skubba uitvaren om te gaan duiken.
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ijdens de terugtocht naar de haven
begon het donker te worden. Nu viel
het op dat alle boten verlicht waren.
Ook hun boot had zijn lichten aan. Fred
merkte op dat het licht rechts, stuurboord
had de kapitein het genoemd, groen was
en links, oeps bakboord, rood. Raar?
"Waarom zijn er verschillende kleuren van
lichten?", vroeg hij de kapitein.
"Ah, je hebt het ontdekt. Ik vroeg me al af
hoe lang het zou duren vooraleer je met die
vraag zou komen", glimlachte de kapitein
aan het stuur. "Met die lichten, navigatielichten genoemd, kunnen we zien welke
richting een boot vaart".
Fred dacht even na. Stuurboord groen,
bakboord rood. Ja, hij begreep het.
"Worden die kleuren nog gebruikt?", vroeg
Fred.
"Ja, groen en rood komen veel voor. Kijk
maar eens naar de boeien", glunderde de
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kapitein.
Fred nam de verrekijker en speurde de horizon af naar boeien. Hij zag er in allerlei
vormen en kleuren. Aan stuurboord zag hij
veel groene boeien met een top. Aan bakboord waren de meeste rood en hadden ze
geen top.
"Om naar de haven te varen moeten we
tussen de groene en rode boeien varen,
met de groene aan stuurboord", verklaarde de kapitein terwijl hij op de kaart wees.
Slim bedacht vond Fred.
Schepen voeren langs. Het was een leuke,
rustige tocht. Skubba en Fred genoten er
van.
Na enige tijd zagen ze dat de boeien ook
verlicht waren. Het verwonderde Fred niet
dat er groene en rode waren. Maar wat
hem opviel was een groot licht dat af en
toe over het dek scheerde. Het licht kwam
uit een hoge toren.

"Dat is een vuurtoren", antwoorde de kapitein op de vraag van Fred waar dat licht
vandaan kwam.
"Maken ze daar dan vuur?", vroegen Fred
en Skubba tezamen.
"Vroeger stookten ze op die toren een groot
vuur, maar nu zitten daar grote lichten in",
zei de kapitein met een grote glimlach.
"Waarom doen ze dat? Is dat omdat je dan
beter kan zien?", vroeg Fred nieuwsgierig.
"Nee, een vuurtoren geeft de weg naar de
haven aan. Het toont aan hoe je veilig de
haven kunt binnen varen", zei de kapitein
terwijl hij een zeekaart pakte.
Op die kaart met waterstraten en vaarroutes toonde hij hoe je aan het licht kon weten
welke vuurtoren het was. Ook liet hij zien
hoe je door je te richten op het licht van de
vuurtoren de haven veilig kon binnen varen.
Kapitein zijn was geen gemakkelijke job! Je
moest al die dingen weten.
Zachtjes meerde de kapitein de boot aan.
Alles werd netjes aan de kant gebracht. Na
het afscheid vertrok iedereen terug naar
huis.
Onze twee vrienden praatten honderduit
op de achterbank. En opeens was het stil.
Zouden ze over hun duikavontuur dromen?
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