- SKUBBA & FRED
Cartoon: Peter Bosteels.

Jeugdduikhoekje

Echte duikers
Skubba had al een echt duikpak, vinnen, bril, en een zelfgemaakte loodgordel en duikfles. Hoewel
Skubba al op een duiker uit hun boek uit de bibliotheek leek, vond Fred dat ze iets misten. Waarom had
die duiker zo’n groot ding op zijn rug? Zijn vriend had alles wat die duiker had, behalve dat groot ding.
Zou dit de oplossing zijn voor het probleem van Skubba?

D

e loper met de drinkzak had hem
aan het denken gezet. De loper kan
er via een buis van drinken. Je kan
er dus ook lucht in blazen. Als Skubba dit
onder water zou doen, dan zou hij stijgen.
Als Skubba er juist genoeg lucht in zou
blazen, dan zou hij niet meer in de modder
terecht komen.
Er zat maar één ding op: proberen. Op de
riem van de fles, maakten ze de drinkzak
van vader vast. Met plakband uit de gereedschapskoffer bonden ze de slang van
de drinkzak en die van de fles aan elkaar.
Nu kon Skubba ademen en lucht inblazen.
Indien dit werkte, zou Skubba alles hebben. De vrienden konden niet snel genoeg
naar de waterkant gaan. Vandaag zouden
ze echte duikers zijn. Het was alsof ze het
einde van een lange ontdekkingsreis bijna
bereikt hadden. Je wil dan bijna lopen naar
de aankomst.
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Haastig kleedde Skubba zich aan terwijl
Fred de rest van het materiaal klaar maakte. Pak aantrekken, vinnen aan de voeten,
loodgordel om en de riem van de duikfles
over de schouder. Skubba waggelde naar
het water en toen hij tot aan de heup in het
water stond, gaf Fred de duikbril aan.
Langzaam verdween Skubba onder water.
Opeens kwam hij weer boven.
“Te veel lucht in de zak!”, riep hij.

een paar luchtbellen bovenkomen. Zijn
vriend was aan het duiken. Hij zag dat
Skubba snel zwom doordat de afstand tussen de bellen groot was. Het lukte!
Zijn vermoeden werd bevestigd toen Skubba bovenkwam en vertelde dat hij nu echt
kon duiken. Het was hem gelukt om juist
genoeg lucht in de drinkzak te blazen zodat
hij bleef zweven boven de bodem. Hij kon
de vissen volgen. Fred sprong de lucht in
van vreugde.

Fred stelde voor om de zak boven water op
te blazen en om daarna de lucht beetje bij
beetje er uit te laten. Beneden moest hij er
dan maar een beetje lucht terug in blazen.
Skubba vertrok opnieuw. Fred hoorde gesis
uit de slang en zag zijn vriend terug zakken.
Skubba kwam niet direct naar boven.

Skubba was bezig met zijn slangen, toen hij
een aantal eigenaardig geklede
mensen opmerkte. Hoewel ze niet ver stonden, had hij ze pas nu opgemerkt. Het
duurde een tijdje voor hij door had dat het
duikers waren. Echte duikers! 

Fred werd hoe langer hoe zenuwachtiger.
Skubba bleef weg. Fred zag wel af en toe
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