Jeugdduikhoekje
Skubba en Fred

Over

sterren
Ze doken nu al geruime tijd.
Het was een druk programma
met af en toe een feestje. Vandaag was er een jeugdduiker
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jarig. Er stonden 14 kaarsjes
op de taart in de vorm van een
haaienvin. Na de duik zouden
ze allemaal een stukje krijgen.
Lekker.

I

edereen verzamelde voor de debriefing
in een grote cirkel en kreeg een lekker
stuk taart in hun handen. Nella zei dat
na vele jaren van plezier in het zwembad
en leuke duiken in open water het binnen
kort tijd was voor het feestvarken om over
te stappen naar het volwassen duiken.
Oei, dat klonk niet als goed nieuws. Mocht
je niet altijd jeugdduiker blijven?
Als veertienjarige mag je nog een jaartje
wachten, maar vanaf die leeftijd kan je de
overstap al maken. Volgend jaar zou de ja
rige hoe dan ook tot de volwassen duikers
behoren.
"Geen probleem, je zal je vrienden nog wel
zien tijdens de zwembadtrainingen en als
grote duiker mag je meer", zei ze een beetje
troostend. Hij zou niet meer moeten duiken
volgens de regels van de jeugd, waarbij on
der andere diepte afhankelijk is van leef
tijd en brevet. Hij zou dan dieper en langer
onder water mogen blijven. En ook kunnen
duiken naar wrakken, als het donker is, …

Allemaal speciale dingen die jeugdduikers
niet mogen.
Brevetten zouden vanaf dan gepaard gaan
met examens zoals op school en met proe
ven in het zwembad en in open water. De
brevetten zullen dan niet Dolfijn genoemd
worden, maar sterren krijgen. Het begint
met 1 ster en gaat tot 3 ster duiker. Als hij
wilde en zijn best deed, kon hij na een paar
jaar zelfs instructeur worden. En wie weet,
zelf jeugdduikers begeleiden bij hun eerste
vinslagen in het water? Dat zag de jongen
wel zitten! En zijn vriendjes ook.
Hij zou ook niet meer met een jeugdbege
leider moeten duiken. Hij kon vanaf dan
met andere volwassen afspreken voor
leuke duiken. Natuurlijk betekende dit niet
dat hij niet meer met Nella of de andere
instructeurs mocht duiken. Dat kon nog
altijd, maar hij was niet meer verplicht om
dit te doen.

dan zou Nella hem extra uitleg geven.
Daarna zou ze zijn brevet van Gouden Dol
fijn na een beetje uitleg omschalen naar
het 1 ster brevet voor volwassenen. Jeugd
duikers waren immers echte duikers en dus
hadden hun brevetten de waarde van een
ster. De ingeschreven duiken golden als
duiken voor volwassenen, alleen het log
boekje veranderde. Het 1 ster brevet werd
gewoon zijn eerste 'groot' duikbrevet! Deze
stap zou de start worden van nieuwe duik
ervaringen.
De jongen begon alweer te lachen. Hij be
greep dat dit geen afscheid van deze leuke
groep betekende, maar een stap verder in
de sport die ze allemaal zo leuk vonden:
duiken. Maar zo ver was het nog niet, nu
zou hij nog met hen gaan duiken en taart
eten. 
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Als hij zou beslissen om over te stappen,
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