Jeugdduikhoekje
Skubba en Fred

Duikt Fred?

Door het mooi weer konden de jeugdduikers doen wat ze het liefst deden en dat was veel duiken. Ook
wanneer ze niet op uitstap waren met de jeugdduikschool, brachten Skubba en Fred veel tijd aan de
waterkant door. Het was een fantastische tijd.

Fred daarentegen bleef zeer druk bezig.
Het viel eerst niet echt op, maar soms zat
Skubba in het water en was zijn vriend
nergens te bekennen aan de waterkant.
Ook niet als hij een probleem had. Raar.
Dat was niet Freds gewoonte. Als hij zijn
breinvriend daarna tegenkwam en vroeg
waar hij geweest was, antwoordde die altijd “Nergens speciaal”. Normaal zou hij
geantwoord hebben dat hij met iets bezig
was of iets moest opzoeken, maar nu niet.
Zou Fred ziek zijn?
En toen was het zover: de laatste duik van

het jaar. De laatste voordat het te koud
werd. Skubba keek ernaar uit, maar eigenlijk ook niet. Waarom konden ze niet alle
maanden duiken? Ze konden toch een dikker pak aantrekken? Hij zou dat aan Nella
vragen. Traag maakte hij zijn duikbak klaar
om daarna naar de plaats van afspraak te
vertrekken. Fred zou deze keer niet meerijden.
Op de duikplaats aangekomen, zag hij dat
zijn vriend er al was. Hij voelde zich opgelucht dat Fred er was op de laatste duik van
het seizoen. Hij had even gevreesd dat dit
niet zo zou zijn.
Maar wat was dat? Fred was zenuwachtig.
Dat was hij anders nooit. Wat voerde hij in
zijn schild?
Fred ging met Nella praten en ze wezen
naar Skubba. Fred luisterde aandachtiger
dan anders naar de briefing en dan hoorde
Skubba Freds naam als buddy van Nella.
Wat? Ging Fred duiken? Skubba geloofde er
niets van. Fred was bang van water. Fred
wist alles over duiken, maar zelf duiken?
Nee.

Terwijl Skubba zich aan het aankleden
was, zag hij Fred volledig uitgedost naar de
waterkant stappen. Zou hij dan toch gaan
duiken?
Nella controleerde, zoals het een duikleider past, de uitrusting van Fred en toonde
hem dat haar materiaal in orde was. Samen wandelden ze de trap af. Intussen was
Skubba ook al bij de trap. Hij wilde dit moment niet missen. Fred ging duiken!
Nella en Fred deden hun vinnen aan. Nella
sprong in het water. Toen ze bovenkwam,
draaide ze zich om in de richting van Fred.
Ze gaf hem het OK-teken. Fred antwoordde
met hetzelfde teken. Hij was er klaar voor.
Bril op, mondstuk in, laatste check. Toen
zijn vinnen bijna het water raakten, twijfelde hij. Zou hij het wel doen?
Hij hief zijn vin op en … 
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M

aar met het verstrijken van de zomermaanden naderde het duikseizoen haar einde. Het weer werd
beetje bij beetje slechter en het water
langzaamaan kouder. Binnenkort zouden
ze hun materiaal voor open water opbergen en alleen nog maar duiken in het
zwembad. Skubba voelde zich een beetje
triest. Duiken in het zwembad was wel
leuk, maar in open water was er veel meer
te beleven.
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