
Jeugdduikhoekje 
Skubba en Fred

De verhaaltjes zijn geschreven voor 
onze jeugdduikers, maar uit feed-
back van de lezers bleek dat er ook 

tal van volwassenen fan zijn. Iemand ver-
telde me zelfs dat haar grootvader iedere 
keer naar de Hippocampus vraagt om het 
te lezen. Zo zie je maar: je bent zo jong 
als je jezelf voelt. Omdat er een aantal 
mensen nieuwsgierig zijn naar het hoe en 
waarom, besloot ik onze geheimen bloot 
te geven.

inspiratie

Het idee om de verhaaltjes te schrijven 
kwam in me op toen er op een redactie-
vergadering geopperd werd dat er meer 
informatie voor jeugdduikers in de Hippo-
campus moest verschijnen. Waarom geen 
verhaaltjes? De inspiratie ervoor haalde ik 
uit mijn eigen avonturen in m'n jeugdjaren  
en de manier waarop ik als jeugdduikin-
structeur les gaf. Jeugdduikers leren het 

best als ze zelf 
mogen expe-
rimenteren. 
Het schrij-
ven van de 
verhaaltjes 
i n s p i r e e r-
de op zijn beurt mijn 
zwembadsessies.

informatieboek

De verhalen gaven eveneens aanleiding 
tot het informatieboek 'Jeugdduiken voor 
Jeugdduikers'. Een deel van de verhalen uit 
dit 'lesboek' werden herwerkt tot volwaar-
dige verhaaltjes. 
En soms bood een onderwerp zich spon-
taan aan tijdens het zoeken naar thema's 
voor artikels. Zo leidde bijvoorbeeld de 
wedstrijd 'Save the Sharks' tot een pagina 
uit het leven van onze vrienden.

oorspong van de namen

De namen van de twee jongens dateren van 
nog langer geleden. Meer dan 10 jaar gele-
den kwam ik een Nederlander tegen met de 
eigenaardige naam Skubbafred. Wel, niet 
verwonderlijk dat die naam bleef hangen. 

de personages

De personages zijn bewust gekozen. Skub-
ba is een waterrat die alleen denkt aan dui-
ken. Hoewel hij de durfal en sportieveling 
van het duo is, wilde ik niet dat hij als een 
atleet zou overkomen. Jeugdduikers zijn 

Van Skubba's 
geboorte tot 
Freds stap in …

In de vorige editie kon je het vijftigste verhaal-

tje van Skubba en Fred lezen. Vanaf het begin 

had ik besloten om het aantal verhaaltjes over 

onze twee vrienden die samen het jeugdduiken 

ontdekken tot die 50 te beperken. Niet dat ik 

geen fantasie meer heb of dat Peter zijn inkt 

opgedroogd is. Nee, eindigen met 50 leek me 

gewoon de juiste beslissing. 
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best een beetje sportief, maar ze moeten 
geen zwemkampioenen zijn. Skubba dus 
zeker niet. Fred daarentegen is bang van 
water. Hij dacht totaal niet aan duiken, 
maar zocht een onderwerp om zijn we-
tenschappelijke nieuwsgierigheid op uit 
te werken. De experimenten van Skubba 
prikkelden hem en zo groeide hun vriend-
schap. Hij mag dan wel een beetje een 
nerd zijn, zo ziet hij er bewust niet uit. Nel-

la kwam later op de proppen als instruc-
trice. Ze is niet alleen een vrouw omdat 
onze vrienden jongens zijn, maar ik vond 
tevens mijn inspiratie in een lesgeefster in 
onze jeugdduikschool. En, de naam is de 
vrouwelijke versie van NELOS. 

cartoons

Tekst alleen trekt geen jeugdlezers aan en 
dus moest ik bijna onmiddellijk een teke-

naar vinden. Peter Bosteels was een schot 
in de roos. We hebben nooit overlegd over 
hoe de jongens er moesten uitzien. Alleen 
de bovenstaande 'regels' heb ik uitgelegd 
en toen is hij aan het tekenen gegaan. Peter 
tekende zoals hij het zich voorstelde na het 
lezen van het verhaal. En ik beschreef de 
personages zoals hij ze tekende. Een per-
fecte symbiose.

Gaat Fred ooit duiken?

Intussen zijn onze vrienden ook interna-
tionaal gekend. De Engelse versie loopt nu 
al een aantal jaren en wie weet worden ze 
later naar andere talen vertaald. In ieder 
geval, we zullen nooit weten of Fred wel 
degelijk duikt. Dat laat ik aan jullie fanta-
sie over. 

Het was een plezier om de verhalen te 
schrijven en Peter vond het leuk ze van il-
lustraties te voorzien. Ik hoop dat jullie als 
lezers er evenveel van genoten hebben.

PATRICK VAN HOESERLANDE
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