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Heb je al eens vanaf een zodiac gedoken? Ik vind ze 
fantastisch, zolang je er maar een goede zeeman bij hebt. Ze 
droppen je op precies de goede stek, halen je op - al is het 
maar 50 meter van de grote boot - en maken daarmee het 
duiken een stuk makkelijker. Maar niet iedereen is er fan 
van. Het in de zodiac stappen is soms wat uitdagend, maar 
ook uit het water komen verloopt niet altijd even charmant. 
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Nu werk ik dagelijks met die zodiac en heb ik inmiddels 
duizenden mensen geleerd hoe je hem het beste kunt 
gebruiken. Toch krijg ik soms nog iets nieuws te zien, zo 

ook van Margret en Diana. Moeder en dochter komen samen 
een weekje vakantie bij ons vieren en vergezellen ons op een 
van de liveaboard-trips. De dames hebben de Amerikaanse 
nationaliteit, zijn meer dan afdoende 
gebrevetteerd en hebben al aardig 
wat ervaring opgedaan. Afhankelijk 
van waar mijn trip heen gaat en 
onder wat voor omstandigheden 
we duiken, geven we iedereen 
een uitgebreide briefing over hoe 
met een zodiac om te gaan, plus 
een momentje om onder rustige 
omstandigheden te oefenen. Hoe 
je er veilig instapt vanaf de grote 
boot, het achterover rollen en met 
name hoe je vanuit het water weer de 
zodiac in klimt. Sommige van deze 
rubberboten hebben een ladder, 
maar dat vind je helaas niet overal. 
En dus moet je klauteren – en als 
ervaren duiker wil je dat natuurlijk 
wel handig, comfortabel en ook in 
enige mate elegant doen. Tijdens die 
briefing grappen we dan ook altijd of 
je als een walvis in de zodiac duikt 
of dat je als pro netjes je kontje op de 
rand van de boot kunt plaatsen. 
Zo ook die week met Margret en 
Diana. Op de tweede dag duiken 
we langs diep vallende wanden in 
een lekkere stroming op zoek naar grijze rif- en voshaaien. 
Om deze duik te maken, zijn we van de grote boot in het water 
gesprongen en is de planning de hoek om te driften, om aan 
het einde van de duik terug te komen per zodiac. Onder water 
is het echt super; een heerlijke drift, een passerende voshaai, 
grote scholen barracuda‘s en een fantastisch rif. Tegen de tijd 
dat we de veiligheidsstop in gaan, schiet ik een ballon om de 
zodiac te roepen. Als we boven komen, liggen er twee op ons te 
wachten. 

Iedereen gaat naar de rubberboten, waaronder Margret en 
Diana. Beide dames zijn van ‘Amerikaanse maten’ en ik zie de 
zodiac bestuurder al kijken. Ik moet even lachen. De blik op 
zijn gezicht spreekt boekdelen, hij verwacht dat hij beide dames 
bij de hand in de boot moet sleuren, een zware klus. Margret 
en Diana geven hun camera, lood en vest af en vervolgens per 

verrassing ook hun vinnen. Met de 
techniek die wij gebruiken om de 
boot in te komen, heb je als duiker 
je vinnen nodig en dus probeert 
de zeeman, die gebrekkig Engels 
spreekt, de vinnen terug te geven. 
Dan draait Margret zich om en pakt 
achterlangs de lijn die langs de 
buitenkant van de zodiak hangt. 
Da’s helemaal verkeerd om! Wij gaan 
altijd voorover de boot in, maar voor 
ik iets kan zeggen, drukt ze haar 
hoofd achterover onder water… wat? 
Ze zwiept haar benen omhoog en 
trekt zichzelf in al haar Amerikaanse 
glorie zo in de zodiac. Huh? Hoe 
doet ze dat? Ik zal je zeggen: ze is 
niet alleen snel, maar het ziet er ook 
moeiteloos en elegant uit, en dat is 
best knap als je in een boot klimt. 
De zeeman staat flabbergasted toe te 
kijken en krijgt een flinke glimlach 
op zijn gezicht. 
Later die week, als de nieuwe 
techniek door velen is gezien, legt 
Margret ons haarfijn uit hoe ze dat 
nu doet. Vanaf dat moment probeert 

iedereen de nieuwe techniek uit en zien we iedereen met de 
benen eerst de zodiac in komen. Het gaat super en zeemannen 
van andere boten kijken ons verwonderd aan. Fantastisch! Zo zie 

je maar weer, je kunt altijd iets nieuws leren.
Love life… Blow bubbles
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