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Soms zijn er trips of momenten die je bijblijven en 
soms zijn het gewoon bijzondere mensen. Een van 
die bijzondere mensen is Max, een oude heer uit 
Groot-Brittannië. Hij gaat liever duiken, dan thuis 
kaarsjes uitblazen op zijn verjaardag. En dat is dan 
ook zijn plan als hij 89 wordt. 
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Het begint allemaal met de nodige mailtjes vanuit het 
hoofdkantoor over Max. Hij zal met ons meegaan op een 
liveaboard en tijdens een trip de magische leeftijd van 89 

bereiken. Nu krijgen wij wel vaker de vraag tot welke leeftijd je 
eigenlijk kunt duiken. Tja, dat hangt natuurlijk van je eigen fitheid 
af en dat is precies wat Max doet. Het hoofdkantoor vraagt me 
om iets speciaals op zijn verjaardag te organiseren. En daarbij 
in het achterhoofd te houden dat Max mogelijk de oudste actieve 
duiker ter wereld kan worden. En dus ook de vraag om alles zoveel 
mogelijk vast te leggen omdat hij misschien voor het Guinness 
Book of Records zijn record moet kunnen bewijzen. 
Natuurlijk is al dat geen enkel probleem we trekken de slingers uit de 
kast, laten de camera flink klikken, bakken een taart en maken er een 
leuk feestje van. Bij aanvang van iedere reis komen onze gasten aan 
met de bus en ik zie Max uitstappen. Hij is 
een oudere, grijzige heer maar heeft nog 
een volle bos haar. Met een grote glimlach 
kijkt hij ons aan, maar zijn leeftijd verraadt 
dat hij toch wat meer hulp nodig heeft dan 
onze andere gasten. Op de boot heten we 
iedereen welkom en gaan we aan de slag 
met het papierwerk. Ik vraag Max hoe oud 
hij is. «88» zegt hij vol trots en hij fluistert 
me in dat hij 89 wordt tijdens onze reis. 
Alsof ik dat niet weet! Max heeft niet alleen 
een respectabele leeftijd, maar ook een flinke duikcarrière achter de 
rug. Met zijn 1400 duiken is hij een van de meest ervaren duikers aan 
boord. Maar goed, met 88 ben je natuurlijk niet meer zo fit als toen 
je 20 was en dus bespreek ik met Max hoe wij hem het beste tijdens 
het duiken kunnen helpen. Het lijkt ons een goed idee dat hij altijd 
een van de gidsen als buddy heeft en dat we de duiken niet te diep 
maken. Dat is voor deze trip ook niet nodig aangezien we de gouden 
driehoek van de Rode Zee op de agenda hebben staan. Max wil wel 
van de zodiac af, al moeten we hem natuurlijk wel met zijn uitrusting 
helpen. Verder vindt hij twee duiken per dag meer dan genoeg, want 
hij wil graag lekker uitslapen. Wat bijzonder is, is dat Max zich volledig 
overgeeft aan ons, hij volgt alle instructies van de crew, is erg relaxed 
in de zodiac en rolt zonder blikken of blozen achterwaarts van de 
zodiak. Links en rechts hebben we last van flinke stroming en dan 
kun je merken dat hij de beenkracht niet meer heeft. Geen enkel 
probleem, we zijn tenslotte buddy‘s en dus helpen we elkaar. En zo 
grappig, tijdens de duik wil Max graag naar vissen zwaaien. Of het nu 
een haai is, een barracuda of gewoon een kleine vis op het rif. Het is 

toch wel bijzonder om zo‘n mooi gerijpte man nog vol in het leven te 
zien staan. Het is dan ook een grote eer om zijn verjaardag met hem 
te vieren. Natuurlijk organiseren we wat speciaals, in plaats van het 
feestje ‚s avonds gaan we in de loop van de ochtend een bakje koffie 
met taart doen. Max gaat graag vroeg slapen namelijk. Daarnaast wil 
natuurlijk iedereen met mogelijk de oudste duiker ter wereld duiken. 
En dus organiseren we een groepsduik waarbij we met z’n allen graag 
op de foto gaan om dit bijzondere moment toch even vast te leggen. Na 
de eerste duik en na het ontbijt komt Max eindelijk op het dek, hij heeft 
heerlijk uitgeslapen en kijkt uit naar zijn eerste duik van de dag. Wat 
Max niet weet, maar wij natuurlijk wel, is dat we een leuke dag ter ere 
van zijn verjaardag op menu hebben staan. Voor de duik wil ik graag 
de briefing op het zonnedek geven, niet om de briefing zelf, maar om 
dan Max zijn verjaardag te vieren. De ballonnen en de slingers hangen 

al, iedereen weet wat er gaat gebeuren 
(behalve Max) en samen met een paar van de 
andere gasten hebben we net een spandoek 
gemaakt. Tijd om de scheepsbel te luiden! We 
zetten Max in het zonnetje met het zingen 
van happy birthday, een fantastische taart 
en een cadeau, een polo ter ere van de dag 
plus het spandoek waarop iedereen wat heeft 
geschreven. Max is helemaal in zijn nopjes, 
glimlacht van oor tot oor als iedereen met 
hem op de foto wil en is volledig verrast. In al 

deze drukte denk ik bij mezelf ‘Tja, iedereen wil met hem op de foto. 
Misschien moet ik maar een klein beetje op de achtergrond blijven. 
Het is al een flinke drukte. Maar Max is het niet met me eens en hij 
komt me halen om toch even samen op de foto te gaan. 
Terwijl we met een stralende glimlach klaarstaan, voel ik zijn hand 
even zachtjes over mijn rug gaan. De boef toch! Een stuk fitter dan 
dat je zou verwachten met 89! En weet je wat hij tegen me zegt? «Hé 
Anke, deze foto niet naar mij mailen hoor, want als mijn vrouw het 
ziet, wordt ze stikjaloers.» Max is al meer dan 70 jaar getrouwd en zijn 
vrouw vond het dan ook niet leuk toen hij zei: «Schat, dit jaar voor mijn 
verjaardag ga ik liever bellen blazen dan kaarsjes uitblazen.» Wat een 
topper, gewoon 89 en nog lekker zelf op avontuur gaan en van het leven 

genieten. Ik kan alleen maar hopen dat zelf ook te mogen 
doen als ik wat rijper ben…Love life… Blow bubbles
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