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Voorbereidingen voor vertrek 

onder water  

 

Correspondent te Las Palmas 

 

ntussen is de eerste week van mei al bijna voorbij terwijl de huiscorrespondent van de 

Zeezwaluw nog geen uitnodiging heeft ontvangen voor een afscheidsfeestje. Het plan was 

toch om begin mei de landvasten los te gooien om de zomer in Portugal en Spanje door te 

brengen, of is hij abuis? 

 

Daarom maakt hij snel een 

verkennend wandelingetje over 

steiger J. Gelukkig, ze liggen er 

nog, maar zijn alweer erg druk aan 

het werk. 

Riens ligt in het water te spartelen 

en wil even aanboord zodat Ineke 

de buurboot Orion op afstand 

houdt om hem gelegenheid te 

geven de zwemtrap te beklimmen. 

Een hele hijs met 9kg lood rond je 

slanke middel en moe van het 

werken onder water. 

Een kopje koffie doet wonderen en 

voor de correspondent de 

gelegenheid krijgt om een praatje 

te maken, gaat Riens alweer te water. De schroef en schroefas moeten schoongemaakt worden 

waarna er ook nog een nieuwe zinkanode op de schroefas moet worden gemonteerd. Best lastig zo 

onderwater. 

 

Gelukkig hoeft Riens niet zolang 

zijn adem in te houden maar kan 

gewoon met de PowerDive (het 

gele gevaar) ademen. 

 

Om dit nijvere Zeezwaluw werk 

vast te leggen gaat onze buurman 

Edwin van de SY Orion te water. 

Helemaal professioneel uitgerust 

met duikfles op zijn trimbare 

vest, goede regulator en alle 

andere toeters en bellen. Hij 

vergeet zijn onderwater 

fotocamera gelukkig niet. Terwijl 

Riens de schroef schoon maakt worden er ondanks het troebele havenwater mooie plaatjes 

geschoten. De correspondent maakt ook foto’s en wat aantekeningen terwijl Riens en Edwin nu 

samen onder de Orion aan het werk zijn om daar de lastige tweedelige anode aan te brengen. 

 

Het gefröbel duurt wat langer dan gepland omdat de zelfborgende moertjes meedraaien. Even 

een extra sleutel gehaald bij de wachtende dames en die klus is eindelijk geklaard. Van het 

onderwater gesleutel aan de Orion zijn mooie foto’s gemaakt. 
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Als de klussen naar tevredenheid geklaard zijn, is het nog een heel karwei voor de dames om alle 

duikspullen met zoet water te spoelen, weer aan boord te hijsen en te drogen gezet/gehangen. 

Deze noodzakelijke onderwater vertrekvoorbereiding is gelukkig gedaan. 

 

Gezamenlijk wordt een kopje koffie gedronken vooriedereen in zijn eigen kuip even onderuit 

zakt. De correspondent vertrekt snel om het nieuwe Zeezwaluw Suffertje te maken 
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