
DUIKEN.NL 592/2019DUIKEN.NL58 2/2019

Ver voor de wekker zich meldt ben ik 
wakker. Ik heb onrustig geslapen. 
Ik check voor de zoveelste keer 

de weersvoorspellingen en ja, het heeft 
vannacht flink gevroren. Of er al geschaatst 
kan worden op natuurijs vind ik nergens 
terug op internet, maar we nemen de 
gok en gaan naar Friesland. Wanneer 
er vorst is, dan is het laagje water in de 
polder van Ryptsjerk doorgaans één van 
de eerste plekken waar geschaatst kan 
worden. Voor de zekerheid neem ik buiten 
de schaatsen ook nog mijn camera in 
onderwaterbehuizing mee. Wanneer we 
onderweg iets bijzonders zien dan heb ik 
dat in elk geval bij me. In de haast laat ik 
duikpak en snorkelspullen maar thuis, die 
zal ik niet nodig hebben! Ik zie de molen die 
bij de plas staat al vanuit de auto wanneer 
we onze bestemming naderen. Maar er 
rijden geen schaatsers, oeps. We lopen wat 
rond de plas en spreken wat met andere 

schaatsliefhebbers die eveneens tevergeefs 
zijn gekomen. Dan kijk ik naar die molen… 
met dat ijs… met die wolken… het lijkt 
alsof we niet voor niets zijn gekomen. Het 
alternatieve plan is geboren, een half-
halfopname van deze molen. 

DROOGPAK VERGETEN
Hoe verzint Bruno het toch iedere keer 
weer? Ik zou mijn cameraset zonder de 
flitsers gebruiken en aan de kant hurken 

om de half-halfopname van de molen 
te maken. Maar het vrijmaken van het 
ijs bij de kant zou ogenblikkelijk een 
modderwolk doen opwaaien in het water. 
En dat wil ik niet op de foto. Wat ben ik blij 
dat Bruno altijd weer een oplossing vindt, 
ook al staan we hier zonder de benodigde 
spullen. Uit een bosje struiken vist hij 
enkele houten latten en haalt de lekbak uit 
de kofferbak. Binnen korte tijd lig ik met 
een regenpak aan bij een klein wak op de 

Of er al geschaatst kan 
worden op natuurijs 
vind ik nergens terug 

op internet

We maken een ijsduikje, 
duiken tussen het drijvende ijs.IT GIET OAN

Natuurijs. Ongelooflijk wat dat teweegbrengt. 
En ik behoor ook tot de schaatsgekken die 
nerveus worden bij strenge vorst. Op naar 
Friesland om weer eens wat rond te rijden. 
Helaas valt mijn plan in duigen, het ijs is nog 
te dun. Maar wat er zich dan afspeelt, vind 
ik ook echte ijspret.

IJSPRET
IT GIET OANOM DE HOEK Tekst en foto’s: Janny Bosman

IJs, wind en sneeuw. Bizarre winterse 
omstandigheden in Nederland. 
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OM DE HOEK IJSPRET
IT GIET OAN

SAFARI DIVING LANZAROTE -
 UW RESORT HET HELE JAAR DOOR. 

Alle duikers zijn welkom! Kant-, boot- en 
nachtduiken voor dezelfde prijs. Kantduiken 

direct voor de duikschool, bootduiken maximaal 
10 minuten varen. Accommodaties dicht bij de 
duikschool, allemaal met goede beoordelingen. 

Safari Diving Lanzarote
www.safaridiving.com

E-mail: duiken@safaridiving.com
Tel.: 06 – 55 521 634
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Kom en ontmoet 

ons op Duikvaker 

2 en 3 februari. 

geïmproviseerde ‘steiger’ - zonder door het 
ijs te zakken of het water te vertroebelen. 
Dat het dan toch nog mis kan gaan, dank ik 
aan mijn enthousiasme tijdens het maken 
van de beelden. Ondanks de aanwijzingen 
van Bruno om op het deel van de latten 
te blijven liggen en niet te veel ernaast, 
verplaats ik mij toch naar het onheil. De 
lekbak loopt voor een groot deel vol en ik 
word drijfnat. De volgende poging verloopt 
prima maar het kwaad is al geschied en ik 
probeer mijn natte kledij maar te vergeten. 
De verbazing van de mensen ter plaatse is 
groot en de reacties komisch, hoe kan het 

ook anders. De schaatsen zijn voor hier in 
het vet gebleven maar de ijspret is er niet 
minder om.

BETERE VOORBEREIDING
Nu we de smaak goed te pakken hebben, 
gaan we de volgende dag naar een 
waterpoel bij ons in de Randstad. De 
snorkelspullen, droogpak, handschoenen 
en droge kleding zijn ingeladen tezamen 
met de cameraset. Omdat ik voor deze 
opnames gebruik maak van natuurlijke 
lichtomstandigheden kan ik de flitsers 
thuislaten. Er ligt een laagje ijs en het 

zonnetje werkt prettig mee voor de 
temperatuur en de lichteffecten. Ik ben 
helemaal in mijn element hier in het water 
met al dat ijs. En alsof de weergoden mij 
zo enthousiast hebben gezien, worden we 
een week later verrast met een toegift van 
de winter. IJs, wind en sneeuw. Bizarre 
winterse omstandigheden in Nederland. 
We maken een ijsduikje, duiken tussen het 
drijvende ijs, snorkelen in de striemende 
wind voor half-halfopnames met winterse 
taferelen.  En het schaatsen op natuurijs, 
daar heb ik uiteraard ook nog tijd voor 
gemaakt!


