Deze week dalen we af onder het wateroppervlak en worden we verwelkomd in een wereld die
vol zit met kleur, leven en schoonheid. Hier gelden de wetten van de oceaan! Zet je duikbril op
en doe je zwemvliezen aan want…..we gaan onder water tennissen!

De Dive Instructors van het T.V. Eemnes Open Toernooi staan de hele week klaar om alle
deelnemers onder leiding van een buddy door de adembenemende onderwaterwereld te
begeleiden en zij zorgen ervoor dat iedereen aan het einde van het toernooi zijn/haar Padi
brevet haalt! Laat je meenemen op een unieke duikervaring tussen prachtige koraalriffen in de
diepten van de oceaan. Neem een duik tussen kleurrijke tropische vissen, anemonen, sponzen,
weekdieren, zeesterren, zee-egels en zeepaardjes en weelderige koralen die op de zeebodem
leven. Laat je meevoeren op de warmwaterstromen, door verlaten scheepswrakken, dein mee
op de stroom en laat je opgaan in grote scholen glanzende vissen. Kortom, voel je als een vis in
het water en….. Duik mee in de wonderlijke onderwaterwereld van T.V. Eemnes!

Zaterdag 17 Augustus - “Duik in het diepe” dag
Het onderwater avontuur kan beginnen! Je staat op het punt je eerste duikervaring te beleven!
Leren duiken kan best even spannend zijn zo’n eerste keer. En om die eerste keer duiken gelijk
goed te laten verlopen, delen we een aantal handige tips ter voorbereiding van je duikervaring.
Hopelijk wordt hiermee jouw eerste keer duiken een fantastische ervaring die je nog veel vaker
wilt beleven om zo de prachtige onderwaterwereld beter leert kennen. En wie weet ga je straks
zelfs je Padi halen. Klokslag 10 uur zullen de duikinstructeurs van de open toernooicommissie
klaar staan voor de introductieduik. Samen met de onmisbare sponsoren die zorgen voor
voldoende zuurstof zodat wij veilig kunnen duiken en alle vrijwillige goudvissen dalen de
deelnemers van de eerste ronde af naar de diepe bodem van ons paviljoen waar we in de met
lucht gevulde ruimte ons tegoed gaan doen aan het rijk gevulde zeebanket. De duikflessen
moeten even af, wel zo handig eten zonder mondstuk!

Wanneer wij hebben gezorgd voor voldoende energie om ons tijdens het duiken warm te
houden, dalen we af onder het wateroppervlak. Tropische, bontgekleurde vissen komen
nieuwsgierig kijken naar de spetterende wedstrijden. Sommige vissen proberen hun
territorium te verdedigen door je tot bij je duikbril te benaderen, anderen schieten schichtig
weg in de onbekende diepte van de donkere Oceaan. Tussen de tentakels van koralen
verbergen kleurrijke visjes zich voor grotere exemplaren en overal waar je kijkt zie je weer
andere soorten vissen. ‘s Avonds bij ons 4 zeesterren restaurant kunnen we napraten over de
vele soorten vissen die we gezien hebben en dolfijn genieten van de heerlijke maaltijden van
Ocean Master Edu.

Zondag 18 augustus - “Sardientjesdag”

Vandaag is er door de grote hoeveelheden tenniswedstrijden sprake van een heuse Sardine
Run. Dit bijzondere schouwspel in de oceaan trekt vele toeschouwers aan die zich net als
haaien, sportvissen zoals zalm en forel, zeezoogdieren en vogels tegoed doen aan de vele
spannende partijen van de rijke glinsterende zilveren massa kleine vissen.

Als het spektakel los gaat mag je het water in. Onder strikte begeleiding. Dit geldt voor zowel
duikers als snorkelaars. Want als er een Bait Ball ontstaat, is er overal wat te zien. Dan vallen
hordes dolfijnen, haaien, walvissen en vogels de sardientjes aan. Velen zullen deze dag achter
het net vissen maar er ontsnappen genoeg sardines zodat dit vreetfestijn volgend jaar weer kan
plaatsvinden. Uiteraard is het ook mogelijk om dit fenomenale kijkspel vanaf de kust mee te
maken. Wanneer de vissen dicht bij de kust zwemmen, krijgt de kustlijn een zilveren tint, een
genot om te zien. Speciaal voor deze zinderende dag zijn er twee toernooidrankjes:
“NEMO” en “DORY”

We dagen jullie uit om ze beiden te proberen en zo dit fenomeen tot een onvergetelijke
ervaring te maken.

Maandag 19 augustus - “Zeesterdag”
Zeesterren (ook wel starfish) danken hun Nederlandstalige naam aan hun stervormige lichaam
en het feit dat ze in zee leven.
Onze “Starfish” Mirjam, draait vandaag de dienst en dat belooft een avond vol enerverende
wedstrijden te worden. Net als de deelnemers van deze avond staat de zeester bekend om zijn
doorzettingsvermogen. Hij zuigt zich vast en laat niet meer los. Een zeester kan niet bloeden,
zweten of huilen dus vandaag geen bloed, zweet en tranen dag!!
Het water loopt je in de mond want ook vandaag staan er weer heerlijke gerechten op de kaart.

Voor de “Wist u datjes” kunt u een visje uitgooien bij Mirjam of kijk op onze website:
WWW.EEMNESOPEN.NL
Dinsdag 20 augustus “Blauwe Vinvisdag”
De donkere diepte van de oceaan bulkt van de vis en de wedstrijden.
De blauwe vinvis is met zijn 25-27 meter net zo groot als een tennisbaan en is het grootste dier
dat ooit geleefd heeft. De tong van de blauwe vinvis is zo groot als een olifant en weegt
ongeveer 2000 kilo.

Het gedrag van de blauwe vinvis is nog deels onbekend, omdat het dier lastig te bestuderen is.
Dat veroorzaakt vandaag dus een golfslag aan spannende wedstrijden.

Woensdag 21 augustus - “Guppendag”
Na 3 tot 4 dagen wordt geadviseerd een rustdag in te plannen.
Onder het toeziend oog van onze duikinstructeurs zullen wij ons daarom voorbereiden voor een
mooie snorkelervaring aan de oppervlakte van het water.
Allerlei kleine, fel gekleurde visjes zwemmen je tegemoet en als je geluk hebt zie je zelfs een
schildpad. Je hoort alleen het geluid van je ademhaling en wordt gehypnotiseerd door de vele
kleurrijke wedstrijden.
Van parelmoer gekleurde vissen, felblauwe Dory’s en oranjerode Nemo’s tot kleine
pijlinktvissen en gevaarlijke zee-egels. We kijken onze ogen bijna uit onze snorkels en liggen
uren in het water. Maar we willen meer!
Naast vette wedstrijden zullen wij dan ook zorgen
voor een kolossaal springkussen voor onze guppies!!!!!!

Vanaf 17.00 zullen de goden van de zee onder het waakzame oog van Pietseidon volgens
traditie de lekkerste pannenkoeken van de zee bakken.

Donderdag 22 augustus - “ Neusje van de Zalm dag”
Vandaag zullen er alleen wedstrijden worden gespeeld van de allerbeste kwaliteit!
De deelnemers zwemmen stroomopwaarts en doen mee aan een heuse uitputtingsslag.
Zij moeten niet alleen watervallen en smalle rotsachtige doorgangen overwinnen, in ondiep
water worden zij ook regelmatig opgewacht door hongerige beren en vraatzuchtige roofvogels.
Alleen de sterkste zijn in staat deze dag met goed gevolg af te leggen.
‘s Middags wordt er overheerlijke zalm gerookt. “Smokey Theo” gaat zorgen voor een ware
smaakbeleving waarbij de zintuigen van de oceaan voor even als door een sidderaal geprikkeld
worden. En dit keer wordt de vis NIET duur betaald.

Vanavond krijgt iedereen de kans om een spiering uit te werpen en een kabeljauw te vangen
tijdens de legendarische loterij onder leiding van….. Dat is nog een verrassing!
Dit jaar zal het geld worden geschonken aan de Stichting ‘Met je Hart’! (www.metjehart.nl)

Vrijdag 23 augustus - “Nachtduikdag”
Aan het einde van een enerverende week met spannende en wervelende wedstrijden vissen wij
uiteindelijk allemaal in dezelfde vijver. Als sardientjes in een blik proberen de deelnemers
allemaal een hengeltje uit te gooien naar de winst en moeten zij ervoor zorgen dat ze niet naar
de haaien gaan. Nu iedereen wat bekender is met de omgeving zowel boven als onder water
zijn wij klaar voor een spannende nachtduik.
‘s Nachts zijn er andere dingen te zien dan overdag, omdat veel (roof) dieren 's nachts het
actiefst zijn en ook veel zeedieren dan paren. Een ander aspect dat de nachtduik anders maakt
is dat het oriënteren boven water, dus voor en met name ná de duik, moeilijker is dan overdag.
Gelukkig zal DJ Arie-L geluidsgolven veroorzaken om ons de plek te wijzen waar wij na afloop
van de duik het water weer moeten verlaten.
Tot in de late uurtjes zullen wij vervolgens meedeinen op de golven van de oceaan en zullen wij
voor even de zeespiegel van T.V. Eemnes laten stijgen.

Zaterdag 24 augustus - “Decompressiedag”
Na een spannende nachtduik kunnen we beter even wat druk van de ketel halen. Dus heb je
last van de hamer(haai), zeeziekte of waterige oogjes, ga dan eerst even in de
decompressietank. Je gaat dan van een omgeving met hogere druk naar een omgeving met
lagere druk. Decompressie betekent letterlijk “ontdrukken”. De decompressie dient wel
langzaam te gebeuren om de tijdens de nachtelijke duik in het lichaam opgenomen gassen de
kans te geven geleidelijk uit het lichaam te verdwijnen.

De echte die-hards moeten vandaag gewoon vol aan de bak. De Dive Instructors rekenen op
lange wedstrijden, vele ti(g)e(rhaai)-breaks en spannende games vol met zeewaardige punten.
Het is vandaar erop of eronder, drijven of zinken!
Zondag 25 augustus - “PADI dag”
Vandaag is de grote dag aangebroken. Wie heeft de finaledag van het duikbrevet gehaald e
n wie niet. Meer dan 70% van het aardoppervlak bestaat uit water waarmee oneindig veel
avontuurlijke mogelijkheden worden geboden. PADI-duikers beschikken over de sleutel tot de
ongelofelijke onderwaterwereld. Alle finalisten staan op het punt hun finale duik te maken. Pas
op dat je geen Moreen of Witte Haai tegenkomt en hou je Buddy goed in de gaten. Wie zijn de
parels onder de duikers en wie niet. We zullen het aan het eind van de dag weten. Kom vooral
ook kijken en aanmoedigen. Er is voor alle vissen in de zee heerlijk IJS en lekkere zee-hapjes.
Na afloop is de prijsuitreiking uiteraard ook weer een feestje onder muzikale leiding van onze
octopus Edu en zullen de winnaars eindelijk hun felbegeerde PADI ontvangen.

Veel plezier bij het 34e Eemnes Open - Onder Water!

