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INLEIDING CLUBEVENEMENTEN  
 

Hier een aantal verhalen over evenementen. Als beschrijving, of als evaluatie. 

Maar altijd leuk om te zien wat je met duiken nog meer kan doen. Het verhaal 

wrakduiken is van jaren eerder. Had even tijd nodig om het op te schrijven… 

 
AFDALING VAN DE OURTHE ,  DE WEDSTRIJD .   
En toen zegt-ie: "ik heb al een slachtoffer voor het vlot-verhaal (Jaap dus), 

schrijf jij over de wedstrijd?" 

Daarbij was niet helemaal duidelijk of Wart of ik het slachtoffer was. Dus 

hebben we Jelle samen beloofd dat de eerst aankomende een stukje zou 

schrijven over "de wedstrijd". 

Nu is de wedstrijd op zich geen onderwerp.  

Je kan op twee manieren de Ourthe af. Op een drijfmiddel of snorkelend. Toen 

ik in 1982 voor het eerst de afdaling zwom, waren er nog geen deelnemers met 

een autoband, dus ik zwom. Wel was er toen een onderscheid tussen 

wedstrijdsnorkelaars (rode stickers) en recreanten (gele stickers). Direct de 

eerste keer ging ik over de finish tussen de "rode stickers". Nu was ik niet de 

enige, verre van dat zelfs. Vele recreanten waren niet van plan om de 

wedstrijdzwemmers voorrang te geven. De eerste jaren mochten de 

wedstrijdsnorkelaars 5 minuten eerder weg, en dat vonden we meer dan 

genoeg. 
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Na een paar jaar was het verschil tussen "wedstrijd" en "recreant" zo vaag, dat 

ze nu geen onderscheid meer maken, iedereen dendert vrolijk de Ourthe af. Als 

je er dan toch voor kiest om niet te drijven, kan je maar het beste zo snel 

mogelijk weer in Hamoir zijn, want daar is de Koek & Zopie.  

Nu kan je serieus trainen, en met behulp van een monovin tot echte prestaties 

komen. Er zijn zo'n 5 tot 10, voornamelijk Belgische snorkelaars die dat waar 

maken. Met een voorsprong van 10 tot 20 minuten komen ze, meestal binnen 

een uur, in Hamoir aan. Anderen, zoals ik, hebben een wat minder strak 

trainingsschema (we doen er eigenlijk niets aan). Met een behoorlijke 

snorkeltechniek kan je dan nog altijd bij de eerste 20 eindigen. De tijd voor 

"mijn soort mensen" wordt voornamelijk bepaald door de stroomsnelheid van 

de Ourthe. De laatste jaren houd ik de diepte en de tijd een beetje bij. De 

diepte is goed vast te stellen, want er zit een peilschaal op de brug in Hamoir. 

De tijd kent een vrolijke onnauwkeurigheid, maar dat doet er niet toe. 

In het grafiekje bij dit stuk kan je zien waar de stroom toe leidt. Als er geen 

water staat doe je twee uur en een kwartier over de afdaling. Ten minste, als je 

de vinnen uittrekt, want anders wordt het tobben. Rond de 130 cm 

waterhoogte is het feest. De tocht duurt dan maar een uur, en dan heb je ook 

nog voldoende tijd om ruim te zwaaien naar omstanders. 

Dat kon dit jaar ook wel, maar met 49 cm water moest je dan toch serieus 

rekening houden met Arden-koppen tijdens het zwaaien. Nee, dit jaar was het 

afdalen van de Ourthe echt werken. Ik had er dan ook weinig lol van toen ik na 

100 minuten bungy-diving als 13e over de finish kroop. De mededeling dat ik 

derde was in de categorie "Zeer oude man" deed me ook weinig. Vroeger, toen 

ik nog "Gewoon oude man" was eindigde ik hoger, en met meer plezier. 

Ver na mij kwam Wart. Hij voelde zich de echte winnaar, want hij hoefde dit 

verhaal niet te schrijven. 

Naast de nummers één en twee van dit jaar, die een prachtige sportprestatie 

leverden, is er eigenlijk maar één echte "wedstrijd-prestatie".  

Die werd geleverd in de klasse "vlotvaren". De waterstand was gewoon veel te 

laag voor deze categorie. De meeste vlotbouwers deden dan ook meer dan drie 

uur over afdaling. Een groep was verreweg de beste, ook al maakten ze 

onderweg gebruik van kinderarbeid om het rubber over de vochtige 

rivierbedding te sleuren.  

En deze helden waren van …. Jawel TOV Gagnan. 

 



Clubblad artikelen TOV Gagnan door Rob Kool  4 

4 
 

KUSTWACHT ONDERVRAAGT  LEDEN TIELSE DUIKVERENIGING .   
 

Leden van de Tielse duikvereniging Gagnan hebben de laatste maanden 

gewerkt aan de specialty wrakduiken. Duiken op wrakken in de Noordzee is 

een onderdeel van die cursus. 

Afgelopen zaterdag ging een zestal duikers op weg naar twee wrakken voor 

Hoek van Holland. Dit onder leiding van duikschool Get Wet. De eerste duik 

naar het wrak van de Internos ging prima. Dit 75 meter lange vrachtschip ligt 

recht op de bodem en is sinds 1969, toen het verging, volledig overgroeid met 

anemonen. Grote kabeljauwen en steenbolken vinden een prachtig 

onderkomen in de ruimen van het schip en grote noordzeekrabben lopen door 

de vergane 

kajuit. 

Op weg naar 

het tweede 

wrak viel het de 

duikers op dat 

hun boot werd 

gevolg door een 

vliegtuig. Niet 

veel later kwam 

ook een klein 

bootje in beeld. 

Klein, maar wel 

heel snel. 

Binnen de kortste keren volgde de oproep. Het was een patrouilleboot van het 

kustwachtschip Zeearend met de mededeling dat men inspectie uit wilde 

voeren. 

Als snel bleek de reden. Het wrak waar de duikers naar onderweg waren was 

de Kursk. Niet de Russische onderzeeër, maar een gelijknamig Deens 

vrachtschip dat in 1912 voor onze kust is gezonken. Deze boot, die in stukken 

uit elkaar is geslagen, had als lading een grote hoeveelheid Frans kristal. 

Het Nederlands Instituut voor Scheepsarcheologie heeft een bergingsverbod 

afgekondigd voor het Kursk scheepswrak. Het wrak ligt in de 12 mijls-zone, dus 

in de Nederlandse territoriale wateren. Elk scheepswrak ouder dan 50 jaar in 

onze wateren valt onder de monumentenwet. Duikers mogen wel duiken maar 

van zo’n wrak mag je helemaal niets afhalen. Om er voor te zorgen dat de wet 
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wordt nageleefd heeft het instituut in dit geval een “aandachtsvestiging” uit 

doen gaan. Dat betekent dat de kustwacht controleert wie er in de buurt van 

het wrak komt. 

De kustwacht liet er weinig twijfel over bestaan dat de regels in dit geval 

nageleefd moesten worden. De uitrusting werd gecontroleerd en de gegevens 

van de aanwezigen werden genoteerd. 

Na deze vertraging konden de duikers te water om te constateren dat er 

inderdaad kristal en glaswerk rond het wrak te vinden was. De aandacht van de 

sterke arm lag nog vers in het geheugen, dus van een spontane bergingsactie 

werd afgezien. Begroeiing en vorm van het wrak waren minstens even boeiend, 

en zo werd het zeker de excursie die de duikers zich hadden voorgesteld. Een 

volgende trip wordt al gepland. Zie ook www.gagnan.nl 

 
DE JAARLIJKSE TOCHT N AAR €-POORT .  
Meneer Leune en ik bezoeken eens per jaar de duikstekken aan het 

Oostvoornse Meer.  

We doen dat niet principieel met zijn tweeën. Verre van dat zelfs. Weken van 

tevoren kondigen we aan dat we weer gaan. Meestal wordt het plan ook 

opgenomen in de officiële duikplanning. De dagen die voorafgaan aan de duik 

brengen we in enthousiasme door. De nieuwsgierigheid van de clubgenoten is 

groot, en de belangstelling om mee te mogen overweldigend.  

Soms schuiven we zelfs met de datum om de deelname aan de tocht naar €-

poort voor zo veel mogelijk Gagnan-leden (Zijn dat nu Gagnanners of 

Gagnans?) open te stellen. 

En daarna rijden we met zijn tweeën naar het westen. 

De reden van het zich steeds herhalende verhaal van de tien kleine duikertjes, 

zo vlak voor het vertrek, ken ik niet. Ik stel alleen vast dat het een soort 

natuurwet aan het worden is. Voor hen die het duiken in het Oostvoornse 

Meer steeds missen hier een soort verslag.  

http://www.gagnan.nl/
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Het zoute Oostvoornse Meer is een rare plas. Lengte en breedte zijn in 

kilometers uit te drukken. Vanaf het strand kan je zo het water inlopen tot een 

diepte van 1 a 1,5 

meter. Daarna 

komt een lullig 

stenen dijkje, waar 

het heel lastig is 

om met volle 

uitrusting 

overheen te 

klauteren. Het 

kan, maar het is 

enorm zeuren. De twee belangrijke duikplaatsen in het meer, “de Stormvogel” 

en “de Loswal” danken hun belangstelling met name aan het feit dat je er 

makkelijk te water kan zonder het dijkje te nemen.  

Op beide stekken gaan in de winter per uur ongeveer evenveel duikers te water 

als er in de Beldert in een heel zomerweekend. Het is er dus druk. Omdat het 

zo helder is wil iedereen uit de zuidelijke randstad er oefenen. Ook voor 

commerciële opleidingen is het er een paradijs. Het zicht is zo goed dat zelfs de 

meest klunzige instructeur zijn klasjes bij elkaar kan houden. Verder kan ik 

slechts zeggen dat er nergens is zo goed te zien dat er niets te zien is als hier. 

Mooie heuvels met veel schelpdieren (kenners zeggen “mosselen”) en daarmee 

houdt het meestal op. 

Toch houdt meneer Leune vol dat het leuk is om er één keer per jaar te duiken.  

Het afgelopen jaar had hij weer eens twee keer gelijk. De eerste duik was bij de 

Stormvogel.  

De Stormvogel zelf is een restaurant dat zich al jaren niet stoort aan de grote 

groepen duikers die door het restaurant lopen. En dat is goed, want het is het 

grootste deel van hun omzet. Door het restaurant is het er, ondanks de drukte, 

altijd wel gezellig. Wat ook bijdraagt aan de duiksfeer ter plaatse zijn de twee 

duikwinkels. Beide zijn veel groter dan die van onze plaatselijke 

materiaalpusher, en ook vullen is geen probleem. Dus ook voor laatste moment 

materiaalproblemen is meestal wel een oplossing voorhanden.  

Het laatste en niet onbelangrijkste deel van de stek is de steiger, waar je over 

het dijkje te water kunt. Groot, uitgestrekt en zo aangelegd dat hij tientallen 

mensen tegelijk aankan. Helaas wordt een belangrijk deel van die mensen 

gevormd door de klasjes, die stompzinnig de zaak verstoppen omdat ze maar 

een aandachtspunt hebben: hun instructeur! Met wat sjor- en duwwerk kom je 
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altijd wel bij een eigen vierkante meter steiger, en vanaf daar is het makkelijk 

duiken. 

Onze eerste duik ging in zuidwestelijke richting. Binnen enkele meters ben je 

dan alleen. Oefenende klasjes zwemmen nooit meer dan 100 meter, en 

diepduikers hebben de gewoonte om pal zuid te duiken om decostops te 

voorkomen. Onze route ging via een aantal mooie heuvels, waar we als een 

soort zweefvliegtuigen vanaf zeilden naar een diepte van 28 m. Los van wat 

stekelbaarsjes was er heftig niets te zien, maar wel met een zicht van meer dan 

tien meter. De terugtocht bracht ons in een school van duizenden ansjovissen 

(of iets dergelijks).Voor mij was het de eerste keer dat ik zoiets hier zag, dus 

dat was scoren. Doordat de duik tamelijk diep was, werd de luchtvoorraad zo 

langzamerhand erg dun. Dus werd het laatste stuk afgelegd langs de oever, op 

een diepte van 6 meter. Als je er de weg weet, zoals wij die er jaarlijks duiken, 

is de kans heel groot dat je het Romeinse wrak tegen komt. Het wrak stelt nog 

maar weinig voor: een meter of 20 oud hout, waarvan de structuur nog redelijk 

herkenbaar is. Zoals de naam al doet vermoeden is het wrak heel oud, men 

schat het op 16e of 17e eeuw. De resten zijn echter te gering om historische 

waarde te hebben. Dus ligt het wrak er tot duikend Nederland de laatste 

splinters heeft weg gewerkt. Vlak voor de steiger kwamen we nog wat 

georganiseerd ow-vermaak tegen. Een afgezonken VW-kever en een bed. Het 

werd tijd om op te stijgen! We deden dat ieder voor zich. De massa’s technical 

divers die te water gingen zorgden er zorgvuldig voor dat alle andere 

buddyparen als individuele duikers verder moesten. Meneer Leune kwam zelfs 

nog een forel tegen in de laatste meters. Hij wel! 
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De tweede duik was bij de Loswal. De loswal heeft een duikwinkel die 

aanmerkelijk groter is dan die van onze plaatselijke materiaalpusher. Vullen 

kan je er ook. Ten slotte is er een restaurant dat zich al jaren niet stoort aan de 

grote groepen duikers die door het restaurant lopen. En dat is maar goed ook, 

want zij die de situatie goed kennen geven hun geld liever uit bij een restaurant 

even verderop.  

De loswal is een oude aanlegkade. Enkele jaren geleden zijn er de opnamen van 

Amsterdamned gemaakt. We doken er begin december. Ik probeerde om over 

het strand van de Stormvogel naar de Loswal te rijden. Meneer Leune wees me 

er op dat ik een ervaren duiker was. Zeker als meneer Leune dat doet wordt ik 

achterdochtig. Hij is namelijk minstens zo’n ervaren duiker. En als die zoiets 

zeggen, proberen ze je meestal voorzichtig er op te wijzen dat je op weg bent 

iets stoms te doen. In dit geval betrof het een onderdeel van de module 

duikleiderschap. Een duiker inventariseert altijd de mogelijke problemen ter 

plaatse en controleert de vluchtwegen. Nu vloog de bagger weer alle kanten 

uit. Kortom, het scheelde niets, of ik had de auto vastgereden in de Zuid-

Hollandse klei. Mijn argument dat ik de kortste route wist naar het wrak van de 

Archimedes was duidelijk zwakker dan zijn argument dat ik een wrak aan het 

maken was van mijn Chevrolet. Na een kleine omweg kwamen we alsnog op de 

enorme soort-van-parkeerplaats bij de Loswal. 

Tussen de tientallen auto’s van collega-duikers liep een visser. Door mijn 

strategische verkenningen langs het strand wisten we dat hij onderdeel was 

van een klein leger van mannen in waadbroek-met-hengel. Voor alle zekerheid 

informeerde we bij de man waarom zij zo massaal op onze speelplaats 
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aanwezig waren. Gelukkig had deze hengelbezitter niet de natuurlijke vijandige 

houding die zijn soort meestal ten opzichte van ons aanneemt. 

Enthousiast vertelde hij dat zijn ras bijna een jaar nodig had om het meer te 

ontdoen van forel. Na de zomer waren ze dan zielig, geen forel meer te vangen. 

Nu hadden ze daarvoor een oplossing. Jaarlijks worden er in oktober duizenden 

forellen in het Oostvoornse Meer losgelaten. De omstandigheden zijn daar 

dusdanig dat ze zich niet kunnen voorplanten, maar verder is het er goed forel 

wezen. De vis krijgt dan een voorsprong van twee maanden (wie dat snapt mag 

het me uitleggen), en daarna halen de visgerei-eigenaren ze er weer uit. 

En dan zeggen ze dat wij een zinloze sport hebben! 

Na wat gezeur met O-ringen konden we te water, op weg naar de Archimedes. 

Ik weet de route exact, omdat we er jaarlijks duiken. Helaas is die route 

gebaseerd op een droog strand, klimmen over het dijkje en het ontbreken van 

vissers. Deze laatsten hadden bedacht dat hun waadbroek de grootste kans op 

droog blijven had als ze op het dijkje stonden. De kans op twee aardige vissers 

op een dag is klein, die op 12 nagenoeg nul. Dus moesten we via een tweede 

koers. Die had ik uit de nieuwsgroepen: 270o vanuit de loswal. Binnen de 

kortste keren zaten we op een metalen ding. Leuk, maar verontrustend. Als er 

iets rampzalig is voor kompasduiken is het metaal. Na een kwartiertje zaten we 

op 26 meter. Gevoelsmatig was de afstand goed, maar het was veel te diep. De 

Archimedes ligt op 18 tot 21 meter. Omdat we verder alleen prachtige heuvel 

met hier en daar een stekelbaars zagen, werd het tijd om maar eens naar 

boven te gaan om te oriënteren. Zo’n lange opstijging maak je ook niet 

dagelijks, en dan heeft het wel wat. Boven lagen we in rechte lijn met mijn 

standaard richtpunt voor het wrak. Een afwijking van een graad of vijf maakte 

dat we er toch ruim 100 m naast het doel zaten. Nu bleek ook dat er een ton op 
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het wrak was aangebracht. Iedereen die bereid is om een eind te zwemmen 

kan het tegenwoordig dus makkelijk vinden. Wij gingen over de bodem. Het 

metaal van het wrak werkte deze maal in ons voordeel. Zelfs al zit je er iets 

naast, de kompasnaald wordt aangetrokken door het wrak. De Archimedes is 

een kustscheepje dat in de vorige eeuw is gezonken. Daarbij is het wrak in 

stukken gebroken. Alles is eraf geroofd, en je kan ook nergens meer in. 

Daarmee is het voor echte wrakduikers alleen nog maar een dooie boot. 

Persoonlijk vind ik het nog steeds boeiend om eens in de zoveel tijd tussen de 

resten door te zwemmen die over een 150 – 200 meter zijn verspreid. Op de 

terugweg haalden we de zelfde truc uit als bij de Stormvogel. Op zes meter 

diepte terug langs het dijkje, om zo de overtollige stikstof kwijt te raken. Het 

was een gelukkige keus. De regenboogforel had dit weekend uitgeroepen tot 

visser uitlachdag. Massaal zwommen ze langs bodem op een diepte die net 

buiten het waadbroek bereik lag. Wij waren inmiddels door de forellen 

herkend als een onderwatersoort van ongevaarlijke gekken: de duikers. 

Zwemmen kunnen duikers nauwelijks, en na verloop van tijd gaan ze naar een 

milieu waar een fatsoenlijke vis-die-zich-niet-kan-voortplanten gewoon dood 

gaat. Maar het is leuk om er hard rondjes omheen te zwemmen om te laten 

zien hoe het allemaal wel moet. 

Volgend jaar gaan meneer Leune en ik weer. Kijken of de verse vis dan ook zo 

leuk is. 

Toelichting: 

1. Natuurlijk mag ik Rien tegen meneer Leune zeggen. De laatste tijd houden sommige leden 
top tien lijstjes van buddy’s en duikstekken bij. Nu is Meneer Leune volgens mijn 
elektronische logboek het enige Gagnan-lid in mijn buddy top-tien en de enige die met me 
in Oostvoorne wil duiken. En al is het maar een keer per jaar, over die mensen moet je met 
respect schrijven. 

2. Iedere overeenkomst met werkelijke personen en plaatsen is, met uitzondering van 
Archimedes, toeval. 

3. Betrouwbare en ongekleurde info over deze stek is te verkrijgen bij Peter & Rien. 

 

MIJ  ZAL HET NIET GEBE UREN ☺! 
 

De laatste weken heb ik veel 3* opstijgingen gedaan. Normaal zijn dat lastige 

oefeningen, als de bovenkant van het water kraakt is het zelfs zeuren. 

Van de geassisteerde opstijging krijg je met water van 3 graden een koude bek. 

En iedereen die dat leuk vindt is gewoon een masochist. 
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Tot overmaat van ramp bevriest er onder deze omstandigheden van tijd tot tijd 

een automaat. Dan is het feest helemaal compleet. Hierbij nogmaals mijn 

complimenten voor hen die deze winter het 3* hebben afgerond. 

Ik ben niet bang voor een bevroren automaat, met mijn apparatuur zal het niet 

gebeuren! 

16 februari. 

Er zijn veel belangrijke dingen te doen. Duikvaker is er één van. Nu duik ik liever 

vaker, dus geen beurs. Het aantal buddies is door de festiviteiten teruggelopen 

tot één. Daar die ene Rien is, vind ik het allemaal best. 

We spreken af “aan de andere kant van de spiegelpolder” te gaan duiken. We 

speuren beiden het internet af, maar geen clou waar we de andere stek 

moeten vinden. 

Dus besluiten we onderweg maar naar de Sloterplas te gaan. Ik wil graag dat 

kleirif eens op mijn gemak bekijken. 

Nu zijn er belangrijkere dingen in het leven dan duiken. Voor velen is dat de 

auto. Vlak voor Amsterdam komen we tot stilstand in de file voor de autorai. 

Even denken we dat de file wel op zal lossen. De file denkt langdurig van niet. 

We nemen wat doorgetrokken witte strepen en weten bij te draaien in de 

richting van het Twiske.  

Het vriest licht, volgens de thermometer althans. Voorlopig hebben we daar 

geen last van. Niet geheel vrijwillig genieten we eerst heel lang van het Noord-

Hollandse polderlandschap. Niet dat we de plas niet kunnen vinden. Het Twiske 
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is zo groot, daar rij je niet zomaar langs. Deze laatste uitspraak geeft het 

probleem goed aan. We zoeken eindeloos naar de juiste ingang. 

Bij het water aangekomen lopen we op tegen het verschil tussen werkelijke 

temperatuur en gevoelstemperatuur. De wind is “straf”. Daardoor maak ik een 

wonder mee. Mijn buddy, de alom gewaardeerde en gerespecteerde houder 

van de iglotrofee heeft het fris. Toch kleden we ons om.  

Bij het duiken zijn er wat belangrijke zaken om in leven te blijven. Goed 

onderhoud is er een van. Mij automaat heb ik net weggebracht voor de 

servicebeurt. Mijn 2e automaat is ook tamelijk recent geserviced, dus het zou 

moeten lukken. 

We lopen naar de plas. Het zicht is magnifiek. Ik zet mijn nieuwe bril op (hierbij 

de enige en algemene bekendmaking dat mijn groengele duikbril na 14 jaar 

versleten en begraven is). 

De bril zegt vrolijk “pazoing”. Nu zijn brillen om te kijken, niet om te pazoingen. 

En jawel, het nieuwe, ultramoderne instelmechanisme zat niet goed vast. Met 

inmiddels ijskoude fikken knoop ik het geheel vast. Mijn automaat geeft 

inmiddels een licht “pablub”. Ook dat hoort niet, maar na uren in de auto en de 

nodige kou is dat een detail. 

We duiken onder. Met een perfecte koers komen we op een onderwater 

platform met veel pos, baars en snoekbaars. Ook zien we witvis als we verder 

afdalen, en blijft het helder en met veel vis. Op 28 meter gaat de “pablub” over 

in een verontrustend “pabadabalub”. We beginnen aan een bocht, maar dalen 

toch nog iets door. Op 30 meter gaat de pabadabalub over in een 

“BRAVOESHHHH”. Mij automaat bevriest. Ik zwaai naar Rien en geef aan dat ik 

mijn heil aan de oppervlakte ga zoeken. De truck met een bevriezende 

automaat is om er onmiddellijk voor te zorgen dat je een positief drijfvermogen 

krijgt. Verder is het zaak om je automaat zo te houden dat de lucht 

onmiddellijk via de uitlaat wegloopt. En dan gewoon af en toe lucht happen. Je 

kunt dan goed volgens het boekje opstijgen. Je grootste risico is op dat 

moment dat de automaat te koud wordt, zodat je hem uit je mond moet doen. 

(Er is er ooit een aan mijn pak vastgevroren). 

Dit alles ging nu goed, en Rien reageerde als vanouds alert. Boven is de kraan 

dichtgedraaid. Ik was toen wel in 3 minuten 80 bar kwijt! Laat je dus niet 

verleiden om onder water zaken op te gaan lossen. 

Aan de oppervlakte was de gein er wel af. We hadden genoeg vis en Nederland 

gezien voor één dag. Bovendien, de schrik van alle 20 minuten duikers, de 

koning van het lage luchtverbruik, kortom de roemruchte Rien Leune heeft het 
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koud. In ieder geval zijn z’n handen ijsklompen. Duiken in de winter, het kan 

ellende opleveren. Zeg nooit: Mij zal het niet gebeuren ☺! 

PS. Een ander buddypaar heeft onder vergelijkbare omstandigheden pas de 

kraan van de bevroren automaat dichtgedraaid en is daarna buddybreathend 

opgestegen. Ook dat is een goede optie. Wel bestaat daarbij de kans dat de 

automaat van de buddy door het hoge luchtgebruik ook bevriest (ik spreek uit 

ervaring). Gelet op het waanzinnige luchtverbruik bij bevroren automaten is 

daarom mijn advies: niet nadenken, maak dat je wegkomt. Op dat moment kan 

het nog volgens het boekje.  

 
NIEUWJAARSSNORKELTOCHT IN NIJKERK .  
 

Tijdens de CI-cursus zijn we uitgenodigd/uitgedaagd door de Nijkerkse 

Onderwatersportvereniging om mee te doen aan hun Nieuwjaarssnorkeltocht. 

Nu wil ik daar bij voorkeur niet meer over praten. Helaas zit Arjan in de 

Clubbladcommissie, en om nu nee te zeggen tegen zo’n enthousiasteling da’s 

ook weer zowat. Dus hier een verslag van de Gagnan avonturen in Nijkerk…. 

Nieuwjaardag 2004. Ik haal mijn 3 mm uit het vet en poets mijn snelle vinnen 

op. Zaterdag mogen we naar Nijkerk om van de sluis te springen, de haven 

door te zwemmen en vervolgens te genieten van de onvervalste Nijkerkse 

gezelligheid. 

Zaterdagochtend belt 

Marco. Hij gaat met 

Frans, en heeft 

inmiddels contact 

gehad met onze 

Zuiderzee broeders en 

zusters, naar Nijkerk. Ze 

gaan niet zwemmen!!! 

Na alle grote verhalen 

geloof ik mijn oren niet, 

dus voor alle zekerheid 

gaat de uitrusting toch 

maar mee. Het is 

maanden geleden dat 

mij vinnen zo mooi gewaxed waren en ook mijn snorkel ziet er vandaag strak 

uit. 
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Eenmaal in Nijkerk volgt de teleurstelling. De eens zo trotse bewoners van de 

Zuiderzee zijn nu voorzichtige Randmeerdorpelingen. Niks verzamelen bij de 

havensluis, maar bij het Erkmeerderstrand. 

Als eerste zie ik Petra. Daardoor weet ik nu zeker dat het fout gaat.  

Laat duidelijk zijn, op zich is er helemaal niets mis met Petra. Maar als op een 

dag het droogpak wordt opgevolgd door een dubbel geïsoleerd droogpak met 

HR-ketel en dubbel glas, weet dan dat Petra tenminste in het testteam heeft 

gezeten.  

Ze legt uit dat de deelnemers aan de snorkeltocht vorig jaar ziek zijn geworden 

van het vervuilde water. Daarom wordt de tocht dit jaar op een ander plek niet 

gehouden. (Wie de vorige zin niet snapt kan zich melden in Nijkerk) 

Marco en Frans zijn er inmiddels ook. We wensen de aanwezigen een goed 

2004 en informeren naar het aantal aanwezige duikpakken. Die zijn er genoeg. 

Ze hebben echter een waterdichte clubsmoes opgezet. Zo wil Peter wel, maar 

dan moeten Henk en Ton ook. Henk vindt dat prima, maar verwacht dan wel 

dat weer 2 anderen mee doen. De eindstand lijkt dat iedereen wel wil, maar 

alleen als ze met zijn allen gaan. En niet iedereen is er… 

Conclusie: wat een watjes, maar creatief met smoezen! 

Nu moeten we daarbij onmiddellijk toegeven dat ze het perfect maskeren. Zo 

wordt er veel en zeer smakelijke vis gebakken. Dus niemand kan zeggen dat 

hij/zij geen vis heeft gezien. 
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Ook zijn er vier alternatieve spelletjes bedacht. Sleetje rijden, dubbelloops 

skiën, lijnduiken zonder water en kompaslopen. Alles levert letters op, 

daarmee moet een woord worden gevormd. Een soort twee voor twaalf, maar 

dan met zijn vieren en met lastige oefeningen. 

Ons Tiel+ team lijkt onverslaanbaar. Met Henk hebben we Nijkerk een van hun 

sterkste krachten ontfutseld. We blijken iets te overmoedig. Frans en Marco 

lopen kompas met handicap (met sigaar) en bij het sleetje rijden pakken we 

een handicap doordat ik op de slee ga zitten en Marco trekt. Zo lopen we toch 

wat achterstand op. 

Ook de lijnsignalen lopen bij mij uit de klauwen. Op het droge hebben ze de 

spelregels aangepast en ik raak volstrekt de kluts kwijt. Persoonlijk beschouw ik 

het echter nog steeds als een prestatie 

om de weg kwijt te raken als je aan 

een touw zit ☺. 

Gelukkig vind ik wel onmiddellijk het 

woord dat bij elkaar moet worden 

gepuzzeld: “Materiaalles”. 

Dom natuurlijk, want Petra zat 

erachter. Dat had toch onmiddellijk 

een aanwijzing moeten zijn dat er iets 

heel ander woord uit moest komen. 

We bedenken van alles. Warm wolletje 

(1 letter te veel) Extradikpak (helaas 

ook fout) en Onderpakdons (Weer een 

letter teveel) komen als passende 

woorden bij me op.  

Na heel veel geschuif met letters ziet Frans het licht: Trilaminaat! En jawel, 

bingo! Toch een koppeling met het droge duikrubber. Inmiddels heeft iedere 

groep die oplossing, maar de eer van Gagnan is in ieder geval gered. 

Na veel koffie, chocomel en soep en Nijkerkse gezelligheid gaan we uit elkaar. 

Het blijven watjes, maar wel hele aardige. Als ze me volgend jaar weer 

uitnodigen om te zwemmen tuin ik er weer met genoegen in. 
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AND NOW FOR SOMETHING COMPLETELY DIFFEREN T…  
 

Regelmatig krijg ik mail van onze clubleden. Meestal leuk, soms verontrustend. 

Zo kwam de tekst: Wat dachten jullie van de afdaling van de Maas in plaats van 

de Ourthe. 

Voor mij is dat simpel: No Way! Blijf van mijn Ourthe af! Geef mij mijn trein! 

Ik slaagde er in net iets genuanceerder te antwoorden: “Slechte alternatief, 

héél slecht alternatief, Goede aanvulling”. 

En zo komt het dat ik voor de 2e keer in maart naar het diepe zuiden van het 

land rijdt om daar, zonder enige toevoeging van perslucht, te water te gaan. 

Ik ben wel nieuwsgierig, het is recht tegenover de plek waar mijn moeder is 

geboren. Ze is met haar ouders geëmigreerd, ver voor het gehemelte naar 

zachte G ging staan. We rijden er in hoog tempo naar Maastricht: Richard, 

Ingrid en Arjan in de ene auto, en ik met Nelleke als mental coach in de andere. 

Als snel staan we op de hoge dijkweg en aan de Maas. Het geboortehuis van 

mijn moeder staat er nog aan de overkant.

 

Het is druk bij het vertrekpunt. Bij binnenkomst worden we direct 

aangeschoten door twee mensen met een badge. “Zwemzde gij auch mit” 

wordt ons gevraagd. Op dat moment realiseer ik me weer dat je hier als 

identiteitbewijs een volwaardig paspoort moet hebben. Daarnaast is volledige 

beheersing van Frans Duits en Nederlands nodig om het lokale dialect te 

ontcijferen. 
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Om terug te komen op de gestelde vraag: ik geef geen krimp. “Jawel, maar we 

wachten nog op onze organisator”. Kijk, daar komen we weer makkelijk van af. 

“Nâhdan, da’s sjiek” hoor ik nog, waarna ik met de andere het gebeuren ga 

bekijken. 

De tocht start bij een clubhuis van een roeivereniging. Als Helmut en Ingrid zich 

melden vanuit het hotel waar ze zich geestelijk hebben voorbereid kan het 

feest beginnen. 

Voor het vertrek hebben de organisatoren een uitgebreide briefing gehouden, 

kompleet met PowerPoint presentatie. Ik was daar niet bij. De redenen? 1. ik 

heb wat moeite met de taal, 2. Ook al beweren ze anders, ik zwem uitsluitend 

stroomafwaarts. 

We hijsen ons in het rubber en het feest kan beginnen, De tocht is bedacht 

tijdens de Mestreechter vastelaovend. Er gaan dan ook flessen wijn, bier, 

haaienpakken een wet T-shirts mee met de 100 deelnemers. 

Ik zie een beetje tegen de tocht op. Want al is de vier kilomèter minder dan de 

9,6 van de Ourthe, het blijft een pest eind. Bovendien ziet de Maas er veel 

kalmer uit dan het kleine Waalse broertje. 

Na het start signaal blijkt het mee te vallen. De Maas is veel trager, maar ook 

heel veel warmer dan de Ourthe. Er is dus absoluut geen sprake van afzien. 

Sterker nog, ik zwem in mijn 7 mm en dat is te heet. Tenzij je natuurlijk gaat 

drijven zoals de droogpakkers doen. 
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De tocht is duidelijk anders dan de Ourthe. Daar zwem je grotendeels door de 

natuur en tegen stenen, hier zwem je door de stad en langs boten. De tocht is 

daardoor totaal anders en dat maakt het de moeite waard. Beide tochten gaan 

onder bruggen door, maar op dit punt is de afdaling van de Maas de winnaar. 

Ze passeren in de korte tocht zo’n 6 bruggen. Daaronder is de ouder Romeinse 

brug met zijn prachtige bogen. Op dit bruggen wordt gezwaaid door mensen 

die denken dat Mestreechter vastelaovend dit jaar 2 keer wordt gevierd. 

Aan het eind moeten we nog even een paar honderd meter door het Zuid 

Willemskanaal en dan zit het er op. Nu, dat valt tegen. Dit laatste stuk is 

stroomloos. De droogpakkers moeten nu ook zwemmen en zo eindigt iedereen 

nat. 

Op de kant staat de bus die ons terug brengt. Ze melden ons af en krijgen een 

medaille die onmiddellijk ingezet kan worden als bierviltje. Een prijs mag 

tenslotte gezien worden. 

Na een laatste chocomel is het tijd voor de reis terug. 

Goed plan die afdaling van de Maas. Niet in plaats van, maar zeker er bij. 

Dank aan de evenementencommissie voor de organisatie. Voor mij mogen ze in 

herhaling vallen. Martin moet dan wel mee, kan hij uitleggen wat die 

vastelaovend is. 
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SAMEN NAAR DE SPEELTU IN .  
Ik duik de winter door. Dat hou ik als ruim 30 jaar vol. Op vragen hoe het 

winterduiken in Nederland is kan ik dan ook een gefundeerde mening geven. 

Niet de zondagmiddag/luie stoel mening van iemand die alleen ’s zomers en in 

de tropen duikt, maar de mening van iemand die enkele honderden duiken is 

koud en donker water achter de rug heeft. Iemand die door sneeuw en 

opvriezend water de diepte ingegaan is. 

Hier de dus zeer onderbouwde en statisch te verantwoorde conclusie: het is 

niks. De vissen zijn allemaal naar het zuiden en het is glad en koud. 

De zondagmiddag/lui etc. duikers hallen nu opgelucht adem: zijn hadden dat 

geheel zelfstandig beredeneerd. En dat zonder eindeloze kilometers te maken 

en iedere keer opgescheept te zitten met een uitrusting die niet schoon en 

droog te krijgen is. 

Nu dus enige toelichting waarom ik toch zo gek ben. Allereerst is er best wel 

veel en mooie vis te zien ’s winter. Je moet alleen pesterig diep. De eerste 20 

meter is het niets. Het zicht is daar dan wel vaak bijzonder goed (als je lamp de 

winterse omstandigheden aan kan)  

Ook is doorduik een leuke manier om je vaardigheden op peil te houden en iets 

aan lichaamsbeweging te doen. 

Door gebrek aan enige leven van betekenis ga je ook op ziek naar andere 

vormen van duikvermaak in deze maanden. 

Rien en ik verkennen in deze periode graag wat plassen. Dit onder het motto 

“als het ’s winter niets is, wordt het ’s zomers ook niets”. (Ook weer zo’n logica 

die nergens op slaat). We hebben Rosmalen, Nionplas, Waspik, Sloterplas en de 

Oosterplas zo geprobeerd. Soms dramatische duiken, waarbij alleen héél veel 

chocomel je weer op het goede spoor brengt, maar soms ook wereld 

ontdekkingen. De Spiegelplas is er een voorbeeld van. 

Een andere vorm van tijdverdrijf is samen naar de speeltuin. Duikers krijgen 

meer en meer de neiging rotzooi in het water te pletteren en dat dan 

duikopbject te noemen. 

Een triest voorbeeld is de Spiegelplas waar wat caravans liggen, een paar 

verroeste fietsen en een oude skelter. 

Bij de beter aangelegde plassen zijn er lijnen en bandensporen die je langs de 

objecten leiden. 
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Als je ’s winter toch niets te doen hebt is het aardig zo’n tocht langs de 

duikobjecten te maken. Vooral leuk om een te kijken hoe ver we (niet) willen 

gaan in de Beldert. 

Hieronder een summiere lijst met plassen. De circuits veranderen steeds, dus ik 

noem enkele zaken, aangevuld met mijn waardering. 

• Busloo: Onder meer een boot, bus en steigers. Het touw ligt op tien meter, 
waarna je moet kiezen welke kant je pakt. De objecten liggen ver uit elkaar 
en het zicht is vaak slecht. Waardering: *…. 

• Vinkeveen: Goed touwenspoor langs wipkippen, bus, boot en buizen. 
Waardering: **… 

• Hagestein: Verzamelde hoeveelheid rotzooi zoals een aanhanger en een 
auto. Geen parcours, wel wat paaltjes: Waardering: 0 

• Lith: Eenvoudig parcours met lijn langs boot en bus. Goed aangegeven. 
Waardering: **… 

• Maarsseveen (open vanaf 10.00 uur): Hier liggen 2 parkoersen. Met alle 
respect voor mijn oude vereniging, maar in het “vrijwilligerscentrum” zijn 
ze zo zeikerig dat ik er niet meer kom. Ze hebben een aantal aardige 
bandenbouwsels. Aan de overkant is het commerciële centrum. Net zo 
duur, maar 
probleemloos als je je 
brevet bij je hebt. 
Heel leuk parcours 
met boten, de zwaan 
van Brandsteders 
Honeymoonquiz, 
kajaks, stellingen en 
een oude 
zwembadglijbaan die 
in stukken op de 
bodem ligt. Objecten 
zijn verbonden met 
bandenspoor en een 
touw waardoor je los 
van de bodem blijft. 
De kerstbomen vind ik niets, de cactus en de fietsenstalling (inclusief bord) 
hebben wel wat. Alles bij elkaar een beetje over de top. Waardering: ***.. 

• Oostvoornse meer, Stormvogel: Banden parcours langs o.a. een kever, 
onderwaterhuis, boot en een volledige onderwater glijbaan. Vanuit een 
zwembad helemaal opnieuw opgebouwd. Los van de groep 
computerkasten zijn het mooie grote objecten. Westelijk van het parcours 
is op 7 meter nog het middeleeuwse wrak. Jammer dat ze er nep amforen 
naast gelegd hebben. Waar de meeste speeltuinen de 15 meter niet 
overschrijden, gaat dit parcours met een route naar de 24 meter. Aan de 
balie van het restaurant kan je zelfs een stempel halen. Waardering: ***. 
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• La Gombe: Alleen op afspraak. Mooi vliegtuig, huisje en een aantal 
bouwwerken. Route zou beter kunnen, nu moet je het voornamelijk 
hebben van richtingborden. Met route zou het de beste zijn. Nu: ***.. 

 

Als iemand een parcours weet dat nog mooier is, hou me op de hoogte. Er 

moet toch een 4 of 5 sterren parcours (te bouwen) zijn. 

Nog een waarschuwing. Duiken in de speeltuin is echt een winter 

aangelegenheid. In de zomer is het veel te druk en duik je volledig in het stof. 

PS. En voor wie nog niet is overtuigd: We zijn pas naar het Oceanium in Blijdorp geweest: 

Waanzinnig veel vis, waaronder haaien, murenen en barracuda’s. Een aanrader voor iedereen 

die uit zijn luie stoel wil komen zonder de kast met de duikspullen te openen.  

 
OURTHE –  ALWEER  
Nieuwe redactie, dus de verplichting tot nieuwe stukjes. En de vraag of ik iets 

over de Ourthe kan schrijven. Nu was dit de 15e keer dat ik me met de trein van 

Hamoir naar Bomal liet vervoeren. Veel nieuwe beelden levert dat niet meer 

op. Toch wat details….. 

Het weer is begin maart in geen decennia zo slecht geweest als dat van 2005. 

Veel sneeuw en stevige vorst. Op zaterdag kwamen mijn vrienden uit Noord-

Holland langs. Met die club heb ik zeer regelmatig een volledig weekend rond 

Hamoir doorgebracht. Op zaterdag wandelen, abseilen of duiken in La Gombe 

en op zondag “de afdaling”. 

Dit jaar was hun club duidelijk: te koud, geen zin. 
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Iets vergelijkbaars gold voor Gagnan. Onder de bekwame leiding van de 

evenementencommissie in het algemeen en Rick in het bijzonder was een 

krachtige lijst van nieuwe helden opgesteld. Alleen “het vlot” was niet te 

organiseren…

 

Gedurende de zaterdag groeide het aantal mensen die last hadden van griep, 

gebit, buitenvrees of angst voor onderkoeling. Uiteindelijk reden we dus maar 

met zijn 6-en naar België: Rick en ik en vier fans, te weten onze echtgenoten en 

twee Bruggemannetjes die als vrijwilliger waren aangewezen. 

We kwamen al snel tot de conclusie dat de omgeving er nog nooit zo mooi had 

uitgezien. 

Alles was wit! Vooral voor Nelleke was dit fantastisch: ons oude fototoestel 

was volstrekt versleten, dus met een nieuwe exemplaar kon ze zich volledig 

uitleven. 

De kou zorgde er voor dat de sneeuw niet smolt. En dat is lullig als je in een 

regenrivier gaat zwemmen. Het was ook niet druk. Bij de finish, die dit jaar net 

voor de brug was, troffen we wat medelanders. Ik kende ze van een opleiding. 

Enthousiast kwamen ze vertellen dat er meer water was dan verleden jaar. Het 

klonk overtuigend, maar als het om de Ourthe gaat geloof ik meer in zuivere 

waarneming. En die is makkelijk: op de brug hangt een peilschaal. “Bijna 80 cm, 

da’s anderhalf uur zwemmen” was mijn conclusie, die door niemand werd 

gedeeld. 
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Om een uur stortte we ons met zijn allen op de trein van Hamoir naar Bomal. Ik 

had mazzel, ik werd de 1e klasse ingeperst. Daar zat een Belgische dame, die 

met tasjes de omgevende stoelen had afgezet. Nu ben ik professioneel 

treinreiziger, dus dat schrik me niet af. Met een half “sorry” liet ik mijn Bar pak 

tussen de uitstalling zakken. Verbijsterd keek ze me aan. Zij, van mijn leeftijd 

maar nog steeds glanzend blond in haar bontjasje en ik …. 

Laat ik zeggen dat ik verkouden was, en mijn kop in de vaseline was gestopt. 

Het geheel zag er dus vochtig en zeer ongezond uit. Ter verdere verdediging 

was ik enige dagen niet geschoren en probeerde ik met mijn 7 mm 

handschoenen een rolletje dextrosuiker in mijn hoofd te metselen. Verbijsterd 

keek ze me een tijdje aan: een rubberen barbaar in haar 1e klasse coupe. De 

wereld leek in te storten.  

Haar afgrijzen werd nog groter toen iemand op het tafeltje tussen ons in ging 

handen. “Ik ben zo weg” riep hij, waarna hij aan een zeer uitgebreide 

fotoreportage begon. 

Nog voor we in Huy, het tussenstation, waren brak de vrouw. Ze graaide haar 

spullen bij elkaar en verdween in de richting van de volgende coupe, weg van 

deze Hollandse idioten. Als ze had opgelet, had ze gezien dat daar nog een paar 

honderd man zat. Maar misschien had ze geluk en is ze niet tussen de 

Hollanders maar tussen de talrijke Friezen… 
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Uit de trein was het makkelijk: vinnen aan en… Toen was het startschot al 

gevallen. Meestal wachten de organisatoren op de eerste serieuze tekenen van 

onderkoeling voordat het startsignaal wordt gegeven, maar deze keer had ik 

nog niet de tijd gehad om mijn handschoenen aan te geven. Als een speer 

begon ik aan mijn inhaal actie. Tenslotte blijft het sport zo snel mogelijk weer 

uit het water te zijn. 

Voor ik echt op snelheid was lag mijn bril al goeddeels van mijn hoofd. Iemand 

had me een schop voor mijn kop gegeven. 

En om eerlijk te zijn: daar had ik niet op gerekend. Kijk, de Ourthe heeft een 

aantal standaard beperkingen. Bij laagwater steken de rotsen af en toe een kei 

omhoog om je reflexen te testen en bij hoog water houden bomen een tak 

naar beneden om je daar met een verheugende knal in vast te laten lopen. 

Verder: hoe breed de rivier ook is, je eindigt altijd met iemand die een tijd 

naast, en vooral tegen je aan zwemt. Vooral bij een fanatieke zwemmer is dat 

lastig. Zeker als ze 

ook met armen 

zwemmen is het 

lastig. Mijn 

verdediging is dan: 

handen in elkaar 

haken en wachten 

tot ze een keer of 

drie in je armen 

zijn blijven steken. 

Daarna zijn ze 

gegarandeerd 

moe, want ieder 

inhaken haalt hun 

volledige snelheid 

weg. 

De schop voor mijn kop bleek een nieuw verschijnsel. We goed oplet weet dat 

de vernieuwing in de duiksport heeft toegeslagen. Andere brevetten, nieuwe 

handsignalen, het houdt niet op. 

Sommige organisaties gaan nog verder. Zo heeft iemand bedacht dat snorkelen 

slecht voor het milieu is. Daar is veel voor te zeggen: wie dicht op de bodem 

probeert te sprinten kan hele sporen achterlaten, en dan heb ik het nog niet op 

het optrekken van mistgordijnen voor de mededuikers. Nu kan dat ook anders: 

metertje omhoog, niet sprinten en het gaat fantastisch. 
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Voor een andere organisatie is dat niet genoeg. Zij hebben de Frogkick bedacht 

voor milieuvriendelijk duiken. De frogkick is eigenlijk gewoon schoolslag 

zwemmen met je benen. Of dit het milieu helpt? Ik weet het niet. Wel weet ik 

dat je een rotsbodem in een rivier geen kwaad kan doen met snorkelen. Wie 

echter gaat frogkicken tussen snorkelaars… 

Al snel zaten bril en snorkel weer op hun plek. Even tempo maken en kijk, er 

kwam al weer een vin langs flitsen. Deze keer kon ik me net reden door op mijn 

zij te draaien. 

Nog een 20 meter verder was het weer raak…. 

Nu weet een goed duiker zich aan te passen aan de omstandigheden. Wat doe 

je met een kikkerpoot? De fransen weten er wel raad mee. Daar gelden 

kikkerbillen als lekkernij. Om nu mijn tanden in een 7 mm pak te zetten gaat 

wel wat erg ver, zeker met temperaturen rond de nul graden. Maar de basis 

gedachte is goed. Dus de eerstvolgende kikker ging in de routine die ik nog over 

had van mijn waterpolo tijd: klemmen, trekken, duwen (onder) en afzetten 

(ferm). Het werkt probleemloos. Hierna bedacht ik dat ik wel eens zou willen 

zien hoe Michel zijn rugby routine op deze slag los laat. Niet doen waar de 

rijkswacht bij staat, maar verder…  

Over de rest van de tocht is weinig te melden, of het zou moeten zijn dat een 

vlot te vroeg was vertrokken. Dit vlot was niet van banden gemaakt, maar van 

de rubberen bananen die vaak zijn gebruikt bij de speldag. Een fantastisch ding, 

dat alleen niet goed tegen het gebrek aan waterstand kon. Wel zat er prachtige 

forel en karper onder. 

Na 1 uur 29 werd ik door de organisatie de kant op geholpen. Door dezelfde 

mensen werd ik uitgeroepen tot 10e en 2e Nederlander. De 10e plek wordt 

onmiddellijk afgestraft door een beker1 en, om het goed te maken, een doosje 

bonbons. 

Nadat ze zo hadden voorkomen dat een (Belgisch) landgenoot met het monster 

naar huis ging werd de einduitslag, als zo vaak, aangepast. Hoewel niemand de 

extra persoon heeft gezien, sta ik nu op plaats elf. Ook Rick moest een plaats 

inleveren, maar met de nu 37e plek zit hij nog dik in de ere top 50. 

In de zaal van de prijsuitreiking probeerde de organisatie ons nog een T shirt 

met de route te verkopen. Neem van ons aan dat dit zinloos is: die rivier brengt 

je vanzelf naar huis, daar heb je geen routebeschrijving voor nodig. 

                                                                 
1 Nelleke pleit voor een prijzenkast in het clubhuis. Ze weet dat ik die 4 lelijke dingen die ik nu heb niet weggooi, 

maar ze wil ze zo graag het huis uit hebben. 
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Dat kan niet worden gezegd voor de terugreis, waar we ons in dichte sneeuw 

richting Nederland moesten worstelen. Volgend jaar weer, maar hopelijk dan 

met meer water! 

RIEN PLATINA! 
Sommige duikorganisaties hebben aparte "brevetten" voor mensen die lang en 

veel duiken. Met 500 duiken ben je goud, met 1000 zelfs platina! 

Sinds half juli zijn we weer een platina duiker rijker. Met zijn kleinzoon Roald 

(en met Annemarie2 en mij) ging hij op zondagmiddag bij het clubhuis de 

Beldert in. 

Da's lekker rustig moet hij gedacht hebben toen we de afspraak maakten. Daar 

het me niet echt werd gevraagd, dus heb ik maar even nagelaten om te 

                                                                 
2 Foto Annemarie 
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vertellen dat Frans er met de specialisatie decoduiken bezig was (sorry, buddy). 

En dus was het druk. 

Druk genoeg voor ballonnen, champagne en de felicitaties van veel leden. 

Want als er feestjes georganiseerd moeten worden zijn wij van Gagnan 

razendsnel. 

Frans vertelde de aanwezigen 

(deels van andere verenigingen) 

dat dit nu de man was waarmee 

hij zijn 1e duik had gemaakt. 

En dat is de kern waarom het 

extra de moeite is om aandacht 

te besteden aan deze 1000e duik. 

Rien houdt niet van kapsones. 

Met enig geweld heb ik hem aan 

het 3* gekregen, maar verder 

gaat de belangstelling van Rien 

niet richting brevetten. Hij duikt. 

Veel, en overal. In de stroom, 

onder het ijs, zoet, zout Rien is 

er. 

Daarbij vind hij het helemaal niet 

erg om met enige regelmaat een beginnend duiker mee te nemen. Er zullen 

dus meer duikers in de club zijn die Rien wel, dan duikers die hem niet in hun 

logboek hebben.  En zo heeft hij een echte bijdrage aan de vereniging geleverd 

door de jaren heen. 

Nu zal je zeggen: over de 65, 1000 duiken, het enthousiasme wordt mogelijk 

minder. Vergeet het maar, net voor deze memorabele duik kocht hij een 

nieuwe computer. Op naar dubbel platina dus. 

 

Gefeliciteerd namens de club 

PS. Vrijdag kwamen Rien en Riek met vlaai. Ook wat dat betreft waren zij weer een voorbeeld! 

Dus mocht je je logboek minder goed bij houden: voor een paar vlaaien gieten we graag een 

fles slechte & over de datum champagne over je uitrusting! 

VOL GELAATSMASKER ,  EEN VOLGENDE DUIKSPECIALISATIE .  
Kijk, op het gebied van duiken kan je me weinig meer leren. Dat is geen 

prestatie, maar gewoon een kwestie van lang doorgaan.  

Soms ontstaat er weer iets nieuws. Voor grotduiken in openwater kan ik niet 

warm lopen. Als je daar aan toegeeft ben je, voor je het weet, bezig met de 

module “Stroomduiken onder de Douche”. 
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De module 

Volgelaatsmasker 

klinkt anders. Lang, 

heel lang geleden 

heb ik met een Kirby 

Morgan gedoken, en 

dat was best leuk. En 

mijn duikmaat Bart 

Veldhuis had de 

bevoegdheid en 

bereidheid om ons 

verder te scholen. 

Tijd voor het volgen 

van de specialisatie. 

Als braaf cursist begin ik met doorwerken van het boek. Voordelen zijn: 

comfort, communicatiemogelijkheden, bescherming tegen de kou, veiligheid 

bevestiging en vuilwaterbescherming. 

Mijn enthousiasme groeit niet: men wil alleen met me duiken omdat ik mijn 

mond hou, ik heb het niet koud en ik ben nooit een bril kwijt geraakt. Tot slot: 

leuk voor een beroepsduiker, maar vervuilt water krijg je me niet in. Meer 

comfort ben ik echter altijd voor.   

Het boek noemt ook nadelen: duur, geen opleiding, moeilijk in gebruik en 

onbekend. Kijk duur, daar hou ik niet van. Geen opleiding. Ik kijk nog eens naar 

de voorpagina van het boek: Specialisatie volgelaatsmasker. Conclusie: de 

schrijver heeft er niet in geloofd dat het boek zou worden uitgegeven. En 

onbekend… ik kijk opnieuw naar de voorpagina. 

Met deze gedegen voorbereiding gaan we naar het clubhuis. Alles wat ik moet 

doen is een afweging maken tussen de resterende voor: ‘meer comfort’ en de 

tegen: ‘moeilijk en duur in gebruik’. Het lijkt me een overzichtelijke afweging. 

In het clubhuis (waarom heeft dat ding eigenlijk geen naam?) inventariseert 

Bart de cursisten. Het blijken uitsluitend 2*instructeurs. Hij houdt zich groot. 

Met veel enthousiasme vertelt hij het verhaal, aan de hand van een goed 

verzorgde presentatie. Discussie wordt niet vermeden, en zo wordt het een 

genoeglijk een leerzame avond. Via een lokale duikhandelaar is materiaal 

gehuurd. We kunnen oefenen met een Ocean Neptune Space. In tegenstelling 

tot andere (echte?) merken, wordt dit masker voor een klantvriendelijke prijs 

verkocht. Voordeel van dit (en andere) maskers is dat je gewone bril er 
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makkelijk in kan. Het opmerkelijkste onderdeel zijn de neusdoppen. Na het 

aanbrengen van verlengde nokken kan ik mijn neus er mee dicht duwen. 

De eerste fase van de cursus is doorlopen. We vragen Bart naar zijn mening. Hij 

is duidelijk: je ziet meer, het zit voor geen meter en het levert heel vaak gezeur 

op om te klaren. Maar, zo besluit hij, op de kant staat het rete-cool. 

 De volgende avond loop ik geheel macho het bad in. Ondanks dat het 

oppervlakteventiel helemaal open staat, beslaat het masker volledig. Ik weet 

dus niet of iemand mijn “Cool” heeft opgemerkt. Het kan ook zijn dat iemand 

anders de aandacht trok, want er werd erg gelachen. 

In het bad doen we 

de oefeningen: 

masker af, zes 

bandjes bijstellen 

masker op, klaren, op 

je kop hangen en 

luchtstroom 

afstellen. Het is 

allemaal goed te 

doen. Tenminste, 

nadat je door heb 

hoe je voorkomt dat 

de bandjes zich aan 

alle kanten als een soort octopus aan je hoofd en apparatuur vastplakken op 

plaatsen waar je dat niet wil hebben. Het moeilijkst blijft het klaren. Door je 

masker op je voorhoofd te drukken ram je de plastic doppen in je neusgaten. 

Mijn toch al niet geringe gok wordt hierdoor ernstig opgerekt, maar klaren blijft 

geen feest. De fotografische belangstelling doet vermoeden dat Bart toch een 

beetje gelijk heeft: het masker heeft een hoog show-off gehalte. 

Als afronding van de cursus oefenen we in het buitenwater. Op het moment ik 

het ademen door de neus beter onder de knie krijg gaat het klaren behoorlijk, 

maar verder…. 

Samen met mijn buddy Frans test ik de kreet ‘je ziet veel meer’.  Dat valt tegen: 

geen vis te zien, met een rode watermijt houdt het wel op. Ook zonder dollen: 

ik heb jaren gezocht naar een bril die dicht op mijn gezicht staat. Daardoor heb 

ik een vrijwel maximale kijkhoek, de verschillen met het volgelaatsmasker zijn 

marginaal.  
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Weer op de kant houden Frans en ik een krachtige evaluatie: prima cursus, 

complimenten voor Bart, maar deze maskers zijn niets voor ons.  “Moeilijk in 

gebruik” wint op alle fronten van “Comfortabel” of het nu rete-cool staat of 

niet. 

PS. Over mijn bril waar ik jaren naar heb gezocht:  Helaas heb ik die bril op de 

bodem van een plas gevonden. Ondanks de ideale pasvorm is het zwart er 

nooit meer uit gegaan. 

EVALUATIE OUDEJAARSDU IK .  
Dit verhaal is over miscommunicatie tijdens een duik en een evaluatie die 

aanzet is geweest tot het verder aanscherpen van de veiligheid.  

Het is niet juist naam en toenaam op het internet te zetten, daarom is de 

evaluatie geanonimiseerd.  

De oude jaarsduik wordt georganiseerd door de evenementencommissie. Dat 

deze commissie een duikleider aanwijst lijkt me een goede en natuurlijke zaak. 

Ik ging er van uit dat Lompo Dinges deze taak vervulde toen hij met een 

duiklijst begon rond te lopen. 

Begin duik bij mij: 148 bar EAN37, 12 liter. Rien (2x7, perslucht 200 bar) is als 

eerste in het water. Als we beiden klaar zijn geeft ik een ok teken. Bij het 

uitblijven van een reactie vertrekken we “naar rechts”. Na enkele minuten en 

op een meter of 14 hoor ik drie tikken. We zijn dan inmiddels het 12 m 

platform bij Gerard ruim voorbij. 

Bij de 2e reeks raak ik gealarmeerd, bij de derde reeks stijgen we gecontroleerd 

op. (Ik vraag me af hoeveel “reeksen” ik heb gemist) 

Boven is snel duidelijk dat het om “duiker vermist” gaat. Op aanwijzing van de 

duikleider ga ik naar Louis. Ik geef aan dat ik een lijn in de open auto heb 

liggen. Ik vraag Rien de lijn op te halen (motivatie: ik kies voor de meeste 

ervaring). Met Louis daal ik af en doe een rondje. Het zicht is te slecht om een 

zoekpatroon uit te voeren. Wel vind ik de draad van Ariadne en een paaltje. 

Bij bovenkomst is Lompo Dinges verdwenen, men zegt dat hij zich aan het 

omkleden is. Ik geef de barman aan dat ik een paaltje heb waar de lijn op kan. 

Ik zie dat een lijnduiker langs de rietkraag zoekt.  

(Vraag: waarom zocht de duiker daar? Constatering: Op het water is het 

verdwijnen van de duikleider verwarrend).  

Men vraagt me “de anderen” op te duiken. Ik geef Louis aan dat hij ter hoogte 

van het paaltje met blijven liggen.  
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• motivatie: als ik lijn en duikers bij het paaltje bij elkaar kan krijgen kunnen 

we een cirkel van 30 meter pakken. 

• overweging: ik duik vervolgens alleen, da’s een bewuste keuze, maar 

daarmee niet onmiddellijk goed. 

Eerst duik ik paar 1 op, daarna het trio. Beide groepen reageren onmiddellijk en 

correct op mijn handsignalen “duik afbreken” en “opstijgen”. 

In communicatie met de kant constateren we dat de duiker terug is. Op de 

vraag van de 2e groep “zullen we dan maar verder gaan” reageer ik met “da’s 

prima”. 

Vervolgens merk ik dat de duikleider iedereen uit het water wil hebben. 

Mijn mening: de keuze om iedereen uit het water te halen is aan de duikleider, 

ik respecteer die keuze volkomen, maar op de een of andere manier moeten 

we dan wel wat afspreken. Als ik het eerder door had gehad was ook het trio 

door mij teruggestuurd. 

Persoonlijke 

conclusies: 

• Goed optreden 

van de duikleider 

bij constatering 

van het 

probleem. 

Complimenten 

voor iedereen 

voor de serieuze 

manier waarop 

er werd 

gehandeld en 

nabesproken. 

• Overdracht van duikleiderstaken moeten we beter coördineren (Hesje?) 

Vraag & leerpunten:  
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• Wanneer sla je alarm (112)? Ik had me voorgenomen in te grijpen (rol 

voorzitter/IC) als het laatste trio boven was en we nog steeds geen duiker 

terug hadden. 

• Volgende keer gaat mijn snorkel weer 

mee: nu was ik wat beperkt in mijn 

lucht, als had ik met die halve fles 

(106 bar bij duikhervatting) nog wel 

even kunnen zoeken. 

• Volgende keer blijf ik wachten met 

vertrek tot een ok teken van de 

duikleider. Inmiddels is me duidelijk 

dat dit hele onderdeel betere 

afspraken nodig heeft, maar dat zeg 

ik op basis van de gesprekken na 

afloop, en niet op waarnemingen 

tijdens de duik. 

• Was de zuurstofkoffer al opgehaald 

en klaargezet? 

SPECIALISATIE BIOLOGIE  
In september hebben we in het clubhuis een bijzondere specialisatie biologie 

gedaan. Er waren uiteindelijk vijf deelnemers die de cursus hebben afgerond. 

Het bijzondere aan deze cursus was dat het de eerste was met het nieuwe 

lesboek van de NOB. Dit boek is totaal veranderd en is nu in opzet gelijk aan de 

cursus die bij ons al jaren wordt gegeven. Tegelijk dienden de presentaties en 

de hulpbladen die werden gebruikt als ondersteunend materiaal voor 

instructeurs elders in de NOB die deze specialisatie willen gaan geven. Het 

uitproberen met proefkonijnen was daarbij heel belangrijk. Nu de leergang 

ontdaan is van de belangrijkste fouten is het materiaal ingezet binnen de NOB 

nascholing. Ook daar zijn de reacties heel positief. 

Wie in het verleden een cursus heeft gevolgd, of biologie leuk vind kunnen we 

alleen maar aanraden om het nieuwe boek te bestellen. Vraag even aan Henk 

of hij nog wat bestelt, dat scheelt weer in de verzendkosten. De presentaties 

en de aanvullende pagina’s staan op www.kooltiel.nl . Mocht je interesse 

hebben om de specialisatie ook te volgen laat het dan even weten bij de 

trainerscommissie. 

Een uitspraak van een cursist verleden week: Sinds de cursus weet ik dat, als 

iets niet duidelijk een steen is er sprake is van een plant of dier…. En op die 

steen groeit waarschijnlijk ook wat. 

http://www.kooltiel.nl/
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WRAKDUIK(ER)   
 

"Vertel jij het hem, of doe ik het?", hoorde ik van achter een auto zeggen. Even 

later werd mij door Paula en Henk opgedragen om een stukje te schrijven over 

de bootduik waar wij met zijn negenen voor in de starthouding stonden. 

Op zich een waanzinnige mededeling want: 

1. ik kan niet schrijven, 

2. ik had net de spelavond in Bergen op Zoom achter de rug, 

3. we moesten om 6 uur, jawel 06.00 uur op de parkeerplaats zijn en 

4. bootduiken gaan bij mij altijd mis. 

Het anders zo sympathieke duo had geen enkel mededogen want: 

1. iedereen beweert niet te kunnen schrijven, 

2. ik had nog nooit iets voor te bar geschreven, 

3. te Bar moest vol, 

4. er is geen groter vermaak dan leedvermaak, dus als het mis ging moest ik 

daar vooral zelf over schrijven. 

Toen ik naar de andere aanwezigen keek, wist ik dat ik gelijk had, maar dat ik 

het nooit zou krijgen, dus gaf ik maar toe. Alles zag er trouwens perfect uit; het 

zou die dag best wel lukken. De boot van Rene van de Oude Kapel zag er prima 

uit, het weer was fantastisch en de haven van de Schelphoek lag er prachtig bij. 

Ik had met Ellen afgesproken dat we samen zouden duiken. Dus zelfs over mijn 

buddy had ik niet te klagen (ik moet helaas bekennen dat Ellen weliswaar 

clubrecordhoudster trainingsoverlast is, maar desondanks een prima buddy). 

Dus ik terug naar mijn uitrusting om er voor te zorgen dat ik een van de tien 

Hoeksewaarders zou zijn die in volle uitrusting de Oosterschelde op zou varen. 

(Voor de aandachtige lezers: Harm had inmiddels de uitgang van zijn bed 

gevonden en was in 23 minuten van zijn huis naar de Schelphoek gereden. Hij 

zal hierover in de volgende te Bar een artikel schrijven). 

Toen ik mijn duikton open schroefde, sloeg het noodlot toe: mijn pak hing nog 

thuis! 

Nu overkomt dit soort dingen mij wel vaker, moet ik helaas toegeven. Mijn 

omgeving begint me dan onmiddellijk te vertellen hoeveel sterren ik heb. En 
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dat sloeg nu nergens op, want ik zag veel meer sterretjes dan zij me voor 

hielden. 

Nu zijn er ook aardige leden. Boudewijn en Ellen boden mij onmiddellijk een 

deel van hun pak aan. (Hoewel, aardig: stel je eens voor dat ik mij in het pak 

van Ellen aan het wringen ben!). Misbruik maken van clubleden vind ik echter 

laf, dus geen gezeur, allemaal aan boord en met zijn veertienen de haven uit. 

(Voor de oplettende lezers: de politie had Harm niet achterhaald, de andere 

vier aanwezigen waren Rene, Rita en haar kinderen). 

Na een korte vaart kwamen we op de plaats van bestemming. Dankzij de 

schrijvende dieptemeter wist Rene het wrak van de Anna Jacoba snel te locali-

seren en er exact op te ankeren. De anderen waren snel verder aangekleed, ik 

uitgekleed. Het pak hoort tenslotte niet tot de verplichte uitrusting en in een 

onderbroek is het prima duiken.  

Na de afdaling zaten we onmiddellijk op het wrak. Het zicht was slecht, maar 

we zagen veel steenbolken en harders rond het wrak dat verder prachtig 

begroeid was met anemonen, sponzen en kokerwormen. Door het stofvuil 

konden we geen overzicht over het wrak krijgen. Sterker nog, we zwommen 

regelmatig ruimten in zonder dat dit de bedoeling was. Als je merkt dat je 

buddy daar goed op reageert is dat eigenlijk geen probleem. Na een half uur 

was het zicht volstrekt nul. (Ik vraag me daarom nog steeds af hoe die hufters 

die normaal worden aangeduid met "clubleden" er in slaagden om me in mijn 

benen te knijpen). 

We gingen naar boven en merkte dat het begon te stromen. Rene zei dat de 

stroming goed zou zijn voor het zicht. We daalden daarom opnieuw af langs de 

ankerlijn en maakten een tweede bocht langs het wrak. Tijdens de afdaling 

zagen we een paar grote zeepaddestoelen. Op de bodem was het zicht nu 

beter. Dit kan ook veroorzaakt zijn doordat een aantal moddergravers het koud 

kregen, waarna ze vertrokken.  

Hoewel het zicht beter was, viel nog steeds niet te zien dat het een driemaster 

was. Daar de boot is gezonken na op een mijn te zijn gelopen kan dit ook 

andere oorzaken hebben.  

Wij doken door langs dekzeilen, ruimen en kettingen tot de afgesproken 

duiktijd was verstreken. Daarna hezen we ons aan boord en keerden met zijn 

allen terug naar de Schelphoek. Rene vertelde naar welke wrakken hij nog 

meer excursies organiseert.  
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Voor ons geldt dat een wrakduik met Rene zeker voor herhaling vatbaar is 

(hoewel hij mij niet meer aan boord wil hebben om de een of andere 

onduidelijke reden). 

P.S.  

- Duiken zonder pak is half augustus dus geen probleem. Gelet op de reactie 

van clubgenoten moet ik het in verenigingsverband afraden aan die personen 

die van mening zijn dat hun benen mooier zijn dan de mijne. 

- Iedere overeenkomst tussen dit verhaal en de wrakduik van 26 augustus jl. 

berusten op zuiver toeval. 

 


