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dé onafhankelijke
duikvereniging
voor de Randstad

DE KENTERING

clubblad van duikvereniging AQUALIS

15e jaargang,Dec 2018

Van de redactie
In zijn algemeenheid was het geen slecht jaar voor Aqualis in 2018 met de druk bezochte evenementen, Wij
als redactie hebben samen met diverse leden ook nu weer flink ons best gedaan om voor jullie een goed gevulde Kentering te maken.Van de vele evenementen zijn er stukjes geschreven en ook kwamen er spontaan
geschreven stukjes in mijn mailbox waar ik zeer blij mee was. Ik zeg altijd het clubblad is” voor ons geschreven maar ook door ons geschreven”.
Het was nog hoog zomer toen de redactie bij elkaar kwam om de artikelen voor de nieuwe Kentering te
bepalen en in te delen wie wat ging schrijven. Gelukkig waren er genoeg evenementen geweest en hadden
we er nog een aantal te gaan. Dus genoeg stof om over te schrijven met een visduik en 2 clubvakanties in
september ,en nog een rescuedag in het verschiet ging het helemaal goed komen
Het was een plezier om de Kentering te vullen met uiteenlopende artikelen. Ik moet ze allemaal lezen om te
weten waar een specifieke foto geplaatst gaat worden zodat het ook nog eens samenhangend is. Dit geeft
echt voorpret om te weten wat jullie allemaal gaan lezen.
Als je denkt een artikel te hebben wat interessant is voor ons of een ervaring die je met ons wilt delen
schroom niet en laat het mij weten dan komt ook jouw artikel in ons clubblad te staan.
Ook in het nieuwe jaar gaan er weer leuke evenementen en club duiken plaats vinden waar dan leuke stukjes over kan worden geschreven. Maar eerst gaan we van alle club duiken, evenementen en vakanties lezen
van het afgelopen jaar.
Veel lees plezier!!!
Ingrid van Veghel

Kijk ook eens op:
www.aqualisrotterdam.nl
Van de redactie - De Kentering
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Van de Voorzitter
Franse gewoontes: de brandweer kalender

Ik werd wakker van een hevig geklop op de voordeur. Hé dacht ik, dat klopt niet. Het geklop speelde zich af
in het vakantiehuisje in de Franse Ardennen. De meeste woningen op het Franse platteland hebben namelijk
geen deurbel. Er werd geen bezoek verwacht en Fransen houden er niet van om niet aangekondigd op
bezoek te komen. Als je op bezoek wilt gaan, maak je eerst een afspraak, zo zijn de regels in Frankrijk. Visite
uitsluitend op afspraak. Ze vinden het een kwestie van beschaving. Het geklop klopte dus niet maar duurde
wel aan. Ik zag mannen in uniform lopen met gele hesjes aan. Ze willen vast mijn handtekening voor een petitie, dacht ik. Nou daar was ik wel voor te porren. Maar, … het was niet voor een handtekening. Men wilde
de vrijwillige bijdrage voor een volkomen overbodige en in onze ogen foeilelijke kalender met daarin foto’s
van dappere mannen en vrouwen in brandweer tenue, innen. Vanaf de eerste zaterdag voor Sinterklaas
gaan de vrijwillige brandweermannen en -vrouwen alle deuren in de regio langs voor deze bijdrage, die overigens niet echt vrijwillig is. Er moet flink gedoneerd worden, het liefst meerdere tientjes. Waag het niet om
geen gulle bijdrage te leveren, want dat zal je bezuren. In een gehucht van nauwelijks 2000 zielen waarbij
“ons kent ons” nog de boventoon voert is het niet handig om je aan de lokale gewoontes te onttrekken. Het
geld wordt gebruikt voor ondersteuning van de lokale vrijwillige brandweer. Iedereen is wel op enerlei wijze
betrokken bij de sapeur- pompiers volontaire. Je broer of zus is vrijwilliger bij de brandweer, of je beste
vriend en in ieder geval de lokale ondernemers. Of je jachtvrienden zijn lid van de brandweer. De brandweer
is belangrijk in Frankrijk en brandweermannen en – vrouwen hebben aanzien.
Dit jaar redde een Malinese immigrant een kleuter van een balkon. Hij werd in de kranten spiderman genoemd (hij klauterde 4 verdiepingen omhoog om het kind te redden) vanwege zijn heldhaftige optreden.
De man kreeg de hoogst mogelijke beloning die Fransen kunnen geven: de Franse president Emmanuel
Macron gaf hem de Franse nationaliteit én een baan bij de brandweer.
Nu zijn er gierige Nederlanders met een tweede huisje in Frankrijk die niet zoveel op hebben met deze
brandweer collecte. Sommigen proberen, maar altijd tevergeefs, de geldinning te ontlopen. De Fransen zijn
zo slim om het innen van de bijdrage te combineren met een typisch ander Frans gebruik: het zoveel mogelijk bevorderen en in stand houden van de bureaucratie. De Fransen hebben niet alleen het woord, maar ook
het mechanisme uitgevonden. Zij onderhouden dit verschijnsel met een fanatisme dat je alleen in Frankrijk
ziet. Zo ook bij de brandweer collecte. Eerst worden lijsten gemaakt
van de straten, de huizen en de namen van de inwoners. De lijsten
worden verdeeld. Bijgehouden wordt wie niet thuis is zodat er later
alsnog langs gegaan kan worden. Per huis wordt op lijsten genoteerd wie gegeven heeft en wat de gift is. De kalender wordt dan
officieel overhandigd. Het is verstandig op dat moment waardering
voor de brandweer uit te spreken en lovende woorden te gebruiken
over de kalender. Naast de kalender wordt nog een kleine mini
kalender gegeven met de Franse feestdagen én de verjaardagen
van de roomse heiligen. Tenslotte maakt een genummerd reçu,
een betalingsbewijs, met ingevuld welke bedrag je gedoneerd hebt,
de administratie compleet. Dan komt de volgende fase: het uit het
hoofd leren van de personen die in de kalender staan. Als je ze
dan tegenkomt op straat of in een winkel kun je verwijzen naar de
mooie kalender en naar hun goede werk. Waarbij je ook impliciet
laat merken: ik heb ook gedoneerd voor de vrijwillige brandweer en
ik hoor er in deze gemeenschap dus ook bij. Want wil niet iedereen
wel ergens bij horen?
Oh ja, ik ben er één van Aqualis.
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Verjaardagen
Januari.
12 Hans Schram
25 Casper Markesteijn
29 Rob Rinnooi

Februari
12 Nathalie de Bloeme
14 Mark Hijmans
21 Wim Stigter
23 Jan Visser
24 Hugo Kriek
24 Thijs Boumans

Maart
11 Thecla Düber.
22 Frits van der Meer
22 Roel Barelds
23 Cor Gunther.
31 Guido Witmond

Mei
12 Fabian Wijnands

Juni
7 Dirk Beers
15 Hugo Groenewegen
24 Patrick van den Berg
25 Joop Hoogeveen

Juli
3
12
25
25

Rik Kuijpers
Willem Biesheuvel
Rien Dronk
Richard Reijnierse

April
1 Fred Ouwerkerk
2 Thomas Düber
6 Rene Overkleeft
12 Ronald Boumans
13 Ellie van den Berg
17 Wout Hoogendijk
20 Jan Lezer
25 Karin Cox

Verjaardagen - De Kentering
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ZEELAND
WEEKEND
Zeelandweekend, 8-10 juni 2018
Al twee weken zijn we van plan om na de duik een kijkje te nemen op de nieuwe camping maar het is er niet
van gekomen dus rijden we vrijdagochtend naar Zierikzee. Wij hebben afgelopen nacht in Oud Beijerland
geslapen en hoeven slechts een klein stukje te rijden zodat we al in de ochtend arriveren.
Nu maar hopen dat deze camping een plaats heeft waar de ondergrond hard genoeg is om onze zware camper neer te zetten. Het is even
zoeken in Zierikzee waar we
naar toe moeten
(ondanks onze
navigatie rijden
we toch een verkeerde weg op)
maar uiteindelijk
arriveren we op
de camping.
We worden
hartelijk ontvangen door
de eigenaren
en nadat we al
onze gegevens
hebben doorgegeven vinden
we, helemaal aan het einde van het met heggen gescheiden grondstuk, ons terrein. Hier zullen we niemand
tot last zijn.
Nadat we onze camper hebben neergezet en koffie gedronken bellen we Wout en Franzine. Zij komen
straks en het zou fijn zijn als ze de bewegwijzering uit het clubhuis meenemen. Daarmee kunnen we voorkomen dat andere Aqualisten ook de verkeerde weg inrijden. Ook bellen we Karin om te vragen of zij voor
WC rollen kan zorgen. Proefondervindelijk heb ik namelijk ervaren dat een WC bezoek niet echt bevorderlijk
is als je niet over toiletpapier beschikt. Hoppend met je broek op je kuiten naar de kant van de weg om wat
bladeren te verzamelen is niet echt aangenaam.
Langzaam druppelen één voor één de slapers binnen. Ik bedoel natuurlijk degenen die hier de nacht zullen
doorbrengen. e zijn met zo’n 8 man als Piet met de aanhanger en tent arriveert zodat we voldoende mankracht hebben om onze zware en grote Aqualis tent op te zetten.
Na wat gestuntel met de tentstokken (welke stok moest in welk gat gestoken worden?) staat de tent echt
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overeind en
kunnen we hem
inruimen en koffie
en thee zetten. We
boffen enorm met
het weer want de
zon schijnt volop
en de harde wind
wordt door de
zware bosschage
tegengehouden.
Het is 23 graden.
Helaas wordt het
verkeerslawaai niet
tegengehouden.
Dit deel van de
camping ligt naast
een kruising van
wegen, vlakbij de
toegang tot de Zeelandbrug en dat is te horen aan het lawaai, best heftig, maar ook daar
wen je aan.
Tegen de avond staan alle zes tentjes en is
Jaap met zijn prachtige retro bus naast onze
camper gaan staan. Karin heeft een heerlijke
pasta gemaakt die naar meer smaakt en snel
in onze hongerige magen verdwijnt en nadat
we even uitgebuikt hebben en eindeloze
gediscussieerd hebben over de duikstek en
het tij van vanavond, vertrekken we dan toch
echt naar de Zeelandbrug, die zich in de achtertuin van de camping bevindt.
Het tij maakt wel dat we pas laat gaan duiken
maar met een goedgevulde maag is dat niet
erg en om 11 uur ’s avonds liggen alle zes

de duikers in het water. Ik, Tita, zit als duikleider aan de kant en geniet. Niet alleen van de schitterende invallende nacht maar ook van de maan die aan de hemel staat en prachtig de Oosterschelde beschijnt.

Zeeland weekend - De Kentering
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Staan er eerst nog wat andere duikleiders aan de kant, al snel zijn alle andere groepen duikers het water
uit en blijf ik alleen achter. Er is een enorm verschil in de berekening van de juiste tijd van te water gaan.
Ondanks het feit dat ik in de luwte van de dijk zit is het niet warm en ik ben blij dat ik én een hoodie én een
dikke jas aan heb en mijn Aqualis
muts is geen overbodige luxe.
Rond twaalf uur zijn ook de laatste
duikers, Piet en Erik, uit het water
en nadat iedereen omgekleed is
rijden we terug naar de camping en
praten we gezellig na.
Wel in de grote tent want het is
een stuk afgekoeld. Ondanks de
overvloedige maaltijd voor het
duiken smaken de pootjes, die
Karin neerzet om op te kluiven, erg
goed en ze verdwijnen als sneeuw
voor de zon. Doordat ik uren buiten
op de dijk heb doorgebracht ben
ik nog klaarwakker. Pas na enen
zoeken we allemaal ons bed op.

Dat maakt wel dat we zaterdagmorgen niet
echt uitgeslapen wakker worden.
Gelukkig heeft Karin een heerlijk ontbijt verzorgd en kunnen we al snel in het zonnetje
onze spullen gereed zetten om te duiken.
Ditmaal gaan we naar Dreischor. Richard
is er vanmorgen al langsgereden en zegt
dat er in de verste verte geen mogelijkheid
is om daar al onze wagens kwijt te raken.
Dus debatteren we met elkaar en besluiten
om naar de Kijkuit polder verderop aan de
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Grevelingen te rijden.
Hier is helemaal niemand aanwezig.
Waarom blijkt als we even later de
tocht ondernemen naar de instap.
Zonder bepakking is dat een hele
wandeling. Dat beloofd wat als we
onze uitrusting om hebben. Maar het
is er rustig en dat is ook belangrijk.
Terwijl de duikers zich allemaal
omkleden vormt duikleider Dick de
buddyparen.
Helaas blijkt de nieuwe seal van
mijn droogpak zo strak dat ik bijna
gewurgd wordt en na een worsteling
om weer uit mijn pak te komen ben
ik blij dat ik niet gestikt ben.
Natuurlijk ligt mijn natpak nog in
de camper dus voor mij is het einde
duiken. Helaas want eindelijk zou ik
met Ronald duiken.
Maar kijken naar de andere duikers is
ook leuk, de zon schijnt volop en het
is heerlijk aan de waterkant.
Toch zie ik met spijt de duikers
onder water verdwijnen en gelukkig
na een uurtje allemaal weer bovenkomen.
Omdat we veel later van de camping
vertrokken dan gepland en een
andere duikstek moesten zoeken
lunchen we ook veel later en loopt
ook de middagduik uit.
Met gevolg dat Sandra, Rene, Thecla
en Thomas, die al op Zoetersbout
zijn (onze middag duikstek) alvast
het water induiken.
Als zij na dik een uur duiken het water verlaten komen wij pas aan. Opnieuw hebben we een heerlijke duik.
Het is wel wat druk onder water maar dat mag de pret niet drukken. Iedereen wil in dit jaargetijde immers
profiteren van een duikje in de Zeeuwse wateren.
Terug op de camping wordt er eerst gespoeld waarna we ons in de gezelligheid rond de barbeques kunnen
storten.
Het is druk geworden.
Van heinde en ver zijn onze clubleden gekomen om samen de jaarlijkse barbecue bij te wonen en te genieten van de goede kookkunst die Karin ook dit jaar weer laat zien . T
ot laat in de avond kunnen we van de zon en elkaars gezelschap genieten, nieuwtjes uitwisselen en natuurlijk lekkere drankjes drinken.
De plek is goed gekozen en de camping is voor herhaling vatbaar. Ja, het sanitair is schoon maar wat ouderwets en er is geen WC papier (een schok als je net een jaar door de USA heb gereisd waar overal maar dan
ook overal toiletten met volop WC papier te vinden zijn) en er is op ons plaatsje redelijk veel verkeerslawaai
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maar de camping heeft veel privacy
en is zeer betaalbaar.
Zondagochtend gaat niemand meer
duiken.
We ontbijten samen, weer in de
volle zon en de temperatuur stijgt
naarmate de dag vordert. Samen is
de tent snel afgebroken.
De meeste tijd wordt eigenlijk in
beslag genomen door het merken
van de tentstokken. Hopelijk wordt
daarmee een volgende keer veel
gepuzzel voorkomen.
Nadat we samen nog even een kopje
koffie op het terras van de camping
hebben gedronken rijden we naar
het clubhuis, droppen alle spullen
daar en rijden weer naar huis.
Het was een leuk weekend.
Tita en Dick.
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AQUALIS
PUZZEL

Aqualis Puzzel - De Kentering
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EVENEMENTEN
AGENDA
-12

Januari

Nieuwjaarreceptie

Clubhuis

-20

Januari

Das Boot

Düsseldorf

-03

Februari

Houten

-16

Maart

Monte Mare

-14

April

Kick-off

-19

Mei

Visduik

-14-16

Juni

Zeeland weeknd

-14

Juli

Lazy Sunday dive

-11

Augustus

IJsjesduik

-17

November

Choco duik

Duitsland

Camping Zierikzee

Aanmelden via de site
www.aqualisrotterdam.nl of stuur een email naar evenementen@aqualisrotterdam.nl
Alle evenementen zijn onder voorbehoud.
De agenda is te vinden op de website www.aqualisrotterdam.nl
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VAN DE PENNINGMEESTER
Het is oktober als ik dit stukje schrijf voor de Kentering om de leden op de hoogte te houden van het reilen
en zijlen, op financieel gebied, van de vereniging. Het jaar 2018 is met nog 3 maanden te gaan voorbij gevlogen. In de volgende bestuursvergadering zullen wij, als bestuur de begroting voor 2019 moeten vaststellen.
Dit keer een hele klus omdat wij rekening moeten houden met prinsjesdag. De meeste van de leden zullen
zich afvragen wat hebben wij als vereniging met prinsjesdag. Normaal gesproken niet zoveel maar dit keer
wel. De verhoging van het BTW tarief van 6% naar 9% heeft nogal wat gevolgen voor de begroting van
Aqualis voor 2019. Er zijn behoorlijk wat zaken waar wij in de begroting rekening moeten houden maar ik
heb er alle vertrouwen in dat wij als bestuur de nodige oplossingen zullen vinden om de begroting wederom sluitend te krijgen. Op 31 oktober, tijdens de ALV, heb ik al verteld dat dat gelukt is. Ook heb ik verteld
dat wij het jaar wederom kosten dekkend zullen afsluiten. Met andere woorden wij hoeven geen beroep te
doen op onze reserve pot en kunnen met een gerust gevoel 2019 tegemoet zien.
Als penningmeester blijf ik het geweldig vinden dat de leden op tijd hun contributie betalen en wij zodoende
ook op tijd kunnen voldoen aan onze financiële verplichtingen. Denk hierbij aan zwembad en huur clubhuis.
Ik heb het afgelopen jaar nauwelijks “aanmaningen” hoeven te sturen aan de leden, dus de leden verdienen
een geweldig “dank je wel”. Dit scheelt natuurlijk ook in de werkzaamheden voor de penningmeester.
Ondanks het feit dat wij samenwerking hebben gezocht en nog steeds zoeken met andere verenigingen
om duurdere evenementen te organiseren is dat nog steeds niet gelukt. Heel jammer omdat dit zeker een
toegevoegde waarde kan hebben voor onze, maar ook de andere, vereniging. Wij zijn dus helaas nog niet
in staat om een bootduik met de Theo te organiseren omdat de kosten te zwaar drukken op onze begroting.
Wij blijven zoeken naar mogelijke oplossingen.
Ook dit jaar zijn alle clubloten weer verkocht, ook hier is zeker een dank je wel naar de leden op zijn plaats.
De opbrengst van deze clubactie blijft een welkome aanvulling van onze inkomsten en dekking voor de
begroting.
De evenementen commissie heeft dit jaar ook weer gezorgd voor de nodige evenementen die druk bezocht
zijn. Ook dit jaar lukt het de E.C. toch weer om binnen het vastgestelde budget van 2018 te blijven voor zover wij het nu kunnen beoordelen. Voor 2019 zullen de budgetten weer vastgesteld worden per evenement.
De E.C. bekijkt of dit past binnen het totale budget van de E.C.. maar daar heb ik alle vertrouwen in.
Al met al kunnen wij zeggen dat het goed gaat met de vereniging.
Ook in 2019 is de bar op vrijdagavond, na het zwemmen, open en hopelijk net zo goed bezocht als in 2018.
Het is en blijft gezellig om na het zwemmen even te praten over van alles en nog wat.
Ik vertrouw erop jullie hiermee wat inzicht te hebben gegeven over het financieel reilen en zeilen van onze
duikvereniging.
De Penningmeester
Eric de Bloeme

Van de penningmeester - De Kentering
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DE POLLEPEL
Ierse BBQ-short ribs
Hoofdgerecht:
Ingrediënten:
• 2 short ribs of een ribstuk (totaal ongeveer 3 kg)
MARINADE
• 2 el zoutvlokken
• 1 tl selderijzout
• 1 tl gedroogde oregano
• 1 tl gedroogde tijm
• 2 tl paprikapoeder pikant
• 4 tenen knoflook, geperst
• 1 tl geplette zwarte peperkorrels
GEGLAZUURDE LAAG
• 2 el zonnebloemolie
• 2 grote uien, fijngesneden
• 1 rode peper, van zaadlijsten ontdaan en fijngesneden
• 120 ml ahornsiroop
• 3 el lichte muscovado suiker
• 600 ml droge cider mousserend (bij voorkeur Ierse)
• 3 el Engelse mosterd
• 2 tl Worcestersaus
• 2 el tomatenpuree
• Verse takjes tijm om te garneren
• Verse tomaten & basilicum salade om bij te serveren
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Bereiding:
1.
Twee dagen voor de geplande barbecue, meng je de ingrediënten voor de marinade en doe je dit in een
grote hersluitbare zak. Doe de runderribben erbij en masseer het barbecue mengsel in het vlees.
2.
Maak in de tussentijd, tot twee dagen van tevoren, de glazuurlaag. Verhit de olie in een grote pan en bak
de uien en de chilipeper ongeveer 10 minuten totdat ze zacht zijn. Voeg de ahornsiroop, suiker en cider
toe en breng zachtjes aan de kook, meng het al roerend. Neem de pan van het vuur en roer de mosterd,
Worcestersaus en tomatenpuree door het mengsel. Gebruik een staafmixer om de saus glad te maken. Laat
compleet afkoelen
3.
Als de runderribben twee dagen gemarineerd zijn, verwarm je de oven voor op 130 C. Was de marinade
onder koud stromend water van het vlees, leg het vlees in een grote hittebestendige afsluitbare braadpan.
Schenk de glazuurlaag over het vlees, sluit de braadpan af en braad ongeveer 5 uur of totdat het vlees heel
mals is. Laat op kamertemperatuur afkoelen en zet dan in de koelkast om een nacht te koelen.
4.
Op de dag van de barbecue, haal je de runderribben uit de ijskast en haal je het gestolde vet van de ribben.
Geef het vlees de tijd om op kamertemperatuur te komen en leg de runderribben in een schaal klaar voor de
barbecue. Gebruik de rest van het glazuurmengsel om de runderribben goed te bedekken.
5.
Als je een kolenbarbecue gebruikt, steek deze dan 30 minuten voordat je begint te grillen aan. Als je een
gasbarbecue gebruikt, steek deze dan 10 minuten van tevoren aan. Leg de runderribben op de barbecue
op medium-hete kolen en grill 10-15 minuten aan beide kanten of tot het vlees helemaal verwarmd is en de
uiteinden bubbelen, overgiet het elke 5 minuten met de ingekookte marinade. Garneer met de takjes tijm
en serveer met een heerlijke tomaten & basilicum salade en ruim voldoende servetten voor de plakkerige
vingers.
Eet smakelijk!

De pollepel - De Kentering
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Meer Water, Minder Bellen: Dehydratatie voorkomen
Tijdens de afgelopen zomer waren de temperaturen dermate hoog dat dehydratatie zeer snel op kon treden.
DAN Europe heeft enige jaren geleden een artikel hieraan gewijd wat eigenlijk altijd van toepassing is.
Hieronder het volledige artikel. Met dank aan DAN Europe.
HYDRATATIE
Stikstof wordt uitgewassen door de longen na de duik, maar dit uitwassen zal minder effectief zijn wanneer
de duiker gedehydrateerd is en verhoogt zo de kans op bellenvorming en -groei in het bloed en de weefsels
wat kan leiden tot Decompressieziekte (DCZ).
Meer water, minder bellen
DAN Europe lanceerde de Hydratatie Veiligheidscampagne in 2013 om het belang van hydratatie bij het
duiken promoten. Waarom? Omdat dehydratatie een
risicofactor is die bijdraagt tot Decompressieziekte
(DCZ) en als het over duikveiligheid gaat, is DAN
betrokken. De slogan "meer water, minder bellen"
verwijst naar het feit dat een goede hydratatie de hoeveelheid circulerende bellen aanzienlijk vermindert.
Tijdens de 2013-2014 duikshows, werden 3000 aluminium drinkflessen met de slogan van de campagne
uitgedeeld aan nieuwe en hernieuwde DAN leden.
Posters en banners om duikers eraan te herinneren
om genoeg water te drinken zijn gemaakt en geplaatst
op verschillende locaties in Egypte, waar als gevolg
van het klimaat en de grote hoeveelheid duiktoeristen, uitdroging één van de belangrijkste risicofactoren
is in het krijgen van DCZ. Een e-mail campagne werd
gestart onder DAN leden om hen te informeren hoe
dehydratatie vermeden kan worden. Artikels over
hydratatie zijn gepubliceerd in bekende duikmagazines en onze veiligheidscampagne is verspreid op
verschillende sociale media zoals facebook en twitter.
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Presentaties en lezingen over het onderwerp zijn gehouden op duik-gerelateerde en medische conferenties
en tenslotte, de "meer water, minder bellen" brochures zijn verdeeld op duikshows, duikcentra en winkels.

Dehydratatie en duiken
Wat is uitdroging en hoe is het van invloed op de duikveiligheid?
Uitdroging doet zich voor wanneer het lichaam meer vocht verliest dan het opneemt en dit kan potentieel
leiden tot medische problemen.
In het algemeen kunnen deze problemen (vooral bij chronische of ernstige uitdroging) resulteren in hoofdpijn, verminderde prestaties, prikkelbaarheid, verwardheid, vermoeidheid, spierkrampen, vermindering van
thermoregulatie, verminderd bewustzijn, de productie van nierstenen (op lange termijn) en kan zelfs leiden
tot shock, een levensbedreigende aandoening. Het is duidelijk dat deze problemen een negatieve invloed
hebben op de medische toestand van zowel duikers als niet-duikers en dehydratie moeten daarom ten alle
tijde voorkomen worden.
Maar voor duikers komt daar nog iets bij kijken: uitdroging is een risicofactor die bijdraagt tot decompressieziekte (DCZ). Om het simpel te zeggen, uitdroging vermindert het volume aan bloedplasma en doorbloeding van de weefsels, dus het verdikt het bloed en vermindert de bloedstroom. Aangezien het bloed
deels verantwoordelijk is voor het vervoer van voedingsstoffen en de gasuitwisseling, zal verdikt bloed een
negatieve impact hebben op het uitwassen van stikstof en het risico op het ontstaan van DCZ vergroten.
Hoe groot is het risico op DCZ?
In principe verhoogt duiken het risico op dehydratatie. We hebben tijdens een aantal van onze DSL- projecten gezien dat veel duikers niet goed gehydrateerd zijn voor de duik (en nog minder na de duik). In normale
omstandigheden is vaak een goede hydratatie niet de voornaamste zorg van duikers, maar het zou zeker
niet genegeerd mogen worden.
Echter, op duikvakantie stijgt de risicofactor als gevolg van veelvoudig duiken en (meestal) een warmer
klimaat. Om deze reden moet voldoende hydratatie voor alle duikers een belangrijk aandachtspunt zijn.
Bijdragende factoren
Waarom stijgt het risico op dehydratatie tijdens mijn duikvakantie?
Uiteraard verhoogt
het risico niet
enkel omdat je op
vakantie bent, maar
er zijn gedrags-en
omgevingsfactoren
die bijdragen aan
een snellere uitdroging van de duiker
zonder dat deze het
beseft.
In werkelijkheid
begint uitdroging
te ontwikkelen
wanneer we het vliegtuig instapen waarmee we naar onze duikbestemming vliegen. De lucht in de cabine is
veel droger dan de lucht op aarde en de longen moeten harder werken om de lucht te bevochtigen en ons
lichaam verliest dus voortdurend vocht terwijl we aan boord zijn.
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Het is aanbevolen om 240ml water per uur van de
vlucht te drinken. Dus, als we van het Verenigd
Koninkrijk naar Egypte reizen, zouden we 1.2 liter
water moeten drinken om een goede vochtbalans te
behouden, terwijl we ongeveer 750 ml water zouden
moeten drinken tijdens een vlucht van Italië naar
Egypte. Dit zijn hoeveelheden die niet veel mensen
drinken tijdens het vliegen.
Veel reizigers lusten ook graag koffie, cola of een
biertje tijdens de vlucht, maar deze vloeistoffen hebben gewoonweg niet hetzelfde hydraterende effect
als water. Alcohol en cafeïne houdende dranken zijn
diuretica, ze absorberen water uit de cellen van je lichaam en verhogen de urineproductie wat kan leiden
tot dehydratatie. Bijgevolg komt de duiker aan op de
plaats van bestemming met een milde vorm van uitdroging.Maar dit is slechts het begin van de reis. Wat
willen duikers graag doen tijdens hun vakantie?
Van de zon en de zee genieten, zoveel mogelijk
duiken en waarom niet 's avonds een beetje plezier
maken met een paar drankjes. Laten we eens een
kijkje nemen waarom dit je sneller dan normaal dehydrateert?
Van de zon genieten
De aantrekkelijkste duikbestemmingen voor vele duikers zijn "warm water" locaties met grote koraalriffen en
mooi gekleurde vissen.
Op deze bestemmingen is er een warm, zonnig en soms vochtig klimaat.
Het is duidelijk dat we in deze omstandigheden zweten en dus vocht verliezen, en indien we het verloren
vocht niet vervangen, kunnen we uitdrogen.
Als we dan ook nog een kleurtje krijgen in de zon, verliezen we nog sneller vloeistoffen. Bij zonnebrand,
wordt de huid rood en warm (en soms pijnlijk) en ons lichaam reageert hierop door vloeistof te sturen naar
de huid. De zon en de wind zal dit vocht verdampen en nog meer vocht geraakt verloren op deze manier.
Met deze hoge buitentemperaturen, genieten we ook van de wind en aangezien de meeste duiken tijdens de
vakantie op boten zijn, willen we de wind op onze huid voelen, die ons dat verfrissende gevoel geeft. Maar
in werkelijkheid verdampt de wind (de wind zelf of wind door de snelheid van de boot) zweet en vocht, wat
leidt tot uitdroging.
Zeewater - Zout
Als we uit de zee komen, droogt het (zout-)water op en laat het zoutkristallen achter op onze huid. Deze kan
men zelfs zien op de huid, en ze absorberen watermoleculen en houden ze vast. Dit onttrekt vocht aan de
huid, dat vervolgens verdampt en vergroot zo dehydratatie.
Duiken
Er zijn 3 dingen in het bijzonder die dehydratatie bij het duiken verhogen: Zweten, Immersie Diurese (verhoogde urineproductie) en het ademen van perslucht.
Terwijl het duikpak ons warm houdt tijdens de duik, laat het ook niet toe om af te koelen. Dus als we al zweten in een warm klimaat slechts in een T-shirt, stel eens voor hoeveel we zweten onder een duikpak.
Tijdens de duik, veroorzaken een verhoogde omgevingsdruk en de lagere watertemperatuur een samentrekken van de bloedvaten in de ledematen en wordt er bloed van de ledematen omgeleid naar de kern van ons
lichaam (hart, longen en grote, inwendige bloedvaten) in een poging ons warm te houden. Dit verhoogde
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bloedvolume in de kern van
ons lichaam wordt door
ons lichaam beschouwd als
een overvloed aan vocht.
Als reactie zullen de nieren
meer urine produceren (wat
betekent dat we water en
zout verliezen). Dit is ook
de reden waarom duikers
de behoefte voelen om te
urineren tijdens of direct na
de duik, dit fenomeen is "Immersie Diurese" genaamd.
Hoewel men vaak denkt dat
veel urineren duidt op een
goed hydratatie, betekent
het eigenlijk dat we overmatig vocht verliezen.
Een andere oorzaak voor vochtverlies tijdens het duiken is de perslucht die wordt ingeademd. Net als in het
vliegtuig is de lucht in de duikflessen droog en zoals we al weten verliezen we meer vocht om deze droge
lucht te bevochtigen. Daarbovenop, als gevolg van de lage watertemperatuur, moeten de longen harder
werken om de lucht op te warmen en verhoogt dit het vochtverlies nog meer.
Alcohol
Op vakantie is het niet ongewoon om plezier te maken en een paar alcoholische drankjes te nuttigen.
Terwijl drinken en duiken nooit is aangeraden, zorgt alcohol ook dat we sneller uitdrogen.
Alcohol (evenals koffie en andere cafeïne houdende dranken) werkt vocht afdrijvend, het verhoogt de urineproductie zodat we meer urineren en verder uitdrogen.
Ziekte
Braken door zeeziekte of om een andere reden zal het tempo van uitdroging verhogen omdat er grote hoeveelheden vocht en elektrolyten worden verloren in korte tijd.
Reizigersdiarree (een darminfectie die optreedt als gevolg van onhygiënische voedingsmiddelen) heeft hetzelfde negatieve effect.
Medicatie
Sommige medicijnen, met name medicatie voor de bloeddruk, heeft een vocht afdrijvend effect en zoals we
al weten leidt dit tot dehydratatie.
Als we bedenken dat we op een duikvakantie dagelijks duiken of zelfs twee keer per dag, dan is het begrijpelijk dat het risico op dehydratatie en op DCZ toeneemt.

Tekenen en symptomen
Hoe weten we dat we uitgedroogd zijn en wat
kunnen we doen?
In het algemeen is de kleur van de urine
een goede indicator. Het moet transparant
of lichtgeel zijn. Donkerder gekleurde urine
is gewoonlijk een aanwijzing dat we uitgedroogd zijn, maar de kleur kan ook worden
beïnvloed door bepaalde medicijnen. Weinig
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of geen urine kan betekenen dat we uitgedroogd zijn, hoewel veel urine geen aanwijzing is dat we goed
gehydrateerd zijn.
Symptomen van uitdroging zijn:
Mild Gematigd
•
Dorst (dit betekent dat we niet alleen moeten drinken als we dorst hebben, aangezien dorst betekent
dat we al een beetje uitgedroogd zijn)
•
Duizeligheid
•
Hoofdpijn
•
Spierkramp
•
Vermoeidheid
•
Droge of plakkerige mond
•
Donker gekleurde urine
•
Verminderde urineproductie
Ernstig:
•
Extreme vermoeidheid - Zwakte
•
Extreme dorst en zeer droge mond
•
Ingevallen ogen en/of ogen die geen tranen produceren
•
Niet plassen gedurende acht uur
•
Droge huid die langzaam terugzakt als je hem samenknijpt
•
Snelle hartslag, zwakke pols
•
Snelle ademhaling
•
Lage bloeddruk
•
Prikkelbaarheid en verwarring
•
Epileptische aanvallen
•
Laag niveau van bewustzijn
De meeste voorvallen van
dehydratatie zijn mild gematigd en kunnen opgelost
worden door meer water te
drinken. Het gebruik van Orale
Rehydratiezouten (ORS) of
isotone sportdranken kunnen
naast water ook overwogen
worden aangezien ze zouten
en elektrolyten vervangen.
Echter, wanneer ernstige
symptomen duidelijk zichtbaar
zijn, is onmiddellijke medische
zorg vereist.
Preventie
Hoe uitdroging te voorkomen?
Het is veel beter om uitdro-
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ging te voorkomen in plaats van het op te lossen. Alleen door dehydratatie te vermijden, verminderen
duikers de kans op DCZ.
Na het bespreken van uitdroging en de effecten ervan op het lichaam, kunnen we concluderen dat we onszelf moeten afspoelen met zoet water na elke duik, we houden ons duikpak uit tot vlak voor de duik zelf, we
vermijden of verminderen het consumeren van alcohol of dranken met cafeïne en we beschermen onszelf
tegen te veel zon/zonnebrand.
De gemakkelijkste manier om dehydratatie te voorkomen, is voldoende water drinken.
Maar we willen het plasmavolume ook niet te snel vergroten aangezien dit alleen maar de urineproductie zal
vergroten in plaats van de lichaamsweefsels te re-hydrateren. Drink daarom iedere 15-20 minuten een glas
water in plaats van een liter voor of na de duik. Dit stelt de weefsels in staat om gehydrateerd te blijven en
daarmee wordt de verminderde gasuitwisseling, die kan leiden tot belvorming en DCZ, vermeden.
Hoeveel we juist moeten drinken, hangt af van verschillende factoren, maar het drinken van minstens 2 liter
extra (in aanvulling op wat we normaal drinken per dag) zal ons helpen gehydrateerd te blijven.
We kunnen ook overwegen om voedingsmiddelen te eten met een hoog watergehalte, zoals fruit en groenten.
Sommige bedrijven verkopen ook drinkzakken die men onderwater kan gebruiken bij het duiken.

Artikels en Onderzoek
•
"Meer water, minder bellen: dehydratatie voorkomen" , door Guy Thomas
(Artikel gepubliceerd op Alert Diver Magazine, registreer op www.alertdiver.eu)
•
"Preventive effect of pre-dive hydration on bubble formation in divers", gepubliceerd op 4 Maart
2008 door E. Gempp , J.E. Blatteau , J.M. Pontier , C. Balestra , P. Louge. Dit rapport toont aan dat pre-duik
hydratatie, de hoeveelheid circulerende bellen aanzienlijk vermindert en zo een relatief eenvoudige manier
is om de kans op DCZ te verminderen.
•
DAN Europe's onderzoek over Oppervlaktespanning
Extra onderzoek werd door DAN Europe gedaan over Oppervlaktespanning (ST, Surface Tension). Oppervlaktespanning (ST, Surface Tension) is een sterke natuurlijke kracht, kenmerkend voor verschillende
stoffen, waaronder lichaamsvloeistoffen en weefsels. Bij de behandeling van bellen, is het omgekeerd
evenredig met de derdemachtswortel van de straal van de bel. Dit wil zeggen dat heel kleine belletjes onderworpen zijn aan een zeer hoge oppervlaktespanning (druk), grotere bellen zijn onderhevig aan een lagere
oppervlaktespanning. Met een hoge ST, is een bel onderworpen aan een kracht die de groei contrasteert en
zelfs kan leiden tot het verdwijnen van de bel.
Bij een lage ST, zal een bel daarentegen sneller en met minder externe belemmeringen groeien. Links op de
grafiek hieronder kan men zien dat de ST van Urine lijkt op de ST van bloed en plasma. Urine kan gemakkelijk worden gemeten en geeft goede informatie over de ST van bloed en weefsel. Rechts op de grafiek wordt
aangetoond dat een hoge ST overeenkomt met een lage Urine Dichtheid (verdunde urine), en een lage ST
met een hoge Urine Dichtheid (geconcentreerde urine). Dit toont aan hoe zeer verdunde urine (een goed
gehydrateerde duiker) bijdraagt aan een hoge ST in de lichaamsvloeistoffen en weefsels en kan bijdragen
aan het voorkomen van de groei van bellen, terwijl het tegendeel kan gebeuren met geconcentreerde urine
(een onvoldoende gehydrateerde duiker).
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VISDUIK

VISDUIK, 27 mei in Den Osse haven
Hoewel ik duikleider ben heeft
Dick laten weten dat hij die taak zal
overnemen zodat ik het water in kan.
Helaas, ik heb geen droogpak.
Na bijna een jaar niet gebruikt te
zijn is mijn nekseal verteerd en aan
elkaar geplakt en ligt mijn droogpak
nu bij Esther om van nieuwe seals
voorzien te worden.
Wat nu, het water is nog niet zo
warm dat ik met alleen mijn oude
5 mm pak te water kan maar een
zoektocht in mijn kast levert nog een
oeroude 5 mm body op.
De duik op 20 mei bij het koepeltje
(heel gezellig, mooi weer en toch wel
7 duikers), laat zien dat deze twee uitrustingsstukken over elkaar aangetrokken, het toelaten om met deze
temperaturen het water in te gaan, dus vertrekken we zondag 27 mei, vroeg in de ochtend naar Den Osse
haven. Ondanks het feit dat we om 9 uur al bij de duikstek arriveren is het druk. Niet alleen het mooie weer
is daar debet aan maar ook het feit dat de duikstek van Scharendijke is afgesloten omdat sinds gisteravond
daar twee duikers vermist worden.
We zetten bij aankomst dus snel een stuk parkeerterrein af met onze duikkisten, stoeltjes, de zuurstofkoffer
evenals een extra barbecue.
Het levert wat boze blikken op van andere duikers en we zijn blij als snel enkele andere aqualisten arriveren
zodat we ons afgebakend stukje grond kunnen verkleinen en volstouwen met stoeltjes, tafels, een tweede
barbecue en (veel belangrijker) duikers. Als iedereen gearriveerd is stelt Dick de duikparen samen en nadat
we aangekleed zijn loopt iedereen naar de waterkant. Karin blijft achter bij de barbecues, vult ze met kolen
en stort zich op de voorbereidingen van deze visduik.
Het zijn immers niet de vissen die we onderwater hopen aan te treffen die deze duik zijn naam heeft gegeven maar de eetbare versie van deze waterbewoners.
Helaas heeft Eric last van hooikoorts en kan dus niet duiken zodat we uiteindelijk met 9 duikers het water
inlopen. Een jaar heb ik hier niet gedoken en de duikstek valt me een beetje tegen. Erg zanderig, op verschil-
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lende plekken komen Ron en ik in
aanraking met fuiken en je ziet dat dit
toch wel veel bedoken stek is. Naast
een grote Noordzee krab komen Ron
en ik enkele grote kreeften tegen en
we zien enkele spinkrabben. Het is
heerlijk om weer eens de Hollandse
wateren te verkennen. De kou valt
mee. Het water is 16 graden en alleen onder de 11 meter meten we
een temperatuur van 15 graden.
Na 45 minuten voel ik toch wel het
koude water in mijn botten doordringen. Ron heeft zijn droogpak aan en
dus beduidend minder last van kou.
Gelukkig stijgen we naar 6 meter
voor de laatste 18 minuten waardoor
de water temperatuur beduidend
aangenamer wordt, 17 graden! Ja,
die ene graad meer is goed merkbaar en maakt dat wij uiteindelijk 63
minuten duiken. Bijna tegelijkertijd
komen alle buddyparen boven.
Zodra we bij onze auto aankomen,
ruiken we de culinaire inspanningen
van Karin.
Op de barbecues liggen prachtige
makrelen en snel zie je de een na de
ander met een bord op zijn of haar
schoot een makreel verorberen. De
aardappelsalade, gemaakt van kleine
krieltjes met olijfolie, alsmede een
stuk stokbrood smaken er fantastisch
bij. Helaas ben ik niet echt een visliefhebber maar ik bof, net als enkele
andere Aqualisten, want Franzien
heeft vanuit Thüringen enkele Duitse
bratworsten meegenomen en als de
makrelen allemaal goed gegaard zijn,
is het de beurt aan de worsten die,
nadat ze ook klaar zijn, ook gretig
aftrek vinden.
Dat we als Aqualis een goede trek
hebben en het eten een culinair
hoogstandje is blijkt wel uit het feit
dat uiteindelijk 15 makrelen en 16
bratworsten gegeten worden. Alles
smaakt heerlijk. En natuurlijk is ook
het gezelschap van onze clubleden
erg aangenaam.

Visduik - De Kentering

23

Opruimen gaat gesmeerd, de
gebruikte kooltjes van de barbeque
worden grondig gedoofd met
water van de Grevelingen en rond
2 uur rijden we terug naar huis.
De donkere lucht die dreigend aan
den einder hing komt nu pas tot
ontlading maar dat is niet meer van
belang want tijdens onze VISDUIK
hebben we het gelukkig droog
gehouden. Een evenement als dit
mag wat mij betreft vaker georganiseerd worden. Complimenten
aan Karin en Fiona en natuurlijk
Franzien voor het voortreffelijke
eten.

Tita van der Kraan.
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CLUB KLEDING

Zoals vele van jullie weten heeft Aqualis clubkleding.......Aqualis heeft deze de laatste jaren vernieuwd en
uitgebreid.
Er zijn polo’s, fleece vesten of truien, petten en mutsen verkrijgbaar.
De polo’s : zijn verkrijgbaar in lichtblauw en zijn geborduurd met een klein logo.
De fleece vesten/ truien: zijn verkrijgbaar in donkerblauw met groot logo op de rug
De pet en muts : de pet is verkrijgbaar in donkerblauw en de muts is in vele kleuren leverbaar
beide met logo.
Mocht je interesse hebben dan kun je contact opnemen met Cor en Ingrid van Veghel.
Email adres: cvanveghel@hetnet.nl
Mobielenummers:06-22793155 of 06-81951353

¤ 25.00
¤ 45.00
¤ 12.50
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RAAK NIET
VERMIST
Voorkom vermist raken en vergroot de kansen op gevonden worden
Vermist raken of achtergelaten worden op zee is waarschijnlijk één van de meest beangstigende situaties
waarin een duiker zich kan bevinden. In je eentje aan het oppervlak van de oceaan drijven is iets dat je niet
aan den lijve wilt ondervinden. Gelukkig gebeurt dat niet vaak en met wat kennis en voorbereiding kun je de
kans op vermist raken tot een minimum terugbrengen.
Waarom raken duikers vermist?
Daar zijn een paar mogelijke redenen voor:
•
Ze worden “gewoon” achtergelaten door de duikstaf door een gebrek aan procedures
•
Oppervlaktestromingen kunnen het onmogelijk maken naar de kust of naar een onbemande boot
terug te keren en de duikers drijven af
•
Te veel lood of een slechte fysieke conditie kunnen het onmogelijk maken terug te zwemmen naar
het punt van vertrek/boot zelfs als maar er kleine golven zijn of een geringe stroming staat
•
Te ver van de boot/kust boven komen vanwege onderwater stromingen en/of slechte (navigatie)
vaardigheden
•
Noodgevallen zoals materiaalproblemen of zelfs "zonder lucht" situaties kunnen sneller dan verwacht
een eind maken aan een duik. De duikstaf aan het oppervlak verwachten wellicht geen duikers die op dat
moment aan het oppervlak komen
•
Technische problemen kunnen het moeilijk maken voor de schipper om de duiker te volgen
•
Aan het oppervlak worden ze niet door de bootbemanning opgemerkt vanwege de weersomstandigheden: donker (nachtduiken), regen en hoge golven

Ik ben achtergelaten… wat nu?
Denk eraan dat jij misschien de boot of de kust kan zien, maar dat jouw vrienden of de duikstaf jou niet
kunnen zien. De reden is heel simpel: jij bent maar een kleine stip aan het oppervlak van de zee! Wat er
boven water uitsteekt zijn je hoofd en schouders. Wat je dus moet doen is je zichtbaarheid vergroten en
je uitrusting gebruiken om de aandacht te trekken. Studies hebben aangetoond dat fluorescerend groen
(groen-geel) en fluorescerend oranje de best zichtbare kleuren zijn. Deze kleuren kunnen daarom, net als
helder geel, groen en oranje je zichtbaarheid en veiligheid vergroten. Hoe groter het contrast tussen jou en
het wateroppervlak, hoe gemakkelijker het wordt om gezien te worden. Het gebruik van (SOLAS) reflectoren
kan de zichtbaarheid ook vergroten en sommige fabrikanten hebben al reflecterende strepen aangebracht
op de trimjackets, duikkappen of duikpakken.

Ik ben achtergelaten… wat nu?
Denk eraan dat jij misschien de boot of de kust kan zien, maar dat jouw vrienden of de duikstaf jou
niet kunnen zien. De reden is heel simpel: jij bent maar een kleine stip aan het oppervlak van de zee!
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Wat er boven water uitsteekt zijn je hoofd en schouders. Wat je dus moet doen is je zichtbaarheid vergroten
en je uitrusting gebruiken om de aandacht te trekken. Studies hebben aangetoond dat fluorescerend groen
(groen-geel) en fluorescerend oranje de best zichtbare kleuren zijn. Deze kleuren kunnen daarom, net als
helder geel, groen en oranje je zichtbaarheid en veiligheid vergroten. Hoe groter het contrast tussen jou en
het wateroppervlak, hoe gemakkelijker het wordt om gezien te worden. Het gebruik van (SOLAS) reflectoren
kan de zichtbaarheid ook vergroten en sommige fabrikanten hebben al reflecterende strepen aangebracht
op de trimjackets, duikkappen of duikpakken.
Veiligheidsmaatregelen
Er zijn een drietal soorten veiligheid materialen. Visueel, akoestisch en elektronisch.
VISUELE MIDDELEN
Oppervlak Markeer Boei (duikboei)
Het gebruik van een markeerboei is niet alleen om
aan boten te laten zien dat je aan het duiken bent,
maar is ook een manier waarop de bemanning je
aan het oppervlak kan volgen. De beperking ervan
is echter de maat. Hij steekt gewoon niet voldoende
boven het oppervlak uit om over een grotere afstand zichtbaar te kunnen zijn.

Decoboei
Een decoboei wordt het meest tijdens veiligheidstops
gebruikt om de positie van de duiker te laten zien.
Deze worden op diepte of aan het oppervlak opgeblazen en steken veel verder boven het water uit dat de
standaard markeerboei. Ze hebben gewoonlijk ook
helderder kleuren en bij sommige zijn er reflectoren
aangebracht en kunnen ze de mogelijkheid hebben
een stroboscooplampje, breaklight of een gelijksoortig lampje aan te bevestigen. Enkele modellen hebben
zelfs een kleine ingesloten veiligheidskit met bijvoorbeeld een fluitje, breaklight of signaalspiegeltje.
Signaalspiegel
Dit is een klein spiegeltje dat gebruikt wordt om het zonlicht te weerkaatsen en de aandacht te trekken van
mensen op een boot, aan de wal of zelfs in een vliegtuig of helikopter.
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Duiklampen, stroboscooplampen en knipperlichten
Deze materialen zijn ’s nachts heel nuttig en kunnen aan het oppervlak gebruikt worden om de positie van
de duiker te tonen.
Rescue streamer
Dit voortdurend zichtbare oppervlaktesignaleringsmiddel
is vooral nuttig als er zoekoperaties vanuit de lucht worden uitgevoerd. De Streamer vergroot de afmeting van
de duiker dankzij de lange, brede, helder oranje, dicht
geweven polyethyleen folie. Vanuit de lucht kan hij tot
op een afstand van 2 km nog gezien worden. De Rescue
Streamer is in verschillende maten verkrijgbaar en voor
grotere zichtbaarheid hebben sommige versies SOLAS
reflectoren en chemische lampjes waardoor ze ook ’s
nachts bruikbaar zijn.

Pyrotechniek
Lichtbakens, rooksignalen en andere pyrotechnische middelen zijn meestal standaard redding materiaal aan boord
van boten. Ze worden echter vrijwel nooit door duikers
gebruikt, meestal omdat deze materialen niet geschikt
worden bevonden om mee te duiken.
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AKOESTISCH
Een fluit kan het geluid over een langere afstand dragen dan
de menselijke stem (zelfs als er geroepen wordt) en geeft meer
mogelijkheid gehoord te worden. Een fluit zonder balletje is
aangeraden omdat die veel harder klinkt.
Dive Alert ® (luchthoorn)
Dit type akoestisch apparaat maakt meer geluid dan een fluit,
maar het heeft de lucht uit een duikfles nodig om te kunnen
werken. Er zijn verschillende types luchthoorns te koop en ze
moeten aangebracht worden tussen de inflatorslang en de
inflator van een trimjacket.
ELEKTRONISCH
Er zijn een drietal elektronische middelen maar die
zijn voor duikers moeilijk te gebruiken omdat de leveranciers nog geen betrouwbare waterdichte en druk
bestendige verpakkingen/onderwaterbehuizingen
levert.
•
•
ger
•

VHF – radio en satelliettelefoons
Het ENOSSysteem – transmitter en ontvanPersoonlijk Locatie Baken (PLB)

Preventie
Deze veiligheidscampagne introduceert een paar
veiligheidsmaterialen die de kans op vermist raken
reduceren. Hoewel het aan te raden is om minstens
één visueel en één akoestisch duikveiligheidsapparaat
mee te nemen, is het aantal en de soort materialen die je op een duik wil meenemen, om de kansen op vermist worden te verminderen, afhankelijk van de investering die je bereid bent te doen en de duikomgeving
waarin je duikt. Ofschoon bepaalde duikveiligheidsmaterialen de kans op gevonden te worden dramatisch
vergroten, kunnen de kosten ervan behoorlijk oplopen. Andere apparaten kosten minder, maar hebben hun
beperkingen.
Welk van deze apparaten neem jij op je volgend duik mee?

Dit artikel is één van de artikelen die zijn gepubliceerd door DAN Europe in het kader van veiligheidscampagnes. Met dank aan DAN Europe.
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AVOND
DUIK

Niet altijd heb ik zin om er ’s avonds op uit te gaan maar ja, we hebben beloofd dat we de avondduiken coördineren dus op woensdagavond begeven we ons toch telkens naar een duikstek. Meestal is deze ergens
in Zeeland omdat het merendeel van onze clubleden van zoutwater duiken houdt. Op verzoek van Hans
gaan we vanavond, woensdag 8 augustus, weer eens naar de Zevenhuizerplas. Langzaam stromen de duikaanmeldingen binnen. Denk ik eerst nog dat alleen Geordie en ik zullen duiken, al snel zegt Dick dat Jaap
zeker komt (heeft hij immers zondag aangegeven), melden Glenn en Hans zich aan en besluit Piet, na veel
wikken en wegen want hij houdt niet echt van zoetwaterduiken, toch ook om te komen, zodat we uiteindelijk
met 6 duikers zijn.
Als Dick en ik op de duikstek arriveren (Jaap en Glenn staan er al) en ik alvast mijn setje opbouw bemerk
ik dat ik mijn duikbril vergeten ben. Het is gelukkig nog vroeg, net over zevenen, zodat Dick direct weer in
de auto stapt om die thuis te halen. Langzaam arriveren de andere duikers en ook de supporters, Franzien,
Wout, Ingrid en Cor en we praten gezellig.
Na een half uurtje is Dick terug, kan ik me
snel omkleden en lopen alle duikers richting
water.We staan bij het hondenstrand aan
de Zevenhuizerplas en dat is te merken. De
natuur hier is doordrongen van een stank
van hondenuitwerpselen. Echt aangenaam
is het niet om hier rond te lopen. Als iedere
hondenbezitter nu eens de moeite zou nemen de uitwerpselen van zijn lievelingsdier
op te rapen zou de geur van de natuur meer
merkbaar zijn.
Bij het strand aangekomen worden we
begroet door keffende- en blaffende honden
die onze aanwezigheid niet echt op prijs stellen maar als we gewoon doorlopen worden
we met rust gelaten.
Langzaam zweven we over de onderwater
graslanden en snel bereiken we een afgrond
die ons dieper de plas invoert. De bodem
gaat langzaam omlaag en daarmee ook
de temperatuur. Die zakt en zakt en zakt.
Op 12 meter is de heerlijke warmte van 24
graden vervangen door een ijzige 7 graden
en mijn gezicht voelt aan alsof we ons in
een barre sneeuwstorm bevinden. Naalden
prikken op ieder plekje wat niet bedekt is
door neopreen en omdat ik mijn cap niet in
mijn 5 mm pak gestopt heb vermijd ik het
om mijn nek te draaien om naar mijn buddy
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Hans te kijken. Telkens als ik dat doe stroomt een golf ijzig water mijn nek in. We zijn echt verwend door het
warme water van 24 graden waar we al meer dan een maand van genieten. Maar je went aan de koude en
de kleine buisjes (net kleine zakpijpjes) die uit de met slakjes bedekte laag bodem omhoog steken, zijn apart
om te zien. Verder is er op deze diepte weinig leven. Na ongeveer 22 minuten vraagt Hans, wel gehuld in
droogpak, of ik het koud heb en als ik daarop hartgrondig “ja” knik, wat gepaard gaat met enorme golven
koud water in mijn pak, begeven we ons langzaam wat hoger. Een weldaad is het om het water wat hier op
10 meter slechts enkele graden hoger is over mijn lijf te voelen stromen. Ik kan mijn buddy weer aankijken.
Langzaam stijgen we hoger tot we op 6 meter de veenwand voor ons zien oprijzen waar de eerste begroeiing zichtbaar is. Tegen enkele veenblokken aan die op rots landschappen lijken, zien we een enorme paling
liggen. Denk ik eerst nog dat dit polsdikke monster dood is, al snel zien we beweging komen en draait de
paling zich om en kijkt ons aan met zijn trouwe reebruine ogen. Hij vertrouwt ons volledig en weet dat we

geen kwaad in de zin hebben. Wat een schitterend beest. Ik eet nooit meer paling. Niet veel later worden
we verrast door een baby snoek die ons komt bestuderen. Nadat we het schitterend getekende beest
zorgvuldig hebben bekeken komt een school baarzen aanzwemmen. Redelijke kleine exemplaren maar
ze zwemmen om ons heen en we komen ogen te kort. Langzaam doorzwemmend komen we weer enkel
snoekjes tegen en enorme scholen baarzen die zich links, recht en voor ons bevinden. Het is fantastisch
en we zwemmen niet meer schouder aan schouder. Dat hoeft ook niet omdat je tenminste 4 tot 5 meter
zicht hebt. Dat goede zicht maakt ook dat we in de verte al Geordie en Glenn aan zien komen die ook de
snoekjes bestuderen. Helaas zien we niet het echte monster, een levensgrote snoek, die boven Glenn hangt
en ontdekt wordt als Glenn even naar boven kijkt om Geordie te zoeken. Er komt geen einde aan de scholen
baarzen met kleine en ook grotere exemplaren. De watertemperatuur hier op 5 tot 6 meter is inmiddels ook
weer normaal (24 graden) dus het is genieten.
Helaas vliegt de tijd en na 64 minuten arriveren we weer bij de instap en terwijl de zon bloedrood onder gaat
lopen wij het water weer uit. Wat een fantastische duik en wat een enorme hoeveelheid
vis hebben we gezien. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zoveel vissen om me heen
gezien heb in Nederland. Dankjewel Hans
dat je wilde dat we deze duikstek weer eens
zouden bezoeken. Het is zeker voor herhaling
vatbaar. Met de invallende schemering genieten we samen na van de heerlijke woensdagavond duik met koffie en thee waarbij we
door Franzien worden verwend met heerlijke
meloen. Het is goed dat we met de club ook
op avonden duiken.
Tita van der kraan
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USA

Toen mijn jongste zusje ons vertelde dat het wereldkampioenschap Twirl in Kissimmee zou zijn, konden wij
niet wachten met het aanschaffen van een ticket naar de zon. Hoewel ik het ontzettend leuk vind om een
duik in het buitenland te doen, moesten we ook rekening houden met de wensen van de groep. Maarten
kwam daarom al snel het idee om met zeekoeien te zwemmen.
Hoewel het niet het juiste seizoen
was, konden we toch een plekje
op de boot reserveren en vertrokken wij vroeg in de morgen van
Kissimmee naar Crystal River. Bij
aankomst kregen we een uitgebreide briefing. Wisten jullie dat de
zeekoeien in 1972 op de lijst van
bedreigde diersoorten stond? In de
Amerikaanse staat Florida, waren
er toen nog maar 1.267 Caribische
zeekoeien. Momenteel zijn er rond
de 6.300 zeekoeien. Een van de
redenen dat het zoveel beter gaat
is door de Franse marineofficier,
ontdekkingsreiziger en onderzoeker Jacques-Yves Cousteau. Hij bracht de situatie onder de aandacht met
zijn film “Forgotten Mermaids: The undersea world of Jaques Cousteau. Hierop volgde nieuwe wetgeving
om de zeekoe te beschermen, waaronder een speedboot-verbod op plekken waar het dier veel voorkomt.
De zeekoe is weliswaar een goede duiker, maar kwam regelmatig in aanvaring met snel bootverkeer.
Na de briefing mochten we een wetsuit aantrekken en vertrokken we naar een plek waar de zeekoeien vaak
zitten. Bij aankomst konden we even oefenen met drijven en al snel mochten we met de instructrice richting
de zeekoe. Het eerste wat me op viel is dat de zeekoe echt een ontzettend groot dier is! Ik wist natuurlijk wel
dat ze groot waren, maar zo groot, dat verwacht je niet. Het zicht was vrij slecht (o.a. door het grazen van de
zeekoe) dus na een paar minuten gingen we weer terug naar de boot om nog een tijdje te snorkelen in het
kristal heldere water van Crystal River.
Op 6 Augustus was mijn moeder tijdens de vakantie jarig en besloten we om naar Sea World te gaan. Naast
vele gave attracties (zoals de achtbaan de manta, waar je aan de vleugels van de manta hangt) is er veel
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te zien! Er zijn verschillende aquaria waar je allerlei
tropische vissen kan bewonderen. Van kleine slakjes
en zeepaartjes tot haaien en zeekoeien. Ook kan je
een ijskoude hal in waar pinguïns op een paar meter
afstand (zonder glas of hek er tussen) de mooiste
sprongen en duikmoves laten zien.
Wat het meeste indruk heeft gemaakt zijn de shows.
Aan het einde van de dag was er een orka show.
Beroemd en berucht, want de laatste jaren zijn deze
orka’s/shows vaak in het nieuws geweest. De orka
Tillikum (van maar liefst 5.500 kilo) heeft in 1991 een
trainer verdronken in het Canadese park ‘Sealand of
the Pacific’. In 2010 sprong dezelfde orka uit zijn waterbassin en greep zijn trainster vast, waarna hij haar
in het rond gooide en onderwater trok.
n 2017 verteld voormalig orkatrainer zijn verhaal:
“achter de schermen is het alleen maar kommer en
kwel”. De dieren zouden zo gefrustreerd zijn, dat ze
opzettelijk tegen de betonnen muren botsen.
Ook zouden ze dagelijks antibiotica en medicijnen
toegediend krijgen, alleen maar om trucjes te kunnen
doen voor de bezoekers. “In het wild zijn orka's zelden
agressief tegenover mensen", zegt Hargrove.

“Maar ik kan zelfs niet meer tellen hoeveel aanvallen ik gezien
of zelf meegemaakt heb.”
Aan het eind van de vakantie hadden we een cruise geplakt
naar de Bahama’s. We vertrokken van het hippe South Beach
(na een sessie morning beach yoga) naar de boot waar we
feestelijk ontvangen werden. Direct boekten we een excursie
naar Atlantis (Nassau).
Op dit park heb je een glijbaan door een haaien bassin, een rapid river door een aquarium en een mooi wit
zandstrand. Bij het boeken zagen we dat we voor USD 10.00 meer een Dolphins swim erbij konden boeken.
Op en bedrag van USD 200.00 per persoon is dat weinig verschil, dus besloten we dit te boeken.
Eenmaal op het park aangekomen was alles precies zoals ik het in gedachte had. Veel glijbanen, lazy en
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rapid rivers, palmbomen en een mooi
wit zandstrand. We
gingen gelijk door
naar de dolfijnen. We
waren met een groep
van zo’n 100 man. Er
werden twee groepen
gevormd (tijd) en
daarna nog 5 tot 6
groepen zodat we met
zo’n 8 tot 10 man per
dolfijn waren. Ik vind
dolfijnen magische
dieren en het liefst zou
ik uren naar ze staren
terwijl ze in hun natuurlijke omgeving zijn. Echter werd de fotoshoot direct gestart en was het tijd voor
kunstjes, aaien en kusjes.
Na de vakantie bekeek ik alle foto’s met gemengde gevoelens. Ja, het was een fantastische vakantie met
nieuwe en bijzondere belevenissen. Aan de andere kant vraag ik me af of ik wel de juiste keuzes heb gemaakt.
Het zwemmen met zeekoeien werd gepresenteerd als een ervaring waarbij de zeekoeien toenadering zouden zoeken omdat ze contact zo ontzettend fijn vinden. Als ik terugdenk aan de belevenis herinner ik me dat
we met zo’n 15 mensen om het beestje heen hingen. Is dat wel juist?
De orka show was fantastisch, wat een kracht! Maar na het lezen van de verhalen van ex-trainers van Sea
World houd ik toch een treurig gevoel over. Ook de ontmoeting met dolfijnen was heel gaaf, maar is het
juist om ze onnatuurlijke trucjes aan te leren en urenlang op de foto te zetten met toeristen?
Ik heb de antwoorden niet en
weet alleen dat
ik in de toekomst
op zal letten dat
als ik weer een
excursie boek,
me iets meer
inlees over de
omstandigheden
van de dieren.
Wat vindt jij.
Fiona Boter.
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ONZICHTBARE
KRISTALLEN
In Alert Diver, het regelmatig verschijnende informatie magazine van DAN is het onderstaande artikel van
Francois Burman gepubliceerd.
Onzichtbare kristallen en ademautomaat problemen.
Een gebrek of storing aan Scuba materialen is een relatief zeldzame factor bij duik-gerelateerde problemen
en dodelijke ongevallen. Wanneer dit toch gebeurt zijn de meest voorkomende en gevaarlijke problemen
storingen aan de adem apparatuur
(1-ste en 2-de trap) en de power inflators van de buoyancy compensator divices (BCD’s).
Een recent rapport, gezonden naar DAN over een ademautomaat probleem, was derhalve niet noodzakelijkerwijs verwonderlijk, maar de oorzaak bleek vrij ongebruikelijk te zijn.
Hoewel de duiker die betrokken
was bij het incident de situatie
zeer goed had beheerst en
niemand was geschaad; een
onervaren of paniekerige duiker
was misschien niet zo gelukkig
geweest. Het was bijzonder
vreemd dat ondanks het feit dat
de duikcilinder niet leeg was,
de ademluchtstroom wel werd
vertraagd en dan wel op een
manier, die leek op een zonder
lucht situatie. Nader onderzoek
van de apparatuur leidde tot een
raadselachtig ontdekking: een
grote hoeveelheid geel “gekristalliseerd” materiaal blokkeerde de ademluchtstroom tussen de 1-ste trap en
de ademautomaat (2-de trap). Het materiaal lijkt afkomstig te zijn vanuit de binnenkant van de slang, deze
was al een paar jaar in gebruik, maar liet geen externe afwijkingen of tekenen van veroudering zien.
Tijdens het onderzoek om het mysterie van deze “kristalvorming” op te lossen, ontdekten we dat dit niet
om een geïsoleerd geval was. Dezelfde situatie was eerder gemeld in een technisch duiken blog, door fabrikanten van slangen en door apparatuur-onderhoud workshops in populaire duik gebieden. Hoewel geen
ongelukken of verwondingen zijn gemeld, was deze ontdekking reden voor een breder, globaal onderzoek.
Desgevraagd gaf een grote fabrikant van slangen een interessant advies.
Slangen gaan geen leven lang mee en gevlochten slangen in het bijzonder moeten om de vijf jaar worden
vervangen — of vaker als zich duidelijk scheuren vertonen dan wel als zij voor langere periodes in de tropi-
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sche zon zijn gebruikt. Bovendien, blijken sommige slangen
die worden verkocht onder
merknamen van gerenommeerde slang fabrikanten in feite niet
origineel.
Een fervent duiker, een gespecialiseerde ingenieur bij een particuliere onderneming in de VS,
heeft aangeboden om grondige
testen van lagedruk gevlochten
Scuba slangen uit te voeren.
Hij heeft allerlei slangen aan
versnelde veroudering testen
onderworpen en de voorlopige
bevinding was dat slangen met
een thermoplastisch polyesterpolyurethaan (polyester-TPU)
materiaal aan de binnenzijde
coating heeft die uiteenviel
tijdens de test.
Dit resultaat is in overeenstemming met de verslagen van
het slang-falen die DAN heeft
verzameld.
Slangen gemaakt van of bekleed
met kunststof polyether-polyurethaan (polyether-TPU), aan
de andere kant, gaven geen
problemen te zien.
Een bekende Europese producent van gevlochten slangen, die sinds 2008 altijd polyether-TPU levert, gebruikt leveranciers van materialen waarvan de grondstoffen voor de polyether-TPU slang gecertificeerd zijn.
Wat zijn de oorzaken van de afbraak van slang voeringen?
Het afbraak produkt, een gele kristallijne uitziende stof is zachter dan het lijkt en voelt wasachtig aan wanneer het samengeperst wordt. De reactie die uiteen vallen veroorzaakt is eigenlijk hydrolyse die, zoals de
naam al impliceert, de aanwezigheid van water vereist. Verhoogde temperatuur bevordert versnelde afbraak
of hydrolyse van de polyester-TPU. Herhaalde cyclische verwarming en afkoeling van de slang voering
bevordert deze vorm van kristallisatie in materialen maar ook aantasting door bepaalde chemische stoffen
of bacteriën kunnen een oorzaak zijn. De zon verwarmt de slang, waarna de stroom van de ademlucht aan
de binnenkant van de slang weer afkoelt. Dit proces wordt herhaald met elke ademteug tijdens de duik en
de “kristallen” accumuleren in de tijd. Genoeg “kristallen” veroorzaken uiteindelijk een inbreuk op de ademluchtstroom of ze migreren naar de inlaat van 2-de trap, wat resulteert in belangrijke vermindering van de
capaciteit van de ademautomaat.
Het is moeilijk te voorspellen hoeveel tijd nodig is voor het verval van een polyester-TPU-voering, maar beschikbare informatie blijkt dat bij 30° C en hoge luchtvochtigheid, blootgestelde slangen sneller problemen
kunnen veroorzaken.
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Duik materiaal fabrikanten zijn ingelicht over dit
verschijnsel en hebben zorgvuldig hun bestaande
leveranciers onderzocht en hebben verbeterde
onderzoeksmiddelen ontwikkeld voor de verificatie
van de materialen en kwaliteitsborging.
De standard veiligheidsaanbeveling met betrekking tot de ademlucht slangen is dat de slangen
regelmatig moeten worden geïnspecteerd op
tekenen van externe verslechtering. Desintegratie
of slijtage van de rubber coating aan de buitenzijde
zijn tekenen dat slangen uiteindelijk zullen scheuren tijdens het gebruik met overdruksystemen, niet
alleen met hogedruk maar ook met de middendruk
zoals tijdens het duiken het geval is. Rubber slangen zijn heel gevoelig voor deze problemen, dat is waarom polymeer-gevlochten slangen werden ontwikkeld. Maar hierin ligt het probleem: de buitenkant van gevlochten slangen kan volkomen normaal, flexibel
en vrij van duidelijke afwijkingen zijn, terwijl het verslechterde interne oppervlak volledig onzichtbaar is na
een vluchtige externe inspectie.
Welke adviezen geeft DAN?
Wij vinden het belangrijk om duikers als volgt te adviseren:
• Alle ademautomaat slangen, met inbegrip van gevlochten slangen, hebben een beperkte levensduur
ongeacht externe verschijning of de versterking en de bescherming geboden door de slang beschermers of
het vlechtwerk zelf. De aangetaste slangen die hebben we gevonden waren meer dan vijf jaar oud.
• Bij het kopen van een slang: bepaal de samenstelling van de binnenzijde — koop slangen van polyetherTPU, niet van polyester-TPU. In geval van twijfel, is het advies de slang niet te kopen. Koop uw slangen
en andere apparatuur van betrouwbare bekende fabrikanten die duidelijk aangeven welk type is materiaal
gebruikt.
• Als er een indicatie is van beperking van de ademlucht stroom, met name bij het gebruik van een nieuwere slang, moet de duiker onmiddellijk ophouden met het gebruik van de ademautomaat. Het uitvoeren
van een zorgvuldige inspectie van de ademautomaat en de slang is vervolgens noodzakelijk. Als de ademautomaat niet de oorzaak is, is de slang waarschijnlijk niet in orde.
• Door de slang om de 2-3 cm in te knijpen is te beoordelen of de slang over de gehele lengte dezelfde
mate van flexibiliteit vertoont. Elke afwijking in indrukbaarheid van de slang kan een teken van een mogelijk
probleem zijn. Deze test is veel eenvoudiger uit te voeren met gevlochten slangen dan met hardere, rubberen slangen.

We vragen alle duikers die deze afbraak van de binnenzijde van de slang constateren om DAN een email te
sturen naar: communications@daneurope.org - bij voorkeur met foto's die de conditie van de slang aantoont. Dit stelt ons in staat om zoveel mogelijk informatie vast te leggen zodat we meer over dit fenomeen
kunnen leren. We zullen hierdoor nieuwe inzichten verkrijgen en waarschuwingen en adviezen kunnen delen
met de duik gemeenschap.
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Verwijzingen:
1. Vann R, Lang M. Recreational diving fatalities. Undersea Hyperb Med 2011;
38(4): 257-60.
2. Davis A. Nylon-braided
regulator hose diving
emergency. Scuba Tech
Philippines. July 22,
2015. scubatechphilippines.com/scuba_blog/
regulator-hose-divingemergency/#Polymorphic_Crystallization. Accessed December 7, 2016.

Bovenstaand artikel is een Nederlandse vertaling vanuit een oorspronkelijk Engels artikel.
De inhoud is een weergave van de strekking van het verhaal, wel hebben we de tekst getracht zo goed mogelijk leesbaar te maken.
Vertaling: Tita en Dick van der Kraan.
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VIS
WEDSTRIJD
5 dagen Jeugdland en in het bijzonder de Viswedstrijd.
Ieder jaar wordt door diverse instanties, waaronder de gemeente, in de maanden juli/augustus, voor de
kinderen die vakantie hebben van school, Jeugdland georganiseerd.
Om jeugdland goed te laten verlopen zijn er de nodige vrijwilligers nodig om e.e.a. in goede banen te leiden.
Ook dit jaar hebben zich voor deze week tientallen vrijwilligers aangemeld. Dat is ook nodig want jeugdland
wordt altijd goed bezocht door de kinderen.
Deze vrijwilligers gaan leiding geven bij de activiteiten als, figuurzagen, survival onderdelen, huttenbouwen ,
maar ook een heuse viswedstrijd.
Voor deze viswedstrijd is door de evenementen commissie een affiche gemaakt met de regelementen voor
deze viswedstrijd. De affiche is opgehangen op een container waar iedereen kan lezen wat deze regelementen inhouden en waar je aan moet voldoen om mee te vissen in de wedstrijd.
Ook staat op de affiche aangegeven op welke plek er gevist gaat worden. Het dijkje tegenover het speelterrein van jeugdland is de aangewezen plek waar de viswedstrijd zal plaatsvinden. Ook zijn er nummers van
de deelnemers op het dijkje geplaatst, zodat iedere deelnemer weet waar hij/zij kan gaan vissen tijdens de
wedstrijd.
Uiteraard is op de affiche ook aangegeven
hoe laat de wedstrijd
begint en wanneer hij is
afgelopen. Ook wordt
nadrukkelijk verteld dat
men moet plaats nemen
bij het nummer wat
tijdens de inschrijving
wordt uitgedeeld.
De leeftijdgrens is bepaald tussen 5 en 14 jaar
Uiteraard zou het leuk
zijn als er veel toeschouwers komen, dus op de
affiche worden deze ook
uitgenodigd. Gelukkig
wordt daar veel gevolg
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aan gegeven wat de sfeer zeker ten goede komt.
In het regelement is opgenomen hoe de jury de wedstrijd zal beoordelen. Nadat er een vis is gevangen zal
de jury deze opmeten en vastleggen in de uitslag. Nadat de vangst opgemeten is zullen de gevangen vissen
teruggezet worden in de sloot achter het dijkje. Vorige week was in het slootje nog een grote karper gevangen en ook deze is terug gezet.
De jury bestaat uit drie personen waaronder mijn persoontje. Wij hebben gelukkig ook een professional in
onze gelederen, een lid van de plaatselijke visvereniging, hij komt zoals menig visser doet, op een visstoeltje
bij de wedstrijd zitten.
Deze prof is echt nodig want hij heeft kennis van een sim ,haken ,hakenstekers, werpmolens enz. Zo heeft
ieder zijn hobby. Mijn hobby is “ Duiken “, en heb geen verstand van alles wat met het visvangen te maken
heeft. Ik heb meer belangstelling voor zoet en zoutwatervisjes onder water als ik aan het duiken ben.
De viswedstijd zal worden beoordeeld naar de totale lengte van de gevangen vis per deelnemer met of zonder vishaak in de bek.
Om 9.30 uur komen de kinderen die mee gaan doen aan de viswedstrijd. Om 10 uur begint de wedstrijd dus
mooi op tijd. In totaal doen er 24 kinderen mee, 12 jongens en 12 meisjes, best een goede opkomst.
Na een kleine inspectie van de meegebrachte visspullen gaan we in ganzenpas naar de “wedstrijdvloer”. De
leden van de jury worden voorgesteld en de “prof” neemt plaats op het visstoeltje.
Het weer is droog , prima weer dus om te vissen, de kans op regen is 70% maar gelukkig blijft het droog.
De wedstrijd gaat beginnen het is inmiddels 10.00 uur dus op tijd. De jongens en meisjes hebben hun plaats
gevonden achter het bordje met het toegewezen nummer.
Om 11.45 uur zal de wedstrijd worden beëindigd.
Zoals een beetje verwacht is er binnen tien minuten al het een en ander in de knoop bij de meisjes. De
“prof “ staat op van het visstoeltje, zet zijn typische pet op en weet binnen no time de “Texaanse knoop” te
ontwarren. De jongens
vissen door. Bij het
ingooien suizen ,dobbers ,haken ook lood
door de lucht. Vishengels zwaaien vervaarlijk in het rond en het
is zaak een beetje uit
de buurt te blijven.
Dan wordt de eerste
vis gevangen. De jury
rent er op af om de
maat van de vis vast
te stellen. Gelukkig
beschikt het jurylid
over een meetlat zodat
hij snel kan vaststellen
hoe groot de vis is.
Het meisje was erg blij met de gevangen vis, het was een witvis van 15 cm, en de jury maakt de aantekening
op het wedstrijd formulier van de gevangen vis. Daarna wordt de vis keurig terug gezet in het water.
Bij de jongens word nu ook een vis gevangen. Natuurlijk volgt hier het zelfde procedure en wordt de vis
lengte vastgesteld op 12 cm.
Helaas wordt er gedurende een uur niets meer gevangen. De mindere vissers onder de kinderen houden
dat niet vol en staken de wedstrijd. Nadat ze zich afgemeld hebben blijven ze als toeschouwer toch kijken
naar het verloop van de wedstijd.
In de laatste 10 minuten van de wedstrijd vangt het zelfde meisje de derde vis. Deze is 18 cm en wordt
natuurlijk direct teruggezet. Gezien de eerste vangst staat ze natuurlijk stijf aan kop van de wedstrijd. Geen
verrassing want vorig jaar was zij ook al nummer één geworden.
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Ondertussen is de tijd verstreken en deelt de jury mee dat alle vis die nu nog gevangen wordt niet meer
mee zal tellen voor de uitslag.
De jury gaat in beraad om de uitslag van de wedstrijd vast te stellen zodat de prijsuitreiking kan plaats vinden.
Op het podium worden de nummers 1-2 en drie gefeliciteerd en krijgen natuurlijk applaus en de felicitaties
van de jury. Trots laten de winnaars hun prijzen zien aan hun vriendjes. Medailles in goud ,zilver en brons
hierin gegraveerd datum en viswedstrijd.
Nog twee dagen en dan is jeugdland voor dit jaar weer ten einde. De kinderen gaan weer naar school.
Ik heb met heel veel plezier een hele week met de kinderen opgetrokken, het is toch geweldig om met hen
prachtige hutten te bouwen van pallets en allerlei andere leuke bezigheden te doen tijdens de vakantie. Ik
heb het met heel veel plezier gedaan en de andere vrijwilligers denken er volgens mij precies het zelfde
over. Volgend jaar krijgt het zeker een vervolg.
Jaap Ruigrok.
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ZEESCHUIM

Dit is geen verhaal met prachtige onderwaterfoto’s. Het is de beschrijving van een fascinerend natuurfenomeen dat bijna jaarlijks Nederlandse sportduikers diep in hart en ziel raakt. We noemen het “de algenbloei”.
Nu is het weer zo ver. De kustwateren zijn tijdelijk verandert in een ondoorzichtige algensoep.
Duikend Nederland
ontwaakt uit zijn
winterslaap. Maar de
meedogenloze natuur
weigert nu mee te werken om de sportduikers
van hun sport te laten
genieten. Het zeewater
is recent in enkele weken helemaal dichtgeslagen! De algenbloei
heeft toegeslagen. De
ervaren sportduiker
weet dat de komende
4-6 weken de duikomstandigheden in met
name de Oosterschelde
maar ook op de Noordzee uiterst belabberd
zullen zijn.
Algenbloei: het is de schrik van de Nederlandse sportduiker die jaarlijks maar ook onvoorspelbaar toe slaat.
Soms gaan er jaren voorbij zonder dat we er last van hebben. Maar er zijn in het verleden ook perioden
in het voorjaar geweest met een doorzicht van het zeewater van minder dan 50 cm. dat is nu dus ook het
geval.
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Kijken we met een biologenbril naar de algenbloei dan zien we een fascinerend, natuurlijk maar ook complex fenomeen. Sterk vereenvoudigd ontstaat algenbloei als volgt: fosfaten en nitraten zijn voedingsstoffen
die opgelost in het zeewater onontbeerlijke voedingsstoffen zijn voor o.a. microscopisch kleine eencellige
algen. Het zijn de bouwstenen van eiwitten en het genetisch materiaal: het DNA. Phaeocystis, ook wel
slijmalg genoemd, is een kolonievormende alg die in ons kustwater natuurlijk voorkomt. Zij is onder andere
afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare fosfaten en nitraten, maar ook van de stijgende zeewatertemperatuur en de hoeveelheid zonlicht. Gunstige concentraties van de voedingsstoffen en de zonnige dagen van
de afgelopen week hebben sterk bijgedragen aan een enorme algenbloei.
Het zeewater is sterk vertroebeld door ontelbare olieachtige bolletjes waar honderden kleine Phaeocystis
algencelletjes in opgesloten zitten
Foto 2: Algenbloei en zeeschuim na de algenbloei,
Oosterschelde © Peter H.
van Bragt, 2010
Sportduikers hebben er
een enorme pest hekel aan,
maar de algenbloei is een
belangrijk proces voor de
mariene biodiversiteit. De
algjes bouwen de organische voedingsstoffen op die
geconsumeerd worden door
het dierlijk plankton. Dat
vormt de voedselbasis voor
grotere dieren zoals zeepokken, garnalen, zakpijpen en
neteldieren. Kijk bij deze
algenbloei eens door de bril
van een bioloog en laat je
fascineren over hoe complex
de natuur in elkaar steekt. En we moeten maar zo denken: over een paar weken is het allemaal weer voorbij
en is het kustwater weer helder.
Bron;Stichting Anemoon
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DE SERPENT
In Nederland noemen we het ‘De Serpent’,
het oorspronkelijk schip komt oorspronkelijk uit Frankrijk en zal in dit verhaal ‘Le
Serpent’ genoemd worden.
Momenteel geldt er op het duikwrak Le
Serpent een negatief duikadvies. N.a.v. een
dodelijk ongeval met twee duikers wordt
onderzocht of er aanpassingen aan het
wrak nodig zijn (oktober 2018).
Born in 1920
Le Serpent is ruim zestig meter lang en
rond 1920 in Frankrijk gebouwd. Het schip
is gemaakt van gewapend beton, voor die tijd een innovatieve manier van schepen bouwen. Aanvankelijk is
Le Serpent gebruikt om kolen tussen Groot-Brittannië en Frankrijk mee te transporteren. Het schip had zelf
geen motor en werd dus altijd voortgetrokken door een sleepboot.
Tijdelijk geparkeerd in de Schelphoek
Het is bijzonder dat Le Serpent de Tweede Wereldoorlog heeft doorstaan. Schepen die in dezelfde serie zijn
gemaakt zijn tijdens of kort na de oorlog namelijk verloren gegaan. Na vele omzwervingen is Le Serpent
in 1970 in de Schelphoek terecht gekomen. Met toestemming van Rijkswaterstaat is het schip daar tijdelijk
geparkeerd. Bij laag water was alleen de kajuit van het schip vanaf de wal zichtbaar.
Kansen voor diverse partijen
In 2008 bleek Le Serpent voor diverse partijen een interessant object te zijn. Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Schouwen-Duiveland, Nederlandse Onderwatersport Bond, Natuur- en Recreatieschap De
Grevelingen en Dive-Inn De Kabbelaar vormden een projectgroep en besloten het schip te verplaatsen naar
het Grevelingenmeer. Daar zou het opnieuw worden afgezonken.
Voorbereiding
Voordat dit project echter van start kon gaan, moesten er flink wat voorbereidingen worden getroffen. Het
schoonmaken van Le Serpent hoefde gelukkig niet: er waren geen motoren, verfresten en andere verontreinigde delen op het schip
aanwezig. Wel moesten er vergunningen worden aangevraagd
en werden financiers gezocht
om door middel van overheidssubsidies en particuliere gelden
de benodigde 260.000 euro
bijeen te brengen. Daarnaast is
intensief overleg gevoerd met
beroepsvissers, die aanvankelijk
niet stonden te trappelen om
een deel van hun visgebied te
moeten gaan missen. Samen
is besproken hoe het gebied
Frits vallentin
door zowel duikers als vissers kan worden gebruikt. Tot slot werd er een aannemer gezocht, iets dat geen
gemakkelijke opgave was. Veel aannemers vroegen zich namelijk af of een schip dat al zoveel jaar in het
zoute water lag nog wel drijvend te krijgen was. Nadat er een aannemer was gevonden die de uitdaging
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wilde aangaan, kon eindelijk gestart worden met de
uitvoering van het project.
Berging
Om met zijn werkschip bij Le Serpent te komen,
moest de aannemer eerst een toegangsgeul baggeren. Nadat het schip ook rondom vrij was gemaakt,
konden de ruimen worden leeggepompt. Dit was
een spannende klus: tegelijk met het leegbaggeren werden de ruimen gevuld met water, zodat het
schip niet zou breken of spontaan zou gaan drijven.
De contouren van Le Serpent werden steeds beter
zichtbaar, en op 1 februari 2011 was het eindelijk zo
ver: zonder breuk of schade kwam het schip los! De
Zeeuwse wapenspreuk ‘Luctor et Emergo’, Latijn voor
‘ik worstel en kom boven’, was op Le Serpent zeker
van toepassing.
Duikveilig maken
Aan de kade in de Schelphoek is vervolgens hard
gewerkt aan het duikveilig maken van het schip. Zo
werden kleine gaten dichtgelast en werden andere
gaten juist groter gemaakt. Op die manier kunnen
sportduikers veilig het schip in en uit. Daarnaast werd
in het ruim en op het dek een gidslijn aangebracht.
Ook stortte de aannemer in diverse ruimen een laag
schelpen, een goede basis voor het nieuwe onderwaterleven.
Transport
Na het afronden van deze werkzaamheden is Le Serpent op dinsdag 5 juli 2011 naar het Grevelingenmeer
gesleept. Het schip werd begeleid door diverse vaartuigen en ook op de wal werd het transport door veel
nieuwsgierige mensen gevolgd. Het vertrek uit de
Schelphoek en het passeren van de Zeelandbrug en
de Grevelingensluis zorgden voor bijzondere plaatjes.
Het transport verliep erg voorspoedig en na een ruim
vijf uur durende reis kwam Le Serpent veilig en wel
op de nieuwe bestemming aan.
Afzinkmoment
Drie dagen later, op vrijdag 8 juli, werd het schip
onder grote belangstelling van publiek en pers ten westen van de jachthaven van Scharendijke afgezonken.
Kort na dit afzinkmoment bleek echter dat het schip niet op de geplande plek terecht was gekomen. Er zat
blijkbaar nog te veel lucht in het schip, zodat het onder water een eigen weg zocht. De Slang deed haar
naam dus eer aan! Beroepsduikers vonden het schip uiteindelijk op een diepte van 23 meter terug. Keurig
recht op de kiel, stabiel en veilig. Op deze diepte bleek het schip echter alléén toegankelijk voor gevorderde
sportduikers. En dat was niet de bedoeling!
Twee extra schepen
Om ook tegemoet te komen aan minder ervaren sportduikers is de projectgroep op zoek gegaan naar alternatieven. Binnen de opzet en de financiën van het bestaande project bleek het mogelijk om twee kleinere
schepen aan te schaffen: het Friese duwbootje ‘De Rat’ en het Zeeuwse vissersscheepje ‘De Zeehond’. Ze
werden gereinigd, duikveilig gemaakt, getransporteerd en vervolgens nabij Le Serpent afgezonken. De Rat
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ligt op twaalf en De Zeehond op tien meter
diepte, ideaal voor beginnende duikers!
Feitelijke informatie Le Serpent
•
Materiaal: beton
•
Bouwjaar: 1920
•
Lengte: 57 meter
•
Breedte: 10 meter
•
Diepte dek: 23 meter
•
Diepte stuurhut: 21 meter
•
Diepste punt: 29 meter
Hieronder staat welke veiligheidsmaatregelen
genomen dienen te worden om te waarborgen dat duiken op Le Serpent veilig gebeurt.
Eisen
Het duiken op Le Serpent mag alleen als je
binnen de brevetdoelstellingen van je duikorganisatie duikt. Voor duikers geldt dat zij
minstens 2*-duiker (of gelijkwaardig) moeten
zijn. NB: vanwege het ontbreken van daglicht
en het soms slechte zicht raden wij alleen
ervaren 2*-duikers (of gelijkwaardig) aan op
Le Serpent te duiken!
Voor het duiken op het wrak is het gebruik
van een reel (ook wel haspel genoemd)
verplicht. Er zijn op het schip diverse bevestigingspunten om de reel aan vast te maken.
Andermans reels mogen nooit worden losgemaakt!
Advies m.b.t. duikroute
Om je duiktijd maximaal te benutten,
raden wij aan om vanaf de steiger aan de
oppervlakte naar de één van de boeien te
zwemmen die de ligging van de boeg en achtersteven markeren. Langs de boeilijn kun je
afdalen naar het schip, waarna je onderaan
de lijn je reel kunt bevestigen. Een andere
mogelijkheid is om de reel aan bakboordzijde
van het schip aan de railing te bevestigen.
Deze railing loopt over de gehele lengte van
het schip.
Aan het einde van je duik kun je op vijf meter diepte aan de 'deco-stang' je veiligheidsstop maken.
Het gebied rond Le Serpent wordt vaak door zowel duikers als vissers gebruikt. Om die reden is er een duikvrije zone ingesteld, zodat duikers niet door het visgebied van beroepsvissers zwemmen. Houd daar s.v.p.
rekening mee en blijf van de visnetten af!
Foto’s, filmpjes, interviews en meer is terug te vinden op de site van http://www.leserpent.nl/
Bron: http://www.leserpent.nl/Le-Serpent
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CLUBVAKANTIE
BONAIRE

De GROTE clubvakantie 2018
De clubvakantie is bij Aqualis het hoogfeest van het jaar. Veel keuze vooraf (vele leden doen evenzovele
suggesties), veel voorwerk, veel voorpret en veel plezier.
Dit jaar was het dubbele pret. Uit alle suggesties bleven er twee opties over: Manado en Bonaire.
Bij die eerste bestemming was er aanvankelijk wat moeite om een aantrekkelijk aanbod voor de leden bij
elkaar te sprokkelen. Het was zelfs even de vraag of het nog wel ging lukken voor 2018.
Op dat moment liepen de voorbereidingen voor Bonaire van een leien dakje. Geen wonder dus dat het

aanbod daarvoor eerder aan de leden gedaan kon worden en dat, nu Manado nog onzeker was, de aanmeldingen ervoor binnenkwamen.
In no-time waren dat er acht.
Toen kwam er alsnog ook groen licht voor Manado. Ook daarvoor waren er nog zes belangstellenden.
Besloten werd om vanwege de belangstelling voor het eerst in de clubgeschiedenis twee clubvakanties gelijktijdig te houden. Bonaire, met de meeste deelnemers, was daarvan natuurlijk wel de “grote” clubvakantie.
Het is maar dat “die van die andere bestemming” dat even weten (………).
Woensdag 5 september was het dan zover.
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De Bonairegangers worden rond negen uur op Schiphol verwacht. Dat ging niet zonder slag of stoot. Stortregen zette (o.a.) de Botlektunnel en de tunnelbak onder het Ringvaartaquaduct blank.
Door het weer gebeurden er ook diverse ongelukken op de A4. Kortom: het verkeer was een chaos.
De laatste Aqualist kwam dan ook rond twintig over tien op Schiphol binnendruppelen.
Gelukkig was er genoeg speling in het schema om dat op te vangen. Na de gebruikelijke shoppingronde
(luchtjes en promilles) waren wij dan ook op tijd om te boarden.
Ook dat gebeurde op tijd. Maar daarna……. Door weer en wind was er slechts één baan in gebruik, waardoor er vluchten werden afgelast en de rest, waaronder onze vlucht, forse vertraging opliep wegens geharrewar met ontbrekend grondpersoneel en steeds weer verschuivende timeslots voor vertrek. Wij mochten
dus 3:24 uur op het platform in het vliegtuig zitten zonder duidelijk zicht op een duidelijk vertrekmoment.
Uiteindelijk mochten wij niet om half één, maar rond vier uur vertrekken.
Toch kwamen wij met maar een beetje vertraging op Bonaire aan. Wij hadden een vlucht naar Bonaire via
Aruba.Tijdens de vlucht bedacht de KLM echter dat door het lange wachten de maximale werktijd van de
bemanning overschreden zou worden.
Het toestel zou dan op Aruba komen te staan terwijl er daar geen verse bemanning als aflossing beschikbaar
was. Dus werd het toestel “in de lucht” omgeleid naar Bonaire, waarna de aflosbemanning aldaar het toestel
via Aruba naar Nederland zou vliegen. Voor ons, Bonairegangers, alleen maar goed nieuws. Voor de passagiers naar Aruba liep de vertraging op naar ruim vijf uur.
Maar ach, daar gingen wij niet heen……….
De KLM, van alle wateren gewassen
Niet alleen deze vluchtplanning laat zien dat de KLM van alle wateren gewassen is. Ook meer letterlijk is dat
het geval. Tijdens onze vlucht wist de bemanning ons drinkwater uit maar liefst vijf verschillende landen te
presenteren. Tijdens het wachten op het platform allereerst een flesje Thonon, een bronwater uit Frankrijk.
Vervolgens bij een snack een bekertje Belgische Spa blauw. De lunch leverde een bekertje Turks bronwater
op. Tussendoor volgde een Italiaanse San Pellegrino. Het water bij de warme snack aan het eind van de
vlucht kwam dan weer uit Noord-Wales.
Enfin, eind goed, al goed. De aankomst
op Bonaire verliep vlot. De huurauto’s
waren snel opgehaald en de accommodatie was snel betrokken.
Omdat Ellie 5 dagen eerder was
vertrokken om curaçao te ontdekken
moesten Cor,Ingrid en Geordie nog
even op de airport wachten tot de
vlucht uit Willemstad was geland,ook
deze had nl een kleine vertaging opgelopen. Maar na een half uurtje wachten
maakte Ellie de groep compleet en
konden ook zij op weg naar de Hillside
appartementen .Welterusten!
Cor op de (koel)kast
Een goede nachtrust is het halve werk tijdens de vakantie. Daar moet je dan wel de gelegenheid toe krijgen.
Zo niet bij Cor, Ingrid, Ellie en Geordie. Om één uur ’s-nachts ging het brandalarm af. Iedereen rechtop in
bed, maar het stopte na een tijdje vanzelf. Loos alarm. De rust in huize Van Veghel keerde terug. Een uurtje
later, rond de klok van twee, was het wéér raak. Nu stopte het niet vanzelf. Cor klom daarom via een stoel
en het aanrecht op de koelkast om de brandmelder het zwijgen op te leggen. De nachtportier van het resort,
die inmiddels ook op het lawaai was afgekomen, trof hem daar - vanwege de tropische nacht schaars gekleed - aan……………….
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Daags erna eerst maar eens opstarten. Ontbijt @ Hillside betekent 50 minuten wachten
op acht porties omelet.
Daarna boodschappen halen bij de Jumbo
en AH (net zoals thuis), wat papierwerk bij
Hillside, onze accommodatie, en vervolgens
meer papierwerk en een huisrifduik om uit
te loden bij Gooodive, onze duikbasis.
Het was al meteen raak: tarpon, langouste,
murene en barracuda lagen op ons te wachten.
’s-Avonds stelden wij de keukenbrigade
van Hillside opnieuw op de proef door acht
porties bami met saté te bestellen. Een
deel werd hooguit lauw geserveerd en één
portie aanvankelijk zonder saté (vergissing,
de kokkin had zich verteld toen zij meende
acht porties saté op de grill te leggen). Als
excuus waren koffie en thee van het huis
gratis.
Op vrijdag waren er een paar duikjes met
voor elk wat wils: murene, lionfish, schorpionfish, tarpon etc. etc.
De middagduik bij 18th Palm was in een ander opzicht vrij bijzonder. Wij mochten geen
gebruik maken van de drijvende steiger aldaar. Dat mocht om verzekeringstechnische
redenen alleen door gasten van het resort
zelf. Van der Valk (de eigenaar van het terrein) had natuurlijk ook een stevige steiger
kunnen bouwen.
Het diner was die avond bij Foodies, een
vrij nieuw en kwalitatief alleraardigst restaurant in de buurt van de oostkust.

’s-Zaterdags zat Aqualis al aardig in de duikroutine: het begon
met een ochtendduik bij Tolo. Een grote stingray zorgde voor
het nodige vermaak. Helaas zat dat er voor mij zelf even niet
in.
De slang van mijn manometer bleek ineens gescheurd. Ik was
dus ineens duikleider-aan-de-kant.
De monteur van Carib-Inn, de meest bekende reparateur van
het eiland, wist dat snel op te lossen. Bij de middagduik was
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iedereen dus weer van de partij.
Tijdens het diner bij Windsock maakten wij die avond kennis met een jonge studente van de Hotelschool uit
Breda die vol trots vertelde dat zij daar in haar eerste stageweek werkte.
Prompt kreeg zij van ons een praktijkcursus crisismanagement.
Zij had Aqualis wijn met kurksmaak geserveerd…… Niks tevreden klanten dus. Gewoon retour afzender
ermee! Het ijsje bij Gio’s aan het eind van de avond maakte veel goed.
Na een zondag met als enige bijzonderheid een volvette, weldoorvoede groene murene volgde een maandag met nog meer murenes.
De grote hoeveelheden vis volgden echter pas ’s-avonds. Aqualis streek namelijk neer bij “It rains fishes”,
het meest gerenommeerde visrestaurant van Bonaire. Kwaliteit verzekerd, volledig leeggegraasde borden
en kommen eveneens.
Kaper op de kust
Niet alleen het hoofdgerecht was goed bij “It rains fishes”. Dat was zeker ook het geval met de kleine stukjes
brownie die werden geserveerd bij de koffie en thee aan het eind van het diner. De voorraad daarvan slonk
dan ook al snel tot één enkel stukje. Henk wierp zichzelf op als een hartstochtelijk pleitbezorger van dat ene
stukje. Hij hield een vurig betoog over hoe dat vroeger bij hem thuis werd verdeeld, dat je het (alleen maar)
mocht hebben als je na het eten ook de afwas deed enz. enz. De insteek van het verhaal was dan ook duidelijk: afblijven! Dan kon hij, Henk, er op het eind nog mee vandoor gaan. Tevreden keek hij na afloop van zijn
betoog dan ook naar zijn lustobject. Hoewel, tevreden,…………. Verdomme! Het was verdwenen! Iemand
had het onder zijn bloedeigen neus weggegrist! Iedereen had dat ook gezien, behalve Henk zelf. Die ging
helemaal op in de gloed van zijn eigen betoog en keek alleen maar naar onze ogen, niet naar onze handen.
Onze Henk is nu nog op zoek naar de dader……………
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De dinsdag leidde ons naar de Hilma Hooker, het ruim 100 meter lange wrak van een vrachtschip. Ooit door
de Douane doorzocht en, na de vondst van 12,5 ton marihuana, in beslag genomen en aan de duikgemeenschap beschikbaar gesteld als wrak.
De Hilma Hooker is in goede staat, makkelijk beduikbaar, en bovenal de vaste woon- en verblijfplaats van
een school tarpons.
’s-Avonds dineerden wij zo dicht mogelijk bij huis. Op Hillside dus.
Een heel jong Bonairiaans meisje kwam naar ons toe: “goedenavond, ik ben uw waitress voor vanavond”.
Zij had zich die veel te grote broek beter niet aan kunnen
meten. Als eerste kreeg zij een ondrinkbare fles Pinot Grigio per ommegaande terug.
De wijn was zo zuur dat wij ons afvroegen of het soms
verkeerd geëtiketteerde aceto balsamico betrof. Vervolgens
mochten wij 75 minuten wachten op onze hoofdgerechten.
Dus wéér waren koffie en thee bij wijze van excuus gratis.
Op woensdag stonden Karpata en de Zoutpier op het duikmenu.
Beide stekken behoren tot de top van wat Bonaire te bieden
heeft. Naast murenes en tarpons was er dus ook een grouper XXXL, waren er in formatie zwemmende sepia’s, waren
er barracuda’s en waren er vele scholen juveniles.

Ook werd nadien Joe’s restaurant met een bezoek vereerd. Solide kaart, geen bijzonderheden.
Donderdag was een feestdag: Onze Henk was jarig! Na een feestduik bij Alice in Wonderland werden dan
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ook snel partyvoorbereidingen getroffen. Zo was er een taart besteld (zonder
kaarsjes, dat is bij die leeftijd geen doen
meer) en waren er inkopen gedaan voor
een kleine Big Party.
Na die party werd besloten om toch
maar op Hillside te eten. Dan hoefden de
chauffeurs tenminste niet meer de weg
op. En het ging eens een keer goed. De
koffie en de thee betaalden wij dan ook
graag uit eigen zak!
Aqualis had inmiddels een weekje aan
de conditie kunnen werken. Dat was
ook wel nodig, want vrijdagochtend was “1000 steps” de duikstek van onze keuze. Waar zou die naam toch
vandaan komen?
Wie voor de duik boven aan de duikstek staat en de trap naar beneden bekijkt, die begrijpt het. Wie na de
duik ook weer boven aan de trap staat, die voelt het!
Dank in elk geval aan Geordie die wat extra sleepwerk voor zijn rekening nam. Anders was waarschijnlijk
niet iedereen aan deze tocht begonnen, ondanks het aquariumachtige karakter van de duik met bijzonder
veel scholen juvenile vis.
Separatistenavond
Aqualisten kunnen het over het algemeen aardig met elkaar vinden. Ook de noodzaak om goed te dineren
wordt zeer breed gedragen. Maar wat noem je goed? Er ontstonden die vrijdag dan ook wat barstjes in
de eenheid van onze vereniging: Volgens Geordie betekent “goed” een berg spareribs van dinosaurusformaat. Volgens Jolanda betekent “goed” een romantisch dinner-for-two om de verjaardag van haar Henk
met hem te vieren. Anna op haar beurt verstaat onder “goed” haute cuisine. Dat was allemaal even niet te
combineren. Geordie (en dus ook Cor, Ingrid en Ellie) belandden bij Woodstock, Jolanda en Henk gingen op
herhaling bij Foodies en Anna en Richard vereerden de kok en de sommelier van Capriccio met hun bezoek.
Aqualis was gespleten, maar de Aqualisten waren daar - voor deze ene avond - dik tevreden mee.
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Op wat alweer de tweede zaterdag van onze grote
clubvakantie was gingen wij wegens gebleken succes op herhaling bij de Zoutpier en aansluitend naar
Buddy’s Reef. Het was een rijke oogst: Een dikke
groene en diverse iets slankere geel-zwarte murenes
tarpons, barracuda’s, en vooral aan de Zoutpier een
kraamkamer vol babyvisjes.
’s-Avonds was de eenheid weer hersteld. Iedereen
spoedde zich naar de Cuba Compagnie, bekend om
zijn overmaatse saté en “all-you-can-eat” porties
friet.
Een zondagsduikje op Andrea I bracht ons in stemming om nog eens terug te gaan naar de Cuba
Compagnie teneinde daar een ander deel van de
menukaart te verkennen.

Ook daarbij kregen wij rijkelijke porties geserveerd.
Een toetje hoefde niet echt meer……….
Maandag was alweer de laatste duikdag. Tori’s Reef en Ti Amo waren onze doelen. Grote vissen zoals
baars, tarpon en barracuda te over. Wel viel ons op dat het koraal bij Ti Amo er deels slecht bij lag. Mogelijk
is dat een gevolg van de ligging dicht bij een haveningang.
Dineren op stand bleek die dag een beetje een uitdaging. Voor Bras-Boer was er geen reservering meer te
krijgen. Restaurant At Sea bleek op maandag gesloten. Mona Lisa tot slot blijkt geeneens een website te
hebben, dus reserveren was iets lastiger.
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Fysiek erheen rijden bleek echter effectief. Een tafel voor acht uitgehongerde Aqualisten was te regelen.
Als voorgerecht was er sushimi van verse tonijn met de meest scherpe wasabi die ik ooit gegeten heb.
Daarna de catch of the day: tonijn, wahoo of barracuda (vanochtend nog op de duikstek gezien…)

Vanaf dinsdag is de vakantie eigenlijk geen duikvakantie meer. Aqualis brengt haar logboeken op orde, Cor
en Ingrid laten Geordie - die voor het eerst op Bonaire is – de verplichte toeristische hoogtepunten van het
eiland zien, Anna heeft een onderhoudsbeurt bij de plaatselijke pedicure annex nagelstudio weten te organiseren, en voor de rest leeft de hele groep toe naar de BBQ die avond.

Voor een carnivore club zoals Aqualis is dat natuurlijk een hoogtepunt. Hamburgers zo dik als oma’s gehaktbal, kip, kipsaté, noem maar op……….. Aan de speklappen zijn wij nog geeneens meer toegekomen. Soms
moet je keuzes maken!
Tsja, en dan dient op de laatste woensdag het onvermijdelijke zich aan: Aqualis moet terug naar huis.
Dus koffers en duiktassen pakken, appartementen ontruimen, en aan het zwembad nog wat laatste zonnestraaltjes meepikken.
Uiteindelijk resteert slechts de gang naar het vliegveld om de auto’s in te leveren en de incheckbalie van de
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KLM te bezoeken. De nachtvlucht naar Amsterdam was erg voorspoedig. Wij landden zelfs 50 minuten te
vroeg op Schiphol!
Aqualis was weer thuis. Maar voor hoe lang? Wanneer begint eindelijk de volgende clubvakantie?
Richard reijnierse.
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MABUL,KAPALAI
&
SIPADAN 2018
Tijdens de zomer van 2018 zijn Pamela en ondergetekende op een kleine toer geweest door Singapore en
Maleisië. De trip had meerdere doelen: Voor ons zou het weer betekenen samen te zijn, papieren regelen
voor Pamela’s Visum, Pamela’s familie opzoeken en duiken.
Donderdag avond 21 Juli begon de trip voor mij vanaf Schiphol om op vrijdagmiddag te landen in Singapore. Na 2 nachten (waarvan 1 in een “POD hotel” te hebben geslapen) zijn we door gereisd per bus naar
Kuala Lumpur. Daar hebben we in 3 dagen doorgebracht voor het papierwerk en een beetje site seeing
(voornamelijk van uit de taxi). Aangezien er nog vele uren vliegtuig zouden volgen, hebben we gekozen voor
de trein en het veerpond om van uit Kuala Lumpur naar George Town op Penang Island te komen.
Na de dagen met Pamela’s familie, vrienden,
site seeing en lekker
eten, zijn we per vliegtuig en taxi naar de laatste tussen stop op weg
naar het eiland Mabul:
na meerder uren vliegen
en een taxi rit van bijna
2 uur door het donker,
hadden we slechts 5uur
slaap en geen ontbijt
om weer door te gaan
naar de haven.
De korte nacht was het
echter meer dan waard:
na het wachten op de
rest van het reisgezelschap en de boottocht van een uurtje kwamen wij aan op het Billabong Scuba Resort. Ondanks dat het
resort een budget-resort is, deed het uitzicht dit niet vermoeden.
De huisjes stonden op palen in het water en alles was verbonden met een loopbrug naar het restaurant met
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uitzicht op de oceaan.
Van het uitzicht hebben
we niet al te lang kunnen
genieten: Pamela is na
aankomst gelijk begonnen aan haar theorie voor
haar Padi Open Water
Diver. Zelf kon ik mijn
duikspullen gaan pakken
(deels meegenomen van
thuis), om de eerste van
2 duiken te gaan maken.
De eerst duik ging naar
het “huis rif” van een van
de duurdere resort op het
eiland: House Rif Kapalai.
Een rustige duik met,
op dat moment, weinig

onderwater leven. Ideaal om te wennen
aan de geleende spullen, mede-duikers
en Dive Masters.
Voor mijzelf overigens mijn eerste
bootduik en met de rol achterover te
water gaan vanaf het dek. De tweede
duik van de dag ging naar “Eel Garden”
(Mabul).
Door de zanderige vlakte was hier ook
minder onderwater leven. Hoogtepunten van deze dag: veld met aaltjes en
prachtig verdekt opgesteld Scorpion
fish.
Op de 2de dag stonden 2 duiken
gepland: beide rond het eiland Mabul. Tijdens deze duiken ben ik de camera gaan gebruiken, geleend van
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mijn duikende zussen. Op “Ray’s Point” (duik 1) was het voornamelijk testen van de camera: het proberen
van het vast leggen van de scholen kleine (veel te bewegelijke) tropische vissen die rond de diverse rots en
(kleurrijke) koralen zwommen, bleek toch even wat extra oefening benodigd.
Gelukkig voor mij, kwamen er op de 2de duik genoeg nieuwe fotomodellen voor bij die rustiger waren. In
het huis rif van het duurste resort, heeft men aantal objecten in het water gezet. In deze objecten kan het
onderwaterleven zich nestelen. En daar de objecten de vormen hadden van de onder andere de bungalows
van het resort heet de spot “Water Bungalows”.

Het kleurrijke leven rond de bungalows was duidelijk beter
gewent aan de duikers. Dit uitte zicht door een schildpad die
geduldig zich liet fotograferen, met en zonder duiker.
Ook kregen we een eerste voorproefje op de enorme scholen
die er rond zwommen: een middelgrote school Jack fish.
Dag 3 stond in het teken van 2 hele belangrijke dingen: mijn
verjaardag en (nog veel belangrijker) de eerste trip naar Sipadan. Na het registeren op het eiland, er zijn een beperkte aantal
bezoekers/duikers per dag toegestaan, ging de eerste duik naar
“Turtle Patch”. Als de naam al verklapt, kwamen we hier gelijk
een aantal schildpadden tegen.
Ook de eerste haaien (White Tip Shark), hebben we mogen
spotten in de verte.
De tweede duik bracht ons naar “Barracuda Point”: of het aan
het seizoen of de stroming lag weet ik niet, echter Barracuda’s
hebben zicht niet laten zien. De haaien kwamen ook niet dicht
bij, echter werden we wel begroet door een grote school Jack
Fish.
Na de lunch op het eiland, stond de derde en laatste duik op
het programma: “Drop off point”. De duik vond plaats langs de
rand van het eiland, aan de kant van de oceaan.
Een plek waar je jezelf ineens erg klein en nietig voelde: de
bodem viel daar weg naar een diepte van meer dan 500 meter.
Recht van je bevond zicht een massieve rots muur, links alleen
maar diep blauwe oceaan.
Dan realiseer je dat wij mensen echt klein zijn…
De gedachten verdwenen echter snel: in tegenstelling tot
“Turtle patch” en “Barracuda point”, hebben de Schildpadden en Barracuda’s zich nu wel laten zien.
Een kleine school Jack Fish kwam nog voorbij en ook een Big Grouper die zich verscholen hield in de ingang van een grot. En op het laatste dreven we dwars door een school Bumpheads.
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Om het heeft op mijn verjaardag compleet te maken, heeft Pamela ook haar OWD behaald: de laatste 2 dagen (waaronder nog een dag op Sipadan)
kunnen we gezamenlijk duiken!
De een-na-laatste dag duiken Pam en ik rond Mabul:
een mooie gelegenheid om te wennen aan elkaar
als nieuwe buddy’s. Ray Point is relaxte drift-duik,
met veel klein onderwater leven.
Bij “Kapalai House Reef”, duik nummer 2, komen we
in een van de onderwater stellage een Big Grouper
tegen.
Verder komen nog een Cuttle fish, een Octopus en
een Muraena even langs om te kijken.
De Vijfde en laatste dag hebben we doorgebracht
op Sipadan. Daar bij hebben we de spots “Barracuda point”, “South Point” en “Drop Off” aangedaan.
Als of het onderwaterleven wist dat het onze laatste dag was, waren ze nu in grotere getalen aanwezig!
White Tip’s, Turtles, Lion Fish en Jack Fish. De sterke stroming tijdens de duik verzorgde een klein lucht
probleem:
Pamela had enige moeite om bij de groep te blijven door de sterke stroming. Hierdoor moest ik haar op
sleeptouw nemen om niet meegevoerd te worden, wat resulteerde in een dusdanig lucht verbruikt dat de
duik bijna 20min voorbij zou zijn. Eerlijk zullen we alles delen: hebben we de resterende tijd op Pam’s lucht
gedoken.
Bij de andere twee duiken viel de stroming mee.
Tijdens de laatste twee duiken konden we heel dicht bij de White Tip’s komen: de jonkies lagen te rusten op

Mabul,Kapalai en Sipadan 2018 - De Kentering

59

de zandbanken tussen het koraal.
En we konden tot op een meter
afstand bij hen gaan liggen en
bewonderen.
En op de weg terug tijdens te
laatste duik, werden we vergezeld
door paar schildpadden die een
heel stuk mee zwommen. Al met
al een indrukkende 5 dagen / 12
duiken.
Rik Kuijpers
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RESCUE
DAG
Rescuedag 2018
Alhoewel er dit jaar geen Rescue duikers te brevetteren zijn wordt besloten
toch een “opfrisdag” te organiseren.

Niet alleen in het buitenwater maar
ook de theorie alsmede zwembadoefeningen kan nader belicht worden.
Helaas de theoriedag op zaterdag is
klaarblijkelijk niet gelukkig gekozen
want het aantal deelnemers is beperkt
en in het zwembad zijn wel zwemmers
maar geen duikers zodat de oefeningen beperkt blijven tot het gooien met
een werpboei en het naar de kant halen van een vermoeide of paniekerige
duiker.
Voor de Rescue dag zijn de weersvooruitzichten schitterend (een
zonovergoten dag) maar helaas zijn
ook voor deze zondag praktisch geen
aanmeldingen dus na het zwembad
op vrijdagavond wordt besloten
de geplande oefeningen tijdens de
Rescue dag te vooralsnog te laten
vervallen.
Wel blijft een duik staan in de Zevenhuizerplas. We zijn slechts met
4 duikers (de organisatoren) en de
geplande barbecue alsmede de zelfgemaakte soep van Franzien laten we
dan ook achterwege.
Groot is de verrassing als zaterdagochtend het aantal deelnemers verdubbeld is door de aanmelding van 3
leden (Thomas, Thecla en Andre) en twee introducees.
Karin is gelukkig flexibel en in staat om toch nog wat te regelen voor een eenvoudige lunch en dus staan we
zondagochtend in het inmiddels al warme zonnetje aan de kant van de Zevenhuizerplas. Het aantal duikers
is inmiddels 6 en er wordt toch maar een klein scenario gespeeld.
Twee duikers zijn verward en moeten vanaf de bodem naar boven gehaald worden.
Terwijl we, de 4 duikers, ons aankleden verdwijnen de “slachtoffer“ duikers, Karin en Ronald, onder water
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en even later zien
we in de verte een
ballon spel aan de
horizon. Wel raar de
duikballon verdwijnt
en komt weer aan de
oppervlakte omhoog.
Is daar soms iets aan
de hand?
De duikers Fiona,
Jaap, Thomas en Tita
besluiten polshoogte
te nemen.
Vanwege de enorme
afstand waarop de ballonnen liggen moeten
we een behoorlijk eind
bovenwater zwemmen maar gelukkig hebben we kalm water.
Bij de twee boeien gearriveerd spreken we af wie waar gaat kijken en duiken dan naar beneden de lijn van
de ballonnen volgend.
Op de bodem treffen we twee wat verwarde, maar nog wel ademende en dus levende duikers aan.
Natuurlijk is het niet handig die zo op de bodem te laten liggen dus brengen we onze reddings vaardigheden
in de praktijk en halen de duikers boven water.
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Zodra beiden veilig boven water zijn gehaald, blijkt de verwardheid snel over. Het blijkt dat de verwarde en overal rondslingerende touwen van de ballon best nog wel enige tijd vergen om
op te binden maar daarna kan nog een duikje gemaakt worden.
Jaap, Ronald en ik gaan naar de kant want Jaap geeft aan steken
te voelen in zijn oor, een teken om de duik af te breken.
Op de kant zijn inmiddels meerdere Aqualisten gearriveerd, Cor
en Esmee komen even langs, Richard arriveert en Rob is met zijn
motor naar de plas gekomen.
Ook Sandra en Rene komen in de middag even buurten en het is
gezellig. Onder het genot van een koffie en thee praten we met
elkaar en genieten.
De duik van Karin, Fiona en Thomas is ook geslaagd blijkt uit de
verhalen over de enorme snoek die ze tegengekomen zijn.
Naast de koffie en thee komen zelfgemaakt brood, soep en belegde broodjes tevoorschijn en uiteindelijk zijn we toch met 20

Aqualisten aanwezig op deze Rescuedag.
Alhoewel deze dag anders is verlopen dan gepland gaan we tegen drie uur toch nog tevreden
naar huis.
Ondanks het feit dat Rescue oefeningen vandaag
niet in het middelpunt stonden was er toch sprake
van een zonovergoten dag met veel gezelligheid.
Tita van der Kraan
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CLUBVAKANTIE
MANADO
Dit jaar niet één, maar twee clubvakanties van Aqualis. Een vakantie naar Bonaire en naar Manado. Hieronder volgt een verslag van de laatstgenoemde bestemming.
Onze reis begon net zoals vele anderen, met 's ochtends een eerste rendez-vous op Schiphol. We hadden
een geplande reistijd van bijna 23 uur voor de boeg. Eerst een korte vlucht naar München, vervolgens een
lange naar Singapore en tot slot nog een relatief korte vlucht van 3,5 uur naar Manado.
Helaas had de eerste vlucht meteen al vertraging bij het vertrek. Dat was geen goed begin van de vakantie
want de overstap in München was sowieso
al erg kort en we wilden onze aansluiting
naar Singapore uiteraard niet missen.
Gelukkig ging alles in Duitsland behoorlijk
efficiënt en bij aankomst in München werden
we meteen opgewacht door een agent die
de taak had om ons 'so schnell wie möglich'
bij ons volgende vliegtuig te krijgen.
Dat ging onder andere gepaard met de
nodige aansporing om vooral goed door te
blijven lopen, maar ook door ons met prioriteit door de paspoortcontrole te loodsen.
Dit bleek uiteindelijk succesvol want we
waren op tijd bij ons volgende vliegtuig en
onze bagage had het ook nog op tijd gered.
De service aan boord van het vliegtuig
van Singapore Airlines was dik in orde en
gedurende deze vlucht gingen we de nacht
in. We kwamen in de ochtend rond 10 uur
lokale tijd aan in Singapore en de meeste
van ons hadden maar weinig geslapen.
Op de enorme luchthaven van Singapore
moesten we de shuttle trein nemen om bij
de andere terminal te komen, maar niet
voordat we eerst een bezoek gebracht hadden aan de Ambassador Lounge van Singapore Airlines. Hier konden we ons opfrissen
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en gebruik maken van het buffet om wat te
eten en te drinken.
De derde en laatste vlucht naar Manado
duurde zoals gepland ongeveer 3,5 uur en
hier werd nog een poging gedaan om wat
slaapgebrek in te halen. Bij aankomst in
Manado stond de taxi al te wachten om ons
naar het Thalassa resort te brengen.
Bij het resort kregen we meteen al een welkomstdrankje aangeboden.
Na ingecheckt en uitgepakt te zijn konden
we van ons eerste biertje genieten aan de
rand van het zwembad.
Die avond stond er rijst met rendang op het
menu... voor de derde keer... in 24 uur.
Op de eerste duikdag hebben we het rustig
aangedaan. Na een goede nachtrust werden
we wakker van het geluid van de vogels en
de haan (jawel).
Na op ons gemak ontbeten te hebben begonnen we met een kantduik op het huisrif
van het resort.
Alle duiken die we gemaakt hebben waren
met een gids en zo ook deze eerste checkdive. We hadden het voornemen om deze
vakantie alle duiken met nitrox te maken,
maar helaas waren er bij de eerste duik al
problemen met de zuurstof analyser, waardoor we genoodzaakt waren om die dag op
lucht te duiken.
‘s Middags hebben we onze eerste bootduik
gemaakt. Bij het afdalen kwamen we al meteen een standbeeld(je) van een zeemeermin
tegen. Verderop lag een klein wrakje waar
wat kleine bijzondere beestjes in zaten.
De dag erop wilden we voor vertrek, bij het
inladen van de boot, het zuurstof percentage
checken van onze flessen. Dit bleek echter
een probleem omdat de analyzer niet goed
werkte en er geen reserve voorhanden was.
Na overleg met het management besloot de boatcrew uiteindelijk om eerst langs een ander resort (Siladen)
te varen en om daar een analyzer te lenen.
Een omweg van 20min... We gingen uiteindelijk met een uur vertraging het water in, maar het was wel een
hele mooie duik en we hebben onze eerste schildpadden gezien onderwater.
Dit was een zogeheten “walldive” bij Bunaken. Daarna een klein stukje varen en even wachten tot de oppervlakte interval lang genoeg was. De tweede duik was eerst langs een helling naar beneden en daarna ook
langs een wand verder duiken. Hier was de bodem iets zanderiger.
's Avonds na het eten hadden we spontaan allemaal zin in een cocktail en hebben we Margarita's besteld.
We hebben er een aardige tijd op moeten wachten, maar ze smaakten er zeker niet minder om.
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De volgende dag wederom problemen met de nitrox. Wat bleek, de
zuurstof was op, dus ze konden geen
nieuwe nitrox mengen.
En de nieuwe zuurstof kon pas de
volgende dag geleverd worden. Die
dag dus geen andere keuze dan twee
duiken op lucht maken.
De eerste duik was weer een walldive
met heel veel begroeiing en onderwaterleven. Ook veel schildpadden
gezien. Daarna een eenvoudige rijstmaaltijd als lunch aan boord.
De tweede duik was iets totaal anders. Een duikstek aan de rand van
Manado-stad. Onderwater was het vrij
kaal en zanderig, maar er groeide ook
wel een beetje koraal.
Wat opmerkelijk was, was dat er
onderwater allemaal motorscooters
gedumpt waren. Netjes naast elkaar,
met een touw erdoor. Dit waren door
de overheid geconfisqueerde motorscooters vanwege o.a. door rood licht
rijden. Tevens was er héle sterkte stroming op het einde van de duik.
Gelukkig kwam de boot ons oppikken
en hoefden we niet tegen de stroming

in terug te zwemmen.
Hierna was het tijd voor even een rustdag (voor wat duiken betrof in ieder geval). ‘s Ochtens zijn we eerst
naar een grote shopping mall geweest in Manado. Als middagprogramma hadden we een excursie geboekt
naar de Tunan waterval. Dit is een behoorlijk hoge waterval midden in de jungle, waar je, als je daar zin in
hebt, ook nog even kan gaan zwemmen en onder de waterval kan gaan staan. Vervolgens ging de excursie
verder naar de Waruga begraafplaats. Een Waruga is een soort sarcofaag die vroeger gebruikt werd door de
Minahassa, een etnische groep van Noord-Sulawesi.
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Op deze begraafplaats zijn er een
aantal sarcofagen
bewaard gebleven
en deze begraafplaats staat ook op
de UNESCO werelderfgoedlijst.
Ondertussen was het
al donker geworden
en het was een
redelijk avontuurlijke
taxirit terug.
Eenmaal aangekomen bij het resort
stond er deze keer
pizza op het menu,
een welkome afwisseling na alle rijst en
die avond was er ook live muziek. Een groep jonge mannen die
op marimba's speelden.
Het was met name Indonesische muziek maar af toe kwamen er
ook bekende Nederlandse hits voorbij.
De dagen daarop hebben we nog een aantal hele mooie duiken
gemaakt tussen Manado en Bunaken. En blijkbaar had men toch
ook wel lering getrokken uit het nitrox debacle, want de dagen
daarna hadden ze hun zaken al wat beter op orde.
Twee duiken die er nog uitsprongen ten opzichte van de rest
waren een nachtduik en een wrakduik. De nachtduik vertrok 's
avonds rond 18:00 uur.
Aangezien we daar zo dicht op de evenaar zaten, ging elke dag
stipt om 17:30 uur de zon heel snel onder. De nachtduik was
niet ver van het resort, maar toch weer helemaal anders dan de
andere duiken ervoor.
Je ziet dan veel meer leven onder water. En de kleuren zijn vaak
ook mooier als ze (van dichtbij) verlicht worden met een duiklamp.Glenn en Hans hadden voor de wrakduik
gekozen, de rest van de groep ging een andere
duik maken. De locatie was ‘Molas shipwreck’,
wat ook niet ver van het resort af lag. Dit is een
wrak van een oud (vermoedelijk) Nederlands
vrachtschip wat in 1945 aan het einde van de
tweede wereldoorlog gezonken is.
Het wrak ligt een beetje schuin op een helling,
met de punt naar boven. De boeg ligt op ongeveer 26m en de schroef op 41m diepte.
Het grootste deel van het wrak ligt daar tussenin op ongeveer 30m. We hadden van te
voren om wat grotere flessen (15L) en nitrox
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gevraagd zodat onze bodemtijd niet te snel op zou
zijn.
Net zoals bij alle andere duiken ging er ook hier
een lokale gids mee, alleen jammer voor hem dat
hij maar een 11L fles met lucht had meegekregen.
Wij hadden netjes onze duikcomputer gevolgd en
waren (dankzij de nitrox) binnen de no-deco limiet
gebleven, maar dat zal voor onze gids niet het geval geweest zijn. Al met al een erg mooie duik, die
we zeker niet hadden willen missen.
Na 9 dagen in het resort bij Manado gezeten te
hebben was het tijd voor het tweede deel van onze
vakantie. Hiervoor moesten alleen wel nog even
verhuizen naar het eiland Lembeh. Thalassa heeft
ook een resort op Lembeh en dat is nog maar een
jaar geleden open gegaan, dus nog behoorlijk
nieuw. Omdat Lembeh een eiland is en aan de andere kant van het vaste land ligt, gingen we eerst
met de taxi naar Bitung om van daaruit de ferry
te nemen naar Lembeh. De “ferry” boot bleek iets
kleiner dan we ons voorgesteld hadden. Eigenlijk
was het gewoon het bootje van het resort waar

vanaf we ook de duiken zouden maken, waardoor deze overstap ook weer wat avontuurlijker werd.In Lembeh stond er voor het eind van de middag een Mandarin-fish duik gepland. Dat ging ongeveer zo: Nadat we
met de boot naar de duiklocatie waren gebracht gingen we het water in, om vervolgens op 5m diepte, zo stil
mogelijk, op de bodem te gaan liggen.
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Niet zweven of drijven, maar echt liggen op de grond. En dat zo’n 30 tot 35 minuten lang. Dit alles om de
paringsdans van de Mandarin-fish te kunnen zien.
Deze visjes zijn ongeveer 5cm groot en komen rond schemertijd tevoorschijn. Ze laten zich erg snel wegjagen, vandaar het liggen op de grond om zo stil mogelijk te blijven. Er is natuurlijk geen garantie dat de visjes
zich elke dag laten zien, dus we hebben geluk gehad dat we het schouwspel mochten aanschouwen.

De daaropvolgende dagen hebben we nog een aantal mooie duiken gemaakt bij Lembeh. Het onderwaterleven is daar toch wel anders dan bij Manado of Bunaken. Er is minder begroeiing en de kleur van het zand
is veel donkerder, bijna zwart. De watertemperatuur is ook een paar graden kouder dan bij Manado en de
stroming is er ook sterker. Het onderwaterleven richt zich hier meer op het kleinere spul. Of zoals ze het in
de folder zeggen: Good for macro photography.
Aan alles komt een eind en zo ook aan deze schitterende duikvakantie. Na bijna twee weken gedoken te

hebben in Noord-Sulawesi was het tijd om het vliegtuig terug naar huis te nemen. Althans voor sommige
van ons, want Glenn en Rien bleven nog een paar dagen langer in Lembeh. De terugreis ging ook weer
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via Singapore, maar deze keer hadden we een
geplande stop-over van bijna een halve dag.
Hierdoor hadden we genoeg tijd om van de
luchthaven af te gaan en nog wat van de stad te
zien. Vanwege de beperkte tijd concentreerde
onze sightseeing tour zich voornamelijk rond
Chinatown waar we ook nog wat gegeten en gedronken hebben. Even voor middernacht waren
we terug op de luchthaven en stapten we aan
boord van ons vliegtuig om aan onze laatste reis
terug naar Nederland te beginnen.
Aangekomen in het (voor ons gevoel) koude
Nederland werden we opgewacht door familie en
is iedereen, vermoeid maar voldaan, weer veilig
thuis gekomen.
Hans Schram
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FAVORIETE

DUIKSTEK
Tijdens de redactievergadering lopen we altijd alle onderdelen door die in
“de Kentering” beschreven worden en bij “Favoriete duikstek“ is de gehele redactie van mening dat ik weer
eens wat moet schrijven.
De volgende dag pijnig ik mijn hoofd wat mijn favoriete stek is en kom tot de conclusie dat ik eigenlijk niet
echt een keuze kan maken.
Iedere stek die ik ken heeft immers zijn eigen charme en dus besluit ik één van de stekken te noemen waar
we regelmatig met de club duiken, zowel in het weekend als op doordeweekse avonden: “Het Koepeltje”
aan het Grevelingenmeer.
Na de watersnoodramp in 1953 werd in het kader van het DeltapIan de Brouwersdam gemaakt. Omdat de
Grevelingendam de Grevelingen al aan de oostkant had afgesloten, ontstond door de bouw van de Brouwersdam het Grevelingenmeer. Het gat wat nog te dichten was tussen de eilanden Goeree-Overflakkee en
Schouwen-Duiveland was maar
liefs 6,5 kilometer lang. Net als
bij de Grevelingendam werden
voor de Brouwersdam zowel
caissons als een kabelbaan
gebruikt. Eind 1971 was de dam
klaar. Vanaf die tijd was de
duikplaats een feit. Toch werd er
10 jaar later een wijziging in de
dam aangebracht, er werd een
doorlaatsluis gebouwd waarmee
zout zeewater werd doorgelaten.
Hierdoor veranderden de flora en
fauna weer geleidelijk.
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Het moge duidelijk zijn dat een
duikstek met deze naam ook echt
een Koepel of uitkijkpost heeft.
Eeuwen lang is hier een landwacht
geweest, een post die, vooral in
vijandelijke situaties, op de uitkijk
stond om tijdig te signaleren als
er vijandige schepen de kust
naderden, zodat een eventuele
landing kon worden voorkomen.
Zo’n uitkijkpost werd ook wel een
wachthuis of een Sentinel genoemd. Reeds in 1598 werd door
de Gecommitteerde Raden van
Zeeland een ‘landwacht’ ingesteld.
Ook in de Eerste Wereldoorlog
heeft het koepeltje dienst gedaan
als uitkijkpost.
Het nog steeds aanwezige koepeltje, inmiddels met zinken dak, na
de zoveelste brandstichting, torent
hoog boven op het duin.
Meestal doen we geen moeite dit
duin te beklimmen om over de Grevelingen uit te kijken en gaan we
naar deze plek om alleen te duiken.
Er zijn twee toegangswegen om bij
het water te komen.
Een via een echt hoog duin waar je
steile trappen op en af moet klimmen. Het wordt wel eens vergeleken met de “1000 steps” duikstek
op Bonaire.
Zodra je deze duikstek op deze wijze benadert met beginnende duikers gaan die overwegen of deze (duik)
sport wel een goede keuze geweest is en ze niet naar een andere bezigheid moeten omzien (ik weet dat uit
eigen ervaring).
Na de brand van het drijvende restaurant dat daar jaren lang heeft gelegen is het gelukkig door de aanleg
van een vrije parkeerplaats naast de parallelweg tegenwoordig ook mogelijk om je auto bij het haventje te
parkeren en vandaar te lopen.
Ook nu ligt de echte instap (voorbij het strandje bij de steiger) redelijk ver weg maar je hoeft tenminste niet
met volle bepakking een steil duin over te klimmen.
Wij nemen meestal een kortere route en wel over het gras naar de instap naast de toegang tot de haven.
Een andere instap, genaamd “Koepeltje Oost” is zelfs nog verder weg gelegen, aan een landtong. Hoewel
je dan bij een zeer rustige duikstek beland met grote oesterbanken en veel zand, dien je er een klim (via de
steile trap) evenals een wandeling door de duinen voor over te hebben. Niet gek om daar een keer te duiken
want bijna niemand neemt de moeite om zo ver door te lopen.
Maar, zoals gezegd, wij Aqualisten zijn wat minder van de lange marsen en duiken bij de eerste gelegenheid
die zich aanbiedt, al het water in.
Het “Koepeltje” is de eerste duikstek in de Grevelingen en ligt vlakbij de spuisluis in de Brouwersdam
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waardoor bij hoog water tij
het verse Noordzee water hier
binnenstroomt. Het maakt dat
er op deze duikstek een grote
verscheidenheid aan onderwaterleven te vinden is.
Er zijn veel Noordzeekrabben,
enorme roze rode beesten die
fantastisch eruit zien zeker als ze
op hun worsten pootjesrondlopen. Maar ook tref je kreeften,
sommige toch wel enorme
exemplaren, zeedonderpadden,
zeenaalden, botervisjes, platvissen en sepiola’s.
Al met al een leuke variëteit
aan onderwaterleven die het
de moeite waard maken om op
deze plek te gaan duiken.
Het is, net als vele andere duikplekken in de Grevelingen niet
echt een diepe duikstek. Hoe
dieper je komt, des te meer slib
en zand kom je tegen.
De mooiste stukken bevinden
zich tussen de 8 en 12 meter.
Ik zou zeggen, kom snel een
keer hier duiken, genieten van
het gezelschap van mede Aqualisten en van het uitzicht over de
Grevelingen.
Je kunt er vlakbij zelfs enkele
geocaches vinden. Zoals jullie
wellicht weten ook een hobby
van meerdere Aqualis leden.
Tita en Dick van der Kraan
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Duiken met Aqualis
Om de veiligheid bij het duiken te vergroten is voor en door de leden een categorie-indeling
gemaakt. Hoe moeilijker de duik, hoe hoger de categorie. Onderstaand de categorien zoals we
die bij AQUALIS hanteren, de vereiste ervaring en een korte omschrijving wat je van de duik
kunt verwachten. Controleer van te voren even of je aan de desbetreffende duik kunt meedoen.
Cat. Omschrijving
1.
		

Makkelijke duiken. Water zonder stroming. Zout/Brak water. Makkelijk te bereiken vanaf de kant. Beschut water.
Makkelijke bodemcontour om onder water te volgen.

2.
		

Eenvoudige duiken. Water kan een weinig stromen. Zout/Brak water. Duiken ook buiten de kentering is goed
mogelijk. Slecht zicht is mogelijk. Makkelijke bodemcontour om onder water te volgen.

3.
		
		
		

Potentieel moeilijker duiken. Er moet rekening worden gehouden met de kentering. Duiken buiten de kentering is
vaak niet mogelijk i.v.m. sterke stroming. Slecht zicht komt vaker voor. Moeilijker te volgen bodemprofielen. Zout,
Brak en Zoet water. Bij zoet water moet rekening worden gehouden met thermoclines en zeer fijne slibbodem. Er
kunnen gevaarlijke obstakels in het water staan.

4.
		
		

Potentieel moeilijke duiken. Er moet rekening worden gehouden met de kentering. Duiken buiten de kentering is
niet mogelijk i.v.m. zeer sterke stroming. Er bestaat grote kans op onderstroming. Slecht zicht is meer regel dan
uitzondering. Kompas is vaak een noodzaak door de grillige bodemprofielen. Diepe duiken.

4+
		
		

Potentieel zeer moeilijke duiken. Er moet heel sterk rekening worden gehouden met de entering. Kentering is zeer 		
kort. Duiken buiten de kentering is niet mogelijk i.v.m. zeer sterke stroming. Er bestaat grote kans op onderstroming. 		
Slecht zicht is meer regel dan uitzondering. Kompas is een noodzaak door de grillige bodemprofielen.

5.
		
		
		
		

Per definitie Noordzeeduiken. Potentieel zeer moeilijke duiken. Er moet heel sterk rekening worden gehouden met 		
de kentering. Duiken buiten de kentering is niet mogelijk i.v.m. zeer sterke stroming. Slecht zicht is meer regel 		
dan uitzondering. Geen kantreferentie aanwezig. Diepe duiken, waarbij via een lijn afgedaald en opgestegen
wordt. Vrije opstijging is vaak zeer gevaarlijk. Wrakduiken met specifieke gevaren die daaraan verbonden zijn. 		
Duiken vanaf een boot.

6.
		

Per definitie technische duiken. Decompressieduiken met speciale ademgassen en/of penetratieduiken waar
specialistische technische duikmaterialen en -kennis voor nodig zijn. Zeer diepe duiken en/of grotduiken.

Cat.

Brevettering / ervaring

1.

Alle brevetten

2.

NOB 1* of OWD; 5 zelfstandige duiken

3.

NOB 1* of OWD; 15 zelfstandige duiken waarvan 5 uit categorie 2

4.

NOB 2* of AOW; 25 zelfstandige duiken waarvan 5 uit categorie 3

4+

NOB 2* of AOW; 40 zelfstandige duiken waarvan 4 uit categorie 4

5.

NOB 2* of AOW; 75 zelfstandige duiken waarvan minimaal 4 duiken uit categorie 4+ gemaakt. Minimaal 1
bootduik in Nederland gemaakt (bij voorkeur op de Oosterschelde) Minimaal 4 nachtduiken gemaakt op
plaatsen van categorie 4 en minimaal 1 categorie 4 duik gemaakt binnen 3 weken van de datum van een
Noordzeeduik. Bovendien in het bezit van een reel, decoballon met spool, lamp, reservelamp, en minimaal een 		
15L tank. Overweg kunnen met reel en zelfstandig een decoballon kunnen oplaten. De duiker moet beschikken 		
over een duikmedische keuring van hooguit twee jaar oud.

		
		
		
		
		

6.
		
		
		

De duikorganisator bepaalt per duik de specifieke eisen die aan de duiker wordt gesteld. Dit geldt zowel voor 		
brevettering, ervaring, als materialen. Per definitie moet de duiker beschikken over brevetten van een technische 		
duikorganisatie (ANDI, IANTD, GUE, NACD, etc.). De duiker moet beschikken over een duikmedische keuring van 		
hooguit twee jaar oud.
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Aqualis duikstekken, categorie indeling & getijdencorrecties
Duikstek
Oostvoornsemeer
Slag Stormvogel
Slag Europoort
Grevelingenmeer
Oudorp Haven recht
Preekhil
Koepeltje
Scharendijke haven & rif
De Muur
Nieuwe Kerkweg
Den Osse havenhoek
Kijkuit
Bommenede
Dreischor Zuid-Langeweg
Dreischor Gemaal
Dreischor Loswal
Oosterschelde
Schouwen Duiveland
Neeltje Jans
Westbout
Burgsluis
Plompetoren
Dijkval
Schelphoek
Flaauwers
Pikgat
Heerenkeet/Stalleke
Borredamme/Kistersnol
Lokkersnol
Levensstrijd
Kulkenol
Zeelandbrug
de Val
Noordbout
Zuidbout
Blinde dam
Zijpe-Zoetersbout
Tholen & st. Philipsland
Anna Jacobapolder
Sint Annaland
Stavenise De Quaak
Stavenisse-Irenehoeve
Stavenisse-Keetenweg
Stavenisse-trailerhelling & dammetje
Gorishoek
Vuilnisbelt
Strijenham
Veerweg/Oesterdam
Zuid beveland
Wemeldinge Oost
Wemeldinge-Linda
Wemeldinge-Franse trap
Wemeldinge-De Hoek
Wemeldinge-Klein Stelle/Galjoen
Wemeldinge-Tetjes
Wemeldinge-Nieuwe Sluis
Kattendijke
Goese Sas
Putti’s Place
Noord beveland
Katshoek
Katshaven
Zeelandbrug zuidzijde
Colijnsplaat
Koningsheim
Oesterput
Wissenkerke-Oostnol
Vlietpolder
Wissenkerke-W.nol
Roompot
Zoetwater plassen
Zandbodem plassen
Veenbodem plassen
*correctietijden zijn t.o.v. getijdetabel zierikzee

cat

HW

LW

Aanbeveling

1
1

nvt
nvt

nvt
nvt

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

2
4
4
4
4
4
2
3
3
3
2
2
4
3
2
4
4
2
2

-0,30
-0,25
-0,20
-0,15
-0,10
-0,10
-0,30
-0,03
-0,30
-0,40
-0,40
-0,40
-0,40
-0,45
-0,40
-0,25
-0,40
nvt
-0,30

-0,30
-0,25
-0,20
-0,15
-0,10
-0,10
-0,15
-0,15
-0,15
-0,20
-0,20
-0,20
-0,20
-0,25
-0,20
-0,25
-0,20
nvt
-0,10

Momenteel verboden
Preferent bij LW, Momenteel verboden
Alleen bij LW
Alleen bij HW
Preferent bij HW
Alleen bij LW

3
3
3
3
3
3
4
3
3
2

0,30
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,10
0,05
0,10
nvt

-0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,05
0,05
nvt

Preferent bij LW

3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Preferent bij LW
Preferent bij LW
Preferent bij LW

4
4
4
3
4
3
4
4
4
4

0,10
0,10
0,05
0,00
-0,05
-0,05
0,00
-0,05
-0,10
-0,10

0,05
0,05
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,05
-0,05

Alleen bij LW
Alleen bij LW
Alleen bij LW
Alleen bij LW
Alleen bij LW
Alleen bij LW
Alleen bij LW
Alleen bij LW
Alleen bij LW
Alleen bij LW

1
3

nvt
nvt

nvt
nvt

Lang ondiep water

Preferent bij HW
Preferent bij HW

Alleen bij LW
Alleen Bij LW
Preferent bij HW

Alleen bij LW
Alleen bij LW
Alleen bij LW

Alleen bij LW
Alleen bij LW

Zin in een duik,
duik bij...
De Kentering

Duikvereniging

Rotterdam
Secretariaat
Prinses Beatrixlaan 2
3121 JN Schiedam

www.aqualisrotterdam.nl
info@aqualisrotterdam.nl

December 2018

Clubhuis
Anthonetta Kuylstraat 98
3066 GS Rotterdam

AQUALIS

