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dé onafhankelijke
duikvereniging
voor de Randstad

DE KENTERING

clubblad van duikvereniging AQUALIS

15e jaargang,Dec 2019

Van de redactie
Het is dinsdag 13 augustus wanneer de redactievergadering gepland staat. Om 20:00 uur zijn Tita en ik bij
Ingrid en Cor. Bakkie er bij, altijd lekker om mee te beginnen. En dan natuurlijk nog even bijkletsen. Hoort
er natuurlijk wel een beetje bij.
En hoe gaat het? Wordt er aan mij gevraagd. Nou, roep ik. Met opa gaat het goed. Grote vraagtekens zijn
van de gezichten af te lezen. Alsof ik een grapje maak. Ja ik ben plots (stief) opa geworden van een meisje.
Nou voordat we daadwerkelijk met de redactievergadering verder gingen duurde dat natuurlijk wel even.
Eerst moesten alle ins-en-outs verteld worden.
Op het moment dat ik begonnen ben om dit stuk voor de redactie te schrijven is het buiten nog steeds lekker warm. De meeste Aqualisten liggen ongetwijfeld ergens in een mooi land, onder water waarbij de temperatuur van het water richting de 28 graden ligt. Althans zo stel ik mij dat voor. De redactie is altijd weer
op zoek naar leuke vakantie verhalen. Mocht het water toch wat minder warm zijn, of je hebt helemaal niet
gedoken, ook die verhalen zijn wij altijd in geïnteresseerd.
Enige tijd later werd ik door Ingrid gevraagd waar blijven de stukken? Tja. Er is veel gebeurd in die tussentijd, maar het afmaken van mij stukken van de redactie was ik nog niet aan toegekomen. We naderen
de deadline, dus ook ik moet aan de slag. Ik probeer weer iets leuks omtrent het thema wrakken te vinden.
En wanneer de stukken zoals gepland tijdens de redactievergadering daadwerkelijk ingeleverd zijn, hebben
we nog meer leuke verhalen. Onder andere een stukje over duik ongevallen, een leuk stukje over het zeepaardje en nog veel meer leuks. Oh, en natuurlijk niet te vergeten het Zeelandweekend.
Vanuit de redactie wensen we iedereen weer heel veel leesplezier.
Andre

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

Oproep: Aqualis naar het Malieveld!

De Nederlandse regering heeft hard ingegrepen.
En nu heeft heel Nederland er last van. De boeren zijn massaal naar het Malieveld getrokken op hun trekkers. De bouw in Nederland ligt nagenoeg stil en ook de bouwers waren op het Malieveld te vinden. Je kunt
tegenwoordig in het openbaar niet meer zeggen dat je geen last hebt van vliegschaamte, of dat je geen
vleeswroeging hebt. Ook niet dat mijn dieselauto zo lekker rijdt. Er zijn klimaatspijbelaars gekomen maar ook
klimaatdrammers. Milieuactivisten bezetten Schiphol. Kortom: Nederland is aan het veranderen. De grondslag hiervan is dat er te veel reactieve stikstof in het milieu komt. Nu kende ik het woord “reactieve stikstof”
niet, maar ik heb gelezen dat het niet goed is voor het milieu. Vandaar dat ze quota hebben ingesteld.
De vraag die ik hierbij stel is: hoe heeft het zo ver kunnen komen? De laatste jaren konden we 130 kilometer
per uur rijden op de snelwegen. De boeren moesten uitbreiden om de bedrijfsvoering rendabel te houden.
De overheid ging aanvullende regels stellen waar vervolgens de boeren aan gingen voldoen. Nederland
moest bouwen, meer huizen, kantoren en snelwegen. Was er nou geen enkele grote politieke partij die in
de gaten had dat het uitbreiden van de veestapel, het bouwen van woning en kantoren en lekker hard rijden
ervoor zorgt dat er ook meer stikstof bij komt? Was er dan geen één partij die van mening was dat er bijgestuurd moest worden?
Nu is er nog een bevolkingsgroep die rekening moet houden met stikstof. Dit zijn de duikers. Maar wij
duikers houden al tientallen jaren rekening met stikstof. Wij zorgen ervoor dat de stikstof die in ons lichaam
terechtkomt weer netjes op natuurlijke wijze het lichaam verlaat. En mocht er toch te veel stikstof in ons
lichaam achterblijven, dan doen we voorzichtig aan. Geen vliegreizen of ingewikkelde duiken meer. Nee, wij
hebben de zaak goed op orde.
Maar nu denk ik, wat als de heer Remkes (nu waarnemend burgemeester van Den Haag) met terugwerkende kracht bedenkt dat er nog een groep is met een potentieel stikstof probleem, namelijk de duikers. Wat zal
hij dan doen? Ik ben er niet gerust op. Welke maatregelen zullen dan wel niet genomen worden. Worden wij
als potentiele risicogroep gezien? Van deze gedachte word ik heel strijdlustig. Ik ga de barricaden op. Ik be
niet van plan het duiken me te laten afpakken. Dit roept om actie!
Misschien moeten we als duikers preventief, nog voordat Remkes
of andere politieke kopstukken op het idee komen dat duikers ook
hun dingetje hebben met stikstof, tot actie overgaan. Ook Aqualis
gaat dan naar het Malieveld. We gaan daar dan met onze duikflessen, ademautomaten, onze maskers en duikpakken staan en roepen
dat het zo niet verder kan gaan. (Het is verstandig onze duikmessen
thuis te laten om escalatie te voorkomen). Mocht het zo zijn dat de
oppositie van het huidige kabinet, Geert, Tunahan en Thierry ons
gaan bezoeken en hun steun betuigen dan zullen we zeggen dat
“ze” niet met quota bij Aqualis hoeven aan te komen. Wij doken
gisteren, we duiken vandaag en we blijven in de toekomst duiken.
Weg met de bemoeizucht van de overheid. Wij schamen ons niet
voor onze stikstof.
Wij geven niet op: Aqualis for ever!
Cor Gunther
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Verjaardagen
Januari.
12 Hans Schram
25 Casper Markesteijn
29 Rob Rinnooi

Februari
12 Nathalie de Bloeme
14 Mark Hijmans
19 Glenn Grielaard
21 Wim Stigter
24 Thijs Boumans

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

Juli
2
3
12
25
25

Dominic Romijn
Rik Kuijpers
Willem Biesheuvel
Rien Dronk
Richard Reijnierse

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

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

Mei
12 Fabian Wijnands
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ZEELAND
WEEKEND
Zoals elk jaar staat ook nu weer een weekend op de camping gepland en voor dat het zover was gingen
Fiona, Tita, Cor en Ingrid op een zaterdagmiddag richting clubhuis. Al het bestek en servies werd gecontroleerd en op nieuw gesorteerd. Daarna was het de beurt voor de aanhanger deze stond dus danig geparkeerd dat we er niet echt goed bij konden dus moesten we eerst wat ruimte maken.
Tita had oude ski opbergtassen e.d meegenomen van thuis die zij niet meer gebruikte en omdat de opbergtassen van de kleine tent stuk waren paste alles mooi in de ski opbergtassen. Na een paar uurtjes hard
werken was de klus geklaard, alles in de aanhanger wat er al ingezet kon worden, alleen de plastic bakken
en de stoelen nog maar dat was voor later.
Enige weken later was het weekend om naar Zeeland te gaan
aangebroken en er was met Jaap,
Fiona, Dick, Geordie, Cor en Ingrid
om 12.00 uur op de club afgesproken. Jaap was aanwezig om de
koelkast mee te nemen met zijn
omgebouwde volkwagen bus en
ook nog wat drank. Dick plaatste de
aanhanger achter zijn auto nadat
het nodige er nog in was gezet.
Ook Karin en Ronald voegde zich
bij ons groepje om nog het nodige
aan spullen mee te nemen. Alles
wat niet meer in de aanhanger
paste werd verdeeld in de auto’s
en zo vertrokken wij met vol gepakte auto’s richting de camping.
De zon scheen en de temperatuur
was goed, dus gingen we een mooi
weekend tegemoet.
Onderweg kreeg ik nog een whatsapp van Tita waar we bleven want
zij was reeds met hun camper op
de camping gearriveerd. Niet veel
later arriveerde iedereen op de
camping en konden we de tent
gaan opbouwen. Dick had een
mooi plekje uitgezocht maar daar
kwam snel verandering in omdat
de beheerder vond dat we andere
camping gasten hinderen d.m.v het
belemmeren van de ingang naar
hun tent/caravan. Dus verplaatsten
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we de tent stokken een
paar meter naar voren
en gelukkig hadden
we nog niet de hele
aanhanger uitgeruimd.
We waren met een zo’n
12 leden en het op bouwen van de tent verliep
vlotjes en na een uurtje
stond alles op zijn plek.
Jaap had het makkelijk
die hoefde alleen zijn
omgebouwde VW bus
op een plekje te parkeren en ging dus naast
de camper van Tita en
Dick staan. Karin en
Ronald verbleven in
hun tent en Ellie, Geordie, Wout, Franzina, Cor en Ingrid hadden de vakantie bungalow gehuurd voor het weekend. Fiona reed
op en neer in het weekend en kwam zaterdags samen met Maarten weer terug. Nadat iedereen gesetteld
was zaten we heerlijk met een drankje te genieten van de zon. Karin was samen met Fiona het eten aan het
voorbereiden en al gaande kregen we trek van de overheerlijke lucht die ons tegemoet kwam. Het avond
eten bestond uit een stuk zalm met sushi rijst, gember slierten, sla, zeewier en wasabi, het was echt heerlijk
en iedereen genoot van de maaltijd.

Om half acht reden we naar de duikstek aan de
kerkweg en er waren drie duikers en zij doken dan
ook samen , wat geen probleem opleverde. Een
uurtje duiken was ook geen probleem ook al doken
ze in een natpak. Bovenwater op de stijger was het
wel koud er stond een harde koude wind over het
water. Tita en ik (Ingrid) bleven op de stijger en terwijl we op de duikers stonden te wachten genoten
we van de zonsondergang. Jaap kwam als eerste
boven water en riep enthousiast onder de stijger is
het echt heel mooi. Daarna kwamen ook Geordie en
Ronald aan de oppervlakte. Terwijl de duikers zich
omkleden deed er zich een klein probleempje voor

Zeeland weekend 8 - De Kentering
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bij 3 jonge dames die met de auto arriveerden. De ene jonge dame die achter het stuur zat remde te laat en
de auto schoot in de greppel met de neus. Ohhhh hoe kom ik hier nu uit!!!!..riep zij en natuurlijk zijn wij niet
de rotste en boden onze hulp aan. Wout kroop achter het stuur en bij de eerste poging gaf hij te veel gas.
Dan nog maar een keer ook deze poging lukte niet.
Na enig overleg besloten we wat auto matten onder de voorwielen te leggen voor wat meer grip en met wat
duw werk en niet te veel gas kwam de
auto weer uit de
greppel.De opluchting was groot
bij de desbetreffende chauffeuse en
konden zij weer hun pad vervolgen.
Onder tussen waren de duikers
omgekleed en keerden we terug naar
de camping waar Karin en Dick op
ons zaten te wachten. De duikspullen
werden gespoeld en voordat we gingen
slapen werd er nog even geborreld,
daar kwamen nog wat Indische gehaktballetjes bij en in No-Time was alles op
ge-geten.
Gedurende de nacht is het gaan regenen en niet zo’n beetje ook, het kwam
met bakken uit de lucht en gelukkig
waren we ook bedacht op regen. We
hadden een paar grote paraplu’s, regenkleding en water dichte schoenen
meegenomen. Tijdens het ontbijt werd
er druk op buienradar gekeken om
maar te kunnen inschatten wanneer het
eventueel droog zou worden.
Helaas was de regen tot zeker 11.00 uur
aanwezig dus ging de ochtend duik niet
door. De middag duik ging wel door
want langzaam kwam de zon en was
het heerlijk weer geworden.
Een aantal leden reden rechtstreeks
naar de Zeelandbrug vanuit Rotterdam
en omgeving en sommige kwamen
eerst even lunchen op de camping. Om
13.15 uur gingen de duikers richting
Zeelandbrug, degene die niet doken
bleven bij de tent. Sommige van de
achterblijvers werden aan het werk gezet zodat alles gereed was voor de BBQ
terwijl de anderen genoten van de zon.
Langzaam arriveerden ook de leden
die zich alleen voor de BBQ hadden
aangemeld en zo werd het erg gezellig
en weer ouderwets Aqualis.
Nadat alle duikers terug waren ging
het vuur in de BBQ aan en het bier, de
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wijn en frisdranken vloeide rijkelijk.
Voordat het vlees e.d gereed waren
werden er toastjes met lekkers geserveerd wat er bij de leden goed in de
smaak viel. Er werd een aantal tafels
uit de tent gehaald en voor de tent
geplaatst zodat er in de zon kon worden gegeten. Rond de klok van zes
was al het vlees gegaard, de salades
en bijbehoren gereed om op gegeten
te worden en dat liet niemand aan
zich voorbij gaan. Alles zo goed als
op en iedereen zijn buikje rond van al
het lekkers…..met dank aan Karin en
Fiona en de mannen van de BBQ.
Omdat we geen wegwerp servies
meer gebruiken moest er ook afgewassen worden en dit werd gedaan
door Dick, Tita, Franzina en Fiona en
was het koffietijd voor degene die
even niet hoefden te klussen.
Vele handen maken licht werk en was
de afwas snel gedaan en het servies
weer schoon voor de volgende dag.
We zaten lang buiten en de zon had
haar kracht verloren, en nadat Karin
de nog na smeulende kooltjes in de
kring had geplaatst hadden we het
niet koud. De avond eindigde rond
23.30 en met een voldaan gevoel gingen we naar bed en Richard hoefde
deze keer niet naar huis te rijden met

de auto want hij sliep ook in het vakantiehuis. Rond 09.00 uur was iedereen weer paraat in de tent om een
heerlijk ontbijt te nuttigen en niet zomaar een ontbijt nee een 4 sterren ontbijt. Er was gerookte zalm en
diverse ei gerechten zoals scrambled eggs, omelet, spie-gelei …. We zijn verwend tijdens het weekend.

Zeeland weekend - De Kentering
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De borden, bestek en kopjes werden afgewassen nadat iedereen was uitgegeten en
konden we beginnen met opruimen, en was
het moment daar om de tent af te breken aangebroken. Kratten en opberg boxen gevuld, de
tafels ingeklapt en nu was de tent aan de beurt.
Iedereen die wel eens meegeholpen heeft met
op of afbouwen weet dat dit best een grote klus
is en minstens met 8 -10 personen moet zijn.
Gelukkig waren we met 12 personen en verliep

alles vlotjes, ook het weer speelde mee en konden alle spullen droog in de aanhanger en in de auto, s. In het
clubhuis werd de aanhanger weer op zijn plaats gezet de auto’s uitgeladen en vonden vele dingen weer hun
plekje.
We kijken terug op een geslaagd weekend ondanks het moment van de regen waarvan het meeste in de
nacht was gevallen. En dank aan iedereen die meegeholpen heeft.
Ingrid van Veghel.
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AQUALIS
PUZZEL

Aqualis Puzzel - De Kentering
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EVENEMENTEN
AGENDA
-26

April

Kick-off

Den Osse haven

-24

Mei

lazy sunday dive

Zevenhuizerplas

-12-14

juni

Zeeland weekend

Camping Zierikzee

-16

Augustus

IJsduik

Zevenhuizerplas

-4

September

Rescue

Zwembad

-6

September

Rescue buitenwater

Zevenhuizerplas

-13

September

Clubvakntie

Indonesië en Malediven

-22

November

Snert duik

Aanmelden via de site
www.aqualisrotterdam.nl of stuur een email naar evenementen@aqualisrotterdam.nl
Alle evenementen zijn onder voorbehoud.
De agenda is ook te vinden op de website www.aqualisrotterdam.nl
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VAN DE PENNINGMEESTER
Het is oktober als ik de prognose voor het jaar 2019 aan het maken ben. De verwachtingen voor het hele
jaar zien er ten op zichtte van de begroting onveranderd goed uit. Er was één onverwachte kosten post die
ons eigenlijk een beetje overviel. De boiler van de bar heeft het in de loop van het jaar begeven en dat heeft
een extra kostenpost opgeleverd. Gelukkig was Dick van de Kraan in staat om de nieuwe boiler te installeren
zodat de kosten gelukkig beperkt konden blijven. Na overleg met de huisbaas Hugo zijn wat tot een kosten
verdeling kunnen komen, zodat niet het volledige bedrag ten laste van Aqualis is gekomen.
Het leden aantal is stabiel gebleven en daar zijn wij heel blij mee. Om ons heen hoor en zie je het verenigingsleven kampen met een teruglopend leden aantal met als gevolg dat clubs ophouden te bestaan. Het
bestuur heeft de afgelopen tijd de ontwikkelingen in de gaten gehouden maar dit heeft helaas niet geresulteerd in een aanwas van leden van opgeheven verenigingen. Het bestuur blijft deze ontwikkelingen volgen
je weet nooit of er in de toekomst toch een vereniging is die zich wil aansluiten bij Aqualis.
De contributies betalingen lopen nog steeds uitstekend en dat is ook te danken aan onze leden die trouw en
op tijd hun contributie betalen. Het verdient zeker een dikke dank je wel aan de leden namens het bestuur.
De clubloten zijn weer allemaal verkocht zodat wij weer het resultaat kunnen bijschrijven op het resultaat
van 2019.
Zoals ik in het vorige financieel verslag al heb aangegeven zijn de sponsor-kliks een groot succes en draagt
het bij tot een gezond financieel Aqualis. Vergeet niet bij internet aankopen eerst te kijken of dat via Aqualis
aangeschaft kan worden zodat het resultaat van de sponsor-kliks verder verbeterd kan worden. Het kost je
totaal niets extra’s en Aqualis wordt er financieel beter van.
Ten slotte de BAR. De bar draait op het ogenblik uitstekend en de bezetting is goed elke vrijdagavond. Het
zou wel leuk zijn als er naast de vaste bartijgers ook wat meer andere leden aanschuiven na het zwemmen.
De gezelligheid en het kletsen over van alles en noch wat draagt bij tot een hechte vereniging.
Dan het resultaat over 2019. De prognose laat zien dat wij ook dit jaar rond het nulresultaat zullen eindigen.
De btw-verhoging en het tijdig aanpassen van diverse zaken door het bestuur heeft niet geleid tot een
negatief resultaat voor Aqualis. Gelukkig blijven wij door de inspanningen van diverse leden en commissies
binnen Aqualis aan de goede kant van de streep. De reserves van Aqualis hoeven dus ook dit jaar niet aangesproken te worden en kunnen wij constateren dat wij nog steeds financieel gezond zijn.
De penningmeester,
Eric de Bloeme

Van de penningmeester - De Kentering
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DE POLLEPEL

Geglaceerde beenham
met honing

Benodigdheden:
•
Plate setter/deflector
•
Axtschlag smoking chips voor extra smaak
•
Baking pan of drippan onder grill
•
Kernthermometer
•
Kamado
Ingrediënten voor 8 personen:
•
Ongeveer 1.5 kg beenham
•
8 eetlepels ananassap
•
8 eetlepels honing
•
8 eetlepels mosterd (zowel scherp als grof)
•
8 eetlepels mayonaise
•
2 eetlepels olijfolie
•
No Rubbish – Fast & Flavoured OF:
•
2 eetlepels zwarte peper
•
2 eetlepels paprikapoeder
•
1 eetlepel basterdsuiker
•
2 theelepels zout
•
2 theelepels mosterdpoeder
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Bereidingswijze:
Dep de ham droog voordat je begint met marineren.
De marinade bestaat uit de No Rubbish rub, de olijfolie en eventueel wat extra zout of suiker. Heb je de rub
niet in huis? Gebruik dan olijfolie, zwarte peper, paprikapoeder, zout, cayenne, mosterdpoeder en suiker.
Smeer de marine over de ham en pak deze daarna in in folie. Je kunt dit al de avond van te voren doen. Doe
je dit de dag zelf, zorg er dan voor dat je de ham zeker een aantal uren in de koelkast kunt zetten.
Verwarm je kamado barbecue tot medium hitte (150-180 graden) en zorg ervoor dat je voorbereid bent op
indirect grillen. Voeg eventueel wat rookhout toe om je gerecht extra smaak te geven.
Leg de beenham uitgepakt in een baking pan of op de gril met een lekbak eronder. Sluit het deksel en laat
de beenham garen tot een kerntemperatuur van 65-70 graden. Hier heb je waarschijnlijk wel een aantal
uurtjes voor nodig.
Tussentijds smeren we de beenham een aantal keer in met de mosterdhoning dressing. Gebruik hiervoor
de 4 eetlepels honing, 4 eetlepels mosterd en het ananassap.
Meng de overige eetlepels honing en mosterd met de mayonaise om een sausje te maken terwijl je de
geglaceerde beenham een kwartiertje af laat koelen onder aluminiumfolie. Dien de beenham op met een
sausje en je hebt een prachtig voorgerecht!

De pollepel - De Kentering
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EEN
ONVERWACHT
OORDOPJE
De duiker was een 58 jaar oude man met in totaal ongeveer 150 gemaakte duiken. Hij leed aan hypothyroïdie (lage schildklierhormoonspiegel) waarvoor hij iedere dag levothyroxine slikte. Hij had geen andere
medische problemen en gaf aan dat hij fysiek fit was.
De duiken
De duiker en een metgezel waren op vakantie in het Caribisch gebied en waren van plan om iedere dag te
gaan duiken. Ze hadden twee ochtend- en twee middagduiken per dag gepland. Bij hun eerste duik was de
zee kalm en de stroming minimaal. Na een verkenning van de duikstek en een duikbriefing daalden ze af
naar 20 meter gedurende 35 minuten, waarbij ze lucht ademden.
De duik verliep over het algemeen probleemloos, maar de duiker gaf een klein probleempje aan bij het klaren van zijn rechteroor. Hij stelde dat het niet voldoende was om hem ongemak te geven of hem de duik af
te laten breken. Toen hij echter zijn uitrusting afdeed begon hij zich duizelig te voelen. De duizeligheid ging
al snel over in vertigo (een gevoel van draaierigheid) en hij gaf twee keer over. Hij had ook een probleem
om te blijven staan.
De bemanning van de boot legde hem in de stabiele zijligging en diende zuurstof toe van een zo hoog mogelijke concentratie. De zuurstof deed weinig om zijn symptomen te verlichten. Zodra alle duikers weer aan
boord waren, keerde de boot naar de kade terug. De bemanning nam onderweg contact op met de medische hulpdienst (EMS) en de bemanning van de ambulance ontmoette hun aan de kade. Onderweg naar het
ziekenhuis realiseerde de duiker zich dat zijn duizeligheid minder werd.
Toen ze bij het ziekenhuis aankwamen kon hij rechtop zitten en was de
misselijkheid verdwenen.
De evaluatie
De staf van het ziekenhuis werkte efficiënt om deze duiker te evalueren.
Ze deden een elektrocardiogram (ECG) en routine bloedtesten om te
kijken of er cardiovasculaire problemen waren. De dokter voerde een
neurologisch onderzoek uit en vond dat de duiker zonder hulp normaal kon lopen. Hij kon gemakkelijk hiel- teen lopen en zijn evenwicht
bewaren. Zijn coördinatie, reflexen en motorische functies waren allemaal normaal. Hij vertoonde geen problemen betreffende zijn korte
termijngeheugen en zijn enige klacht was een verminderd gehoor in zijn
rechteroor.
De dokter onderzocht zijn oren. Het linkeroor zag er normaal uit met
geen tekenen van barotrauma. De dokter kon het rechteroor niet bekijken vanwege samengepakt cerumen (oorsmeer) dat de gehoorgang
blokkeerde. Na het uitwassen van het oorsmeer uit de gehoorgang
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kon de dokter het trommelvlies van de duiker bekijken wat een beetje rood zag. Het verwijderen van het
oorsmeer verlichtte ook het verminderd gehoor van de duiker. Alle onderzoeksresultaten waren normaal
en de duiker kon terugkeren naar het resort. De dokter adviseerde de duiker om voorzichtigheidshalve de
volgende dag niet te gaan duiken, maar zei dat hij de dag daarna weer kon duiken als hij geen verdere problemen meer had.
Discussie
Her is onmogelijk om met zekerheid te stellen wat er met deze duiker aan de hand was. Aan de hand van
de beschikbare informatie kunnen we redelijkerwijs speculeren over wat er gebeurd zou kunnen zijn. Het
lichaam produceert van nature oorsmeer, wat nodig is voor een goede gezondheid van het oor. Sommige
mensen neigen echter meer tot een te grote ophoping van oorsmeer dan anderen. Dit heeft weinig te
maken met hygiëne en is gemakkelijk te behandelen. Het is ook gemakkelijk om niet te weten dat er een
overmaat aan oorsmeer ontstaat totdat het problemen geeft.
De overmaat aan oorsmeer kan werken als een niet geventileerd oordopje. Als de waterdruk tijdens de
afdaling toeneemt kan er een met lucht gevulde ruimte zijn tussen de oorsmeerprop en het trommelvlies.
De prop wordt naar binnen tegen het rommelvlies aangeduwd en drukt daarbij de met lucht gevulde ruimte
samen. Dit samendrukken was waarschijnlijk de reden dat de duiker wat problemen had bij het klaren van
zijn rechteroor. De samengedrukte lucht maakte dat het trommelvlies niet gemakkelijk kon bewegen toen hij
de ruimte van het middenoor aan zijn rechterkant klaarde.
De oorsmeerprop kan tijdens de afdaling dieper in de gehoorgang geduwd worden. Tijdens de opstijging zal
hij waarschijnlijk niet naar zijn originele positie terugveren (hoewel de lucht die samengeperst werd weer zal
uitzetten als de omgevingsdruk afneemt). Hierdoor kan er een drukverschil ontstaan tussen de twee oren,
wat kan leiden tot alternobaro vertigo, draaiduizeligheid veroorzaakt door verschillende druk in de oren.
Het feit dat deze duiker in eerste instantie geen acute symptomen had suggereert dat de uitzettende lucht
een uitweg door het oorsmeer had.
Toen de symptomen van de duiker plotseling verergerden was de gehoorgang waarschijnlijk geblokkeerd
en veroorzaakte de uitzettende lucht alternobaro vertigo.
Tijdens de
rit in de
ambulance
kreeg de
duiker
minder
symptomen
en hij gaf
een volledig
herstel van
zijn symptomen,
behalve het
verminderde gehoor,
aan toen
hij in het
ziekenhuis
aankwam.
De uitzettende lucht
had waarschijnlijk
een door-
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gang door het oorsmeer gevonden waardoor de druk in beide oren gelijk kon worden.
Conclusie
Dit scenario kan ieder duiker overkomen. Voorkomen is gemakkelijk: overweeg om beide gehoorgangen
te spoelen voor je op duikvakantie gaat. Er zijn kits voor het verwijderen van oorsmeer verkrijgbaar bij de
lokale drogist. Je kunt ook gewoon een spuitje gebruiken om de gehoorgangen met warm zeepwater te
spoelen. Zoals met alles wat te maken heeft met je fysieke gezondheid moet je ook deze conditie met je
huisarts bespreken.
De bemanning van deze duikboot heeft juist gehandeld door ervoor te zorgen dat deze duiker door een arts
gezien werd. Als je symptomen hebt of je ergens zorgen over maakt na het duiken, aarzel dan niet en neem
contact op met de DAN Alarmcentrale.
Kijk voor je vertrekt of je DAN lidmaatschap nog geldig is. Als dat niet zo is, word dan lid van DAN of verleng je lidmaatschap op www.daneurope.org
Dit artikel is overgenomen uit de medische rubriek die door DAN regelmatig wordt verstuurd naar alle DANleden.
Naschrift:
In dit artikel wordt gesproken over een soort van “niet geventileerd oordopje”. Bij sommige oor-aandoeningen kunnen er oordopjes worden aangemeten. Deze zijn prima te gebruiken onder normale omstandigheden maar zijn ongeschikt om te gebruiken tijdens het duiken. Er kan immers niet worden geklaard bij
gebruik van deze dopjes.
Voor gebruiken tijdens het duiken zijn er prima oordopjes beschikbaar die wel geventileerd zijn.
Onder de naam Doc’s Pro Plugs zijn deze o.a. te koop bij onze partner Lucky Dive Center.

Dick van der Kraan.
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EEN NIEUW
"KOEPELTJE"

Het is zomer en dus de tijd om ook op de woensdagavond te duiken. Helaas zijn er best wel wat verplichtingen elders zodat het mij niet altijd lukt om ook daadwerkelijk te duiken maar dan zijn er altijd anderen die
wel tijd hebben en toch te water gaan. In het clubhuis vrijdagavond geeft Piet aan dat het misschien leuk is
om op een andere plek bij het Koepeltje te gaan duiken.
Ik kijk hem wazig aan, hoezo andere plek bij het Koepeltje, maar na wat uitleg en uittekenen snap ik wat Piet
bedoeld en verlokt door de levendige verhalen over het onderwaterleven en het weinige lopen (vanaf de
auto rol je bijna het water
in) kiezen we deze plek in
juli op de woensdagavond.
Met zijn vieren staan we aan
de waterkant, Rob, Glenn,
Piet en ik.
Het is windstil, het water
ziet eruit als een spiegel
en naast wat bewolking is
er ook nog een zonnetje te
zien. Eigenlijk een perfecte
avond om een duikje te
maken.
Heel wat beter dan een paar
weken geleden toen we
onverrichterzake weer naar
huis reden na een blik op
het door alg en slib ondoordringbare water van de Grevelingen waar zeker windkracht 6 over waaide.
Nadat we onze setjes hebben opgebouwd en de buddyparen hebben afgesproken besluiten we toch met
zijn vieren te duiken.
Hoezo duik je plan?
Het is echt zo dat je nog geen 10 stappen hoeft te zetten voordat je het water bereikt en dus zijn we snel onderwater. Het is geen diepe stek, we blijven steken op 6,7 meter, maar er is enorm veel leven. Waar we ook
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kijken zien we onderwater activiteiten.
Noordzeekrabben eten schaaldieren en
ontleden kwallen. De bodem is bezaaid
met grondels die ons met hun grote ogen
bestuderen. We zien zee-appels, anjelieren en schitterende garnalen zweven
sierlijk door het water. De camera van
Glenn maakt overuren.
Toch lukt het op een gegeven moment
niet meer om met zijn vieren naast elkaar
te blijven en onze duikwegen scheiden
zich. Piet en ik gaan samen verder
en komen langzaam op een enorme
zandvlakte. Alhoewel deze op het eerste
gezicht saai lijkt is dat het niet, want
overal om ons heen zien we knalgroene
zeenaalden (nog nooit zo kleurig gezien)
bruin en een mixture van beide kleuren
en in alle maten van bijna eetstokjes dikte
tot een dunne naainaald. We kijken onze
ogen uit. De spinkrabben lijken het hier
ook goed te doen want we zien enkele
grote exemplaren. Op een zeker moment
ontdekt Piet een Sepiola. Wat een schitterend exemplaar, zeker 5 cm groot en
genietend van ons gezelschap. Hij blijft
voor ons zwemmen, rekt zijn armen uit
en rolt ze weer op, toont alle mogelijke
kleuren en blijft voor ons hangen. Deze
Sepiola kan geen genoeg van ons krijgen
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en wij niet van hem. Het is fantastisch om dit te zien en
ik heb spijt dat we geen camera bij ons hebben. Het is
haast jammer als na enkele minuten de sepiola zich in
het zand op zijn armpjes neervlijt en ons met een ooggebaar gedag zegt. Langzaam zwemmen we langs de
kust terug naar de instapplek waar we met zijn vieren het
water weer verlaten. Ja, ook Rob en Glenn komen gelijktijdig met ons boven water.
Nadat we onze setjes hebben afgebouwd en aan de koffie en thee zitten komen de verhalen los. Wat een prachtige duikstek en wat hebben we veel gezien. Gelukkig
werkt het weer ook mee want het is nog steeds windstil
en ondanks het feit dat inmiddels de zon achter de wolken aan den einder is verdwenen blijft de temperatuur
op een aangename 22 graden hangen. Voor het eerst dit
jaar ben ik niet voor half 12 thuis en moet ik het laatste
stukje in het donker rijden.
Dat we wel heel erg geboft hebben blijkt als we deze
duikstek enkele weken later weer op de agenda zetten.
De weersomstandigheden zijn nu beduidend minder

rustig en het zicht is niet meer dan 50 centimeter. Gelukkig voor mij dat ik reeds andere afspraken had en er
niet bij kon zijn maar jammer voor de deelnemers aan deze avondduik.
Tita van der Kraan.
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ZEEPAARDJES
EN
ZEEDRAAKJES
De zeepaardjes (Hippocampus) vormen een
geslacht van vissen uit de familie Syngnathidae
van de orde zeenaaldachtigen (Syngnathiformes). De wetenschappelijke naam Hippocampus komt uit het Oudgrieks (hippos: paard, kampos: zeemonster) en verwijst naar het Griekse
mythische wezen hippocampus.
Het lichaam van een zeepaardje is zijdelings
afgeplat; de kop lijkt wel op die van een paard
en heeft een lange snuit.
De buik is bol, de staart is lang en oprolbaar,
en kan als grijporgaan worden gebruikt. Een
staartvin ontbreekt. Zeepaardjes hebben geen
schubben maar rijen knobbels of stekels, beenringen genoemd. Hierdoor heeft een zeepaardje
zowel een inwendig als uitwendig skelet, en is
voor veel dieren te hard om op te eten. Een zeepaardje zwemt rechtop, en beweegt langzaam.
De rugvin wordt gebruikt voor stuwing. De
borstvinnen, die erg hoog geplaatst zijn, vlak
achter de kieuwdeksels, worden gebruikt om te
sturen.
De beide ogen kunnen onafhankelijk van elkaar
bewegen zodat niet het hele lichaam gedraaid
hoeft te worden om iets te volgen. Ook kunnen
zeepaardjes van kleur veranderen, en zelfs patronen en tekeningen aannemen.
Er zijn 49 soorten benoemd, die in grootte variëren van 2 cm tot meer dan 30 cm. Er zijn blauwe, groene en knalgele soorten, maar de meeste zijn bruingroen van kleur. Hiermee valt een zeepaardje niet op tussen de waterplanten waartussen ze leven. Met de
staart grijpen zeepaardjes zich vast aan wieren, zeegrassen of koralen. Vaak hangen ze met de staart gekruld
om een houvast mee te deinen met het water.
De meeste zeepaardjes leven in warmere tropenwateren. Twee soorten komen voor in de Noordzee; het
kortsnuitzeepaardje en het langsnuitzeepaardje..Met enige regelmaat wordt die laatste soort gevonden in
Nederland en België. In april 2007 werden in de monding van de Britse rivier de Theems voor het eerst in
dertig jaar zichzelf voortplantende kortsnuitzeepaardjes aangetroffen.[2] In de Oosterschelde zijn al meerdere exemplaren gevonden en ook in het Duitse deel van de Waddenzee.
Alle Hippocampus-soorten zijn opgenomen in Appendix II van het CITES-verdrag, zodat export van deze
dieren alleen met een CITES-vergunning is toegestaan.
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Een zeepaardje heeft geen tanden en kan het voedsel dus niet vermalen. Door de kleine mondopening kunnen geen grote prooien verorberd worden. Hierdoor moet voortdurend gegeten worden om aan voldoende
voedsel te komen. De meeste soorten eten voornamelijk kleine kreeftachtigen of andere kleine diertjes zoals
vislarven. Afgezien van krabben heeft het zeepaardje maar weinig vijanden; hij is te graterig.
De voortplanting van zeepaardjes is opmerkelijk. De ontwikkeling van de eieren
gebeurt namelijk in een broedbuidel op
de buik van het mannetje. Voor de paring
wordt een uitgebreide paringsdans gemaakt
waarbij ook de kleuren vaak veranderen.
Het vrouwtje brengt tijdens de paring, waarbij de staarten van een koppel verstrengeld
zijn, de eicellen in kleine aantallen tegelijk in
de buidel, waarna het mannetje ze bevrucht
met zijn zaad. Het mannetje beschermt de
embryo's in de buik tot deze zelfstandig
kunnen leven waarna ze de buidel verlaten.Er zijn wel meer diersoorten, ook vissen, waarbij de man de
jongen verzorgt, maar bij een zeepaardje vindt zelfs de bevruchting in het mannetje plaats, wat uitzonderlijk
is. Zeepaardjes zijn monogaam, althans, bij enkele soorten kan na een cyclus van bevruchting en uitbroeden
wel van partner worden gewisseld.
Aangezien het mannetje belast is met het uitbroeden van de jongen, kan het vrouwtje direct weer beginnen
met het produceren van nieuwe eitjes.
Het omgekeerde rollenpatroon leidt er ook toe dat bij deze dieren de vrouwtjes met elkaar wedijveren om
de gunst van de mannetjes. Bij de meeste dieren vechten de mannetjes juist om de vrouwtjes, zeker bij vissen.
Zeedraakjes
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De grote rafelvis (Phycodurus eques),
soms ook zeedraak genoemd, is een
zeevis die verwant is aan de zeepaardjes. Het is de enige soort uit het
geslacht Phycodurus. Hij komt in het
zuiden en westen van Australië
De grote rafelvis leeft op met kelp begroeide riffen en in kelpwouden tussen
de bladeren van deze wieren op een
diepte tussen de 4 en 30 meter. Deze
vis wordt niet groter dan 35 cm. De vis
is uitstekend gecamoufleerd; het is het
beste voorbeeld van camouflage waar
zowel mensen als roofdieren de grootste moeite hebben om hem te vinden.
Net als bij andere soorten uit de familie
van de zeenaalden en zeepaardjes geeft
het vrouwtje als het met het mannetje
paart haar eitjes aan het mannetje, die
door hem bevrucht worden. Het mannetje draagt de eitjes onder zijn buik en
staart in een broedbuidel tot ze uitkomen en weg gaan.
De grote rafelvis komt voor in een
relatief beperkt gebied (1400 km²) van
wiervelden die liggen in een smalle
strook langs de kust van Australië en
Tasmanië. Dit habitat wordt bedreigd
door bouwactiviteiten en het lozen
van afvalwater. Over het voorkomen
van de grote rafelvis is maar beperkte
informatie; zeker is dat er bedreigingen
zijn voor deze vissoort die zich maar
heel langzaam voortbeweegt en zich
niet snel kan uitbreiden. Daarom staat
de vissoort als gevoelig op de internationale Rode Lijst van de IUCN.

Bron: wikipedia
Foto‘s zeedraakjes: Tita van der kraan
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IJSJES DUIK
Duiklessen tijdens de IJsduik
Op zondag 11 augustus, de dag dat
we de “ijsduik” hebben, gaan we
twee buitenwater duiken voor de
Open Water cursus doen met mijn
zusje en zwager. Wel leuk want nu
kunnen ze zien hoe gezellig het is
om samen duikend de zondagochtend door te brengen.
De duiklessen beginnen enkele weken eerder in het ondiepe zwembad (139 cm diep) wat behoort bij
het privé vakantie park in Noordwijk waar zij een huisje hebben.
Onder het toeziend oog van enkele
mede park bewoners doen we zo veel mogelijk oefeningen waar geen diep water voor
nodig is. We hebben vrijwel oneindig veel
tijd, de beperking is de hoeveelheid lucht die
we dat weekend beschikbaar hebben. Met
behulp van een aanhanger achter onze camper (geladen met achttien 10-liter flessen van
Lucky) alle benodigde 7 mm duikpakken,
automatensets, stabjacks, lood, vinnen, duikschoenen en verdere benodigde materialen
maken we een start met de lessen.
Het weekend waarin de ijsjesduik plaats
vind, begint met duiken in Groenoord (er
moeten nog afdalingen en opstijgingen geoefend worden) en natuurlijk bezoeken we
na afloop ons clubhuis om gezellig even na te praten en een lekker drankje te nuttigen.
Dat het alcoholvrije bier een bestseller is onder de aanwezigen blijkt wel als ik zie dat Geordie en Richard af
en aan sjouwen met dit smaakvolle vocht. Als het in dit tempo doorgaat zal Richard snel weer een ritje naar
Duitsland moeten maken om ons Aqualisten te voorzien van deze alcoholvrije versnapering.
We worden extra verwend door Ingrid die heerlijke hapjes serveert en omdat het best wel druk is en er veel
te kletsen is vliegt de tijd.
Zaterdagochtend is het weer niet al te best. Alhoewel het nog niet regent staat er wind met orkaankracht
en om niet in al te onstuimig water te hoeven instappen besluiten we de eerste twee buitenwater duiken in
de Reeuwijkse Plas te maken. Het water is hier rustig en kalm. De bomenhaag voorkomt dat de wind hier
vrij spel heeft maar het zicht is bagger en blijft op ondiepte beperkt tot 50 centimeter. Een ware beproeving
voor net beginnende duikers. Dick die met mijn zwager Henk duikt heeft nog het voordeel van iets meer
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zicht op de dieper gelegen plekken van de plas maar Hannah en ik blijven een zicht van 50 centimeter
houden. Dit wordt veroorzaakt door de na-weeën van een eerdere verkoudheid die voorkomt dat Hannah
kan klaren zodat we niet dieper dan 3 meter kunnen afdalen. Maar na twee duiken en de vereiste onder- en
bovenwater oefeningen die allemaal goed gaan kunnen we vertellen dat ze nu de aller moeilijkste omstandigheden hebben ervaren en dat het alleen nog maar beter kan worden.
En dat is inderdaad het geval op zondag. De storm is gelukkig voorbijgetrokken en zelfs de zon doet pogingen om door te breken, heerlijk!
Alhoewel er nog wel wat wind waait is het in geen vergelijk met gisteren. Daarbij ligt de uitgekozen duikstek,
de boothelling aan de Zevenhuizerplas in de luwte zodat we zeker beter zicht zullen hebben met duiken.
Het is hartje zomer maar aan het weer zou je dat niet zeggen alhoewel de temperatuur niet verkeerd is.
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Mocht de titel “IJsduik” je doen denken aan een duik onder een gladde, zich op het water bevindende, harde
vaak beloopbare substantie, deze “augustus ijsduik” slaat op een verkoelende versnapering die velen erg
aangenaam vinden.
Als we om 9 uur bij de boothelling arriveren staat er al een grote groep Aqualisten, zich koesterend in het
zonnetje want dat maakt dat de temperatuur toch wel wat aangenamer is. Voor Hannah en Henk is het een
feest der herkenning want vele van de aanwezigen hebben ze ook vrijdagavond al in het clubhuis mogen
ontmoeten. Als de laatste deelnemers ook gearriveerd zijn en de buddyparen zijn samengesteld kan ieder-

een zijn setje opbouwen. De duikleider, Richard loopt van buddypaar naar buddypaar om de fles inhoud
en druk te noteren en daar waar nodig een helpende hand te bieden. Het is druk want naast 11 duikers zijn
er ook veel “aanmoedigers”. Uiteindelijk ligt bijna iedereen in het water. Wij, met onze cursisten, zijn één
van de laatsten maar dat komt ook omdat Hannah en Henk eerst op het droge moeten bewijzen dat ze
met een kompas kunnen omgaan. De vertraging loopt verder op omdat ik aan de kant bemerk dat ik geen
handschoenen bij me heb. Omdat het water toch niet zo warm is dat “handschoenen loos” aangenaam zal
zijn, loopt Ingrid gelukkig naar de auto om even later mij alsnog de vergeten exemplaren te overhandigen.
Uiteindelijk kunnen we dan toch onder water. Helaas lukt het Hannah nog steeds niet om goed te klaren zodat we niet dieper dan 3,5 meter komen. Maar er zijn gelukkig nog wat oefeningen over en de vele snoekjes,
grote en kleine voorns, een watertemperatuur van 20 graden alsmede een zicht van zeker 5 meter maken de
duik toch erg aangenaam.

Met Henk en Dick gaat het duidelijk beter en uiteindelijk wordt er gedoken tot een diepte van 14 meter. Op
deze diepte is het slechts 8 graden Celcius en dat wordt dan ook duidelijk gevoeld. Terug op de kant leggen we onze duikuitrusting neer en mengen ons onder de toeschouwers en andere duikers. Karin voorziet
iedereen van een verrukkelijk ijsje en snel zitten en staan we met de ijskoude versnapering in onze handen
te genieten. Het ijs is heerlijk Karin, je mag dit vaker doen. Het is gezellig om met iedereen te babbelen maar
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helaas kunnen we niet te lang blijven kletsen want een tweede duik wacht. Doordat naast ons ook Karin en
Ronald nog een duikje gaan maken blijft onze duikleider Richard op de kant. De aflevering van een nieuwe
hoeveelheid alcoholvrij Duits bier in het clubhuis moet nog even wachten.
In het kader van deze cursus is het nu de beurt aan Henk om als “begeleider” Dick het onderwaterleven van
deze duikstek te laten zien. Iets wat hem goed lukt, na een duik van 47 minuten brengt hij Dick keurig terug
dichtbij de plek waar zij het water zijn ingegaan. Dick feliciteert hem en het Open Water brevet kan worden
aangevraagd. Nu Hannah nog.
Alhoewel we nu iets dieper komen is het voor Hannah helaas onvoldoende om de verplichte afdaal- en
opstijg oefeningen te kunnen doen zodat we een andere keer, als de verkoudheid echt over is, alsnog een
duikje zullen maken. Niet echt een straf want het is wel erg leuk om met je zusje te duiken.
Tita en Dick van der Kraan
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WOENSDAGAVOND
DUIKEN
Woensdagavond duiken, een bijzondere avondduik
Wekelijks bepalen we waar we woensdag duiken. Vaak is dat in Zeeland want, ondanks het fileleed, gaan
vele Aqualisten daar toch liever onder water dan in een zoetwaterplas. Deze vrijdag, 16 augustus, hoeven
we eigenlijk helemaal niet te overleggen. Natuurlijk gaan we naar Zeeland en wel naar Zoetersbout want er
is daar een zeepaardje gespot.
Naarmate de woensdag, 21 augustus, nadert worden de weersvooruitzichten steeds gunstiger en als de
woensdag aanbreekt is het zelfs warm. Na een klein weersdipje is de zomer weer helemaal teruggekeerd.
We zijn vanavond met
zijn zevenen.
6 Duikers en Joke
die een wakend oog
op de kant en ons
duikers houdt. De
schoolvakantie is nog
niet voorbij en dat is
duidelijk te merken aan
het verkeer want iets
over zessen arriveer ik
op de duikstek. Joke
en Ron zitten al lekker
in het zonnetje en we
kletsen samen totdat
de andere duikers
arriveren. Dirk, een
van de duikers, ken
ik niet ondanks het
feit dat hij al langere
tijd lid is van Aqualis.
Maar geen probleem,
ik ga gewoon iedere
arriverende auto af
wat gezellige ontmoetingen oplevert. Dan
herkent Hans de auto
van Dirk en kunnen
we kennismaken.
Nadat ook Glenn en
Piet gearriveerd zijn
en de buddeyparen
samengesteld gaan we
ons klaarmaken voor
de duik.
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Bij mijn buren, Belgische duikers, neem
ik polshoogte want zij komen vast ook
voor het zeepaardje en dat klopt, na
even doorvragen hoor ik waar zich de
vindplaats van dit bijzondere diertje
bevindt. Na onze sleutels aan Joke te
hebben afgegeven lopen we het blauwe
gladde wateroppervlakte in. Zoeken nog
even naar een zonnebril die een van
de toeschouwers heeft verloren toen
een vloedgolf op haar afstevende. Ze is
echter niet echt duidelijk in de aanwijzingen en hoezo vloedgolf die je bril van
je hoofd rukt als het water zo glad is als
een spiegel. Dus laten we de bril de bril
en gaan we op zoek naar een ander iets,
ons Nederlandse zeepaardje.
Langzaam duiken we de diepte in en
terwijl het afgaande tij aan ons gaat trekken volgen we de wand van deze altijd
mooie duikstek. Langzaam bewegen
we onze lampen heen en waar om de
ergens geplaatste sepia rekjes maar niet
te missen. We hadden ons de moeite
kunnen besparen want op een gegeven
moment wordt het water steeds stoffiger en verschijnt een zeer fel licht in
de verte. Nog nooit zulk fel licht onder
water gezien. Bij een rekje blijken twee
fotograven te liggen. We bedenken ons
niet en Ron en ik voegen ons naast hen.
Het levert ons woeste blikken op want ik
draai mijn lamp, in het niet vallend qua
licht bij zijn lampen, niet op tijd weg.
Maar we houden vol en blijven ernaast
liggen in fin pivot speurend naar het zeepaardje. De fotografen krijgen genoeg
van ons en zwemmen weg zodat Ron
en ik het rijk alleen hebben en op ons
gemakje het kleine zeepaardje kunnen
bestuderen.
Het zicht is niet slecht, zeker 2 meter en
we hangen met onze neus op het sepia
rekje. Daar zwemt het zeepaardje tussen de stokjes. Het is onophoudelijk in de weer, draait rondom zijn
staartje en om de stokjes van het sepia rekje en zoekt telkens een ander stokje op zodat we hem los kunnen
zien zwemmen. Het zeepaardje is kleiner dan ik gedacht had. In tegenstelling tot de Leafy Sea Dragon die
we jaren geleden in Australia spotten. Die was reusachtig groot. Daar kan dit kleintje wel driemaal uit, maar
het is een schatje. Zielig eigenlijk dat hij inmiddels het mikpunt is geworden van honderden duikers die hem
bekijken, belichten, fotograferen en filmen. Maar het is dan ook wel apart om een zeepaardje in Nederland te
zien. In ieder geval vind ik het heel bijzonder. Na nog enkele minuten kijken, waar blijven Hans, Dirk Piet en
Glenn toch, zwemmen we verder.
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De rest van de duik is niet echt spectaculair maar wel erg mooi.
Er is een explosie van spinkrabben. In alle vormen en maten.
Sommigen hebben zelfs enorme scharen en doen zich tegoed aan restjes kwal en spons. Ook familie van
het zeepaardje, een prachtige zeenaald verschijnt in ons lamplicht voor verder te zwemmen. Noordzeekrabben of kreeften zien we echter helemaal niet. Op de terugweg wordt het water op een gegeven moment
weer wat stoffiger, een teken dat we weer in de buurt van ons zeepaardje komen. We ontmoeten Piet en
Glenn bij een van de sepia rekjes, maar het is het verkeerde rekje. Hier bevindt zich geen zeepaardje. Helaas
want ook al hebben Ron en ik het zeepaardje heel goed kunnen bekijken, het was leuk geweest het ook op
de terugweg te zien.
Na ongeveer 50 minuten zijn we terug bij de trap en verlaten als eersten het water. Wat een belevenis. Bij
terugkeer van de andere duikers vernemen we dat Ron en ik de enigen zijn die het zeepaardje daadwerkelijk
hebben gezien. Helaas want nu hebben we geen beeldmateriaal en moet iedereen het doen met onze getuigenissen. Maar er is een herkansing. Van de Belgen die ons de plek aanduiden hebben we vernomen dat
er zich ook 5 zeepaardjes bij Illa Mateua bevinden. En laat dat nu net de bestemming zijn waar Aqualis zijn
duikvakantie zal hebben.
Tot laat in de avond zitten we heerlijk buiten, praten na, drinken koffie en thee en genieten van een warme
zomeravond.
Tita van der kraan
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HET GEVOLG
VAN

CIGUATERA TOXINE
(VIS VERGIFTIGING)

Wij (Geordie, Ellie, Wout en Ingrid, Cor, Henk, Franzina en Jolanda) hadden besloten om vakantie te
houden op Bonaire. En op 28 augustus vertrok het
vliegtuig richting Caribisch gebied, de vlucht verliep
soepel en negen en half later stonden we op Flamingo Airport.
Nu ga ik het niet hebben over hoe gezellig het was of
hoe leuk de duiken waren….. Nee ik ga het hebben
over het eten van de lokale vis.
Zoals altijd deden we onze favoriete restaurants aan
Cuba Compagnie, Joe’s grill, It rains fishes e.d en
alles was overal super lekker. Onze vakantie verliep
zonnig en gezellig en de tijd vloog dan ook snel voorbij, en vanwege dat de tijd omvloog besloten we nog
maar eens te gaan eten bij It rains fishes. Helemaal geen straf want het eten was er goed en de viskaart
uitgebreid. De bewuste avond besloten Wout, Geordie, Ellie, Ingrid en ook Henk barracuda te eten, Cor had
zalm, Jolanda tonijn en Franzina een vlees gerecht. Alles smaakte echt voortreffelijk en we gingen met een
voldaan gevoel weg.
De volgende dag voelde Ellie zich niet zo happy zij had last van diarree en Geordie volgde, gelukkig had ik
pillen mee uit Spanje en gaf ze beide er een.
Na het ontbijt diende ook Wout zich aan en later die dag ook Ingrid maar Henk had nergens last van dus
dachten we dat het waarschijnlijk aan de saus lag. Na de nodige medicatie had niemand meer ergens last tot
dat Ellie en Ingrid later op de avond veel last hadden van jeuk rond de enkels en onder de voet. We zijn vast
gestoken door een mug of ander insect !! De resterende dagen brachten we door met winkelen, luieren en
vooral genieten.
Donderdag 12 september…. Tijd om naar huis te gaan en tijdens de vlucht werd Henk nog even gefeliciteerd met zijn verjaardag. Cor en Ingrid moesten de volgende dag door naar Spanje om zich aan te sluiten
bij de club vakantie. Die waren druk in de weer om alles gereed te maken voor vertrek en s’avonds nog
even naar de club.
Na 9 dagen Spanje waar ook alles super gezellig was zijn we weer thuis en bezig met de dagelijkse dingen.
In onze week van afwezigheid constateerden Ellie en Geordie dat zij aan handen en voeten een branderig
gevoel als zij met koud water of oppervlakten in aanraking komen. Tijdens een clubavond kwam dit gesprek
aan de orde en Ingrid had dit nog niet ervaren, maar we discuteerde wat er eventueel mis kon zijn en dachten van“ misschien een vitamine B tekort”. Er werdt vitamine B aangeschaft maar na een week intensief
slikken bracht dit ook geen verlichting dus weer terug bij af.
Ellie voelde zich op een vrijdag niet zo fit en op maandagmorgen had zij zich dan ook ziek gemeld en tijdens
het thuis zitten besloot zij op donderdag maar eens naar de huis arts te gaan. Deze kon helaas ook niet
direct een antwoord geven op de klachten en besloot een collega die gespecialiseerd is in tropische ziekten
te raad plegen. In de namiddag kreeg Ellie te horen dat zij Ciguatera Toxine vergiftiging(vis vergiftiging) zou
hebben. De barracuda zou de boosdoener zijn…. Nou dit sloeg in als een bom, en Ingrid vond het tijd dat
ook zij op onderzoek moest en wat bleek zij heeft ook het branderige gevoel op handen en voeten.
Zij had het nog niet eerder geconstateerd omdat Ingrid het iets wat koudere water liever ontwijkt vanwege
de reuma.
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Wat is Ciguatera Toxine
Wereldwijd lopen jaarlijks zo’n vijftigduizend mensen een ciguatera-visvergiftiging op, waardoor dit in
november 2017 de meest voorkomende vorm van voedselvergiftiging door de inname van besmette vis is.
Bij deze vorm van voedselvergiftiging ontstaan diverse symptomen door het innemen van bepaalde vissen
die toxinen (gifstoffen) bevatten. Enkele tekenen zijn bijvoorbeeld wazig zien, een droge mond, braken, buikkrampen en gewrichtspijn, maar in ernstige gevallen zijn ademhalingsproblemen en een coma mogelijk. Een
onmiddellijke medische opvolging is noodzakelijk voor alle patiënten omdat de symptomen bij een aantal
patiënten snel evolueren. Een antigifmiddel is niet bekend, maar een symptomatische en ondersteunende
behandeling is wel nodig. De algemene vooruitzichten zijn erg goed, maar af en toe zijn de tekenen levensbedreigend en komen patiënten hieraan te overlijden.
Ciguatera is een vorm van voedselvergiftiging die tot stand komt door het eten van (sub)tropische vis die
besmet is met zogenaamde ciguatera-toxinen. Ciguatera is een hittebestendige lipide-oplosbare verbinding
die giftig is na inname. Meer dan vierhonderd vissoorten zijn gerapporteerd als ciguatoxisch waarvan de
barracuda, de rode snapper en de zeebaars het meest betrokken zijn. Het ciguatera-toxine is onschadelijk
voor vissen, maar giftig voor de mens. De patiënten lopen de besmetting op door het eten van de (sub)
tropische vis.
Symptomen
De aandoening kenmerkt zich door een brede
waaier van gastro-intestinale (maag en darmen),
neurologische en cardiovasculaire symptomen.
Het begin van de symptomen treedt op na enkele
minuten tot dertig uur na inname van toxische
vissen. De typische kenmerken verschijnen tussen
één en zes uur en omvatten buikkrampen, misselijkheid, braken en waterige diarree.
In sommige gevallen treden gevoelloosheid en
tintelingen van de lippen, de tong en de keel op.
Ook koude allodynie behoort tot de mogelijkheden.
Hierbij is bij patiënten een verandering van de
temperatuurwaarneming aanwezig, waarbij het
aanraken van koude oppervlakken een brandend
gevoel of een onaangenaam, abnormaal gevoel
oplevert.
Andere beschreven kenmerken zijn malaise
(een algemeen ziek gevoel), een droge mond,
een metaalachtige smaak in de mond, spierpijn,
gewrichtspijn, een wazig gezichtsvermogen, fotofobie (een overgevoeligheid voor licht) en voorbijgaande blindheid. In meer ernstige gevallen zijn
hypotensie (een verlaagde bloeddruk), een speekselafscheiding, tranende ogen, een (jeukende)
huiduitslag, koude rillingen, kortademigheid, een vertraagde hartslag, een coma en ademhalingsverlamming
gemeld. Kinderen ervaren doorgaans zelden symptomen.
Diagnose en onderzoeken
Het toxine is geurloos en smaakloos en koken vernietigt het toxine niet. Dit betekent dat het niet mogelijk
is om op het uiterlijk of de smaak te beoordelen of de vis giftige stoffen bevat. Een diagnostisch instrument
voor het identificeren van de vorm van voedselvergiftiging is niet mogelijk, maar de arts bekijkt wel de
symptomen en bevraagt de patiënt over het recent eten van vis, hetgeen meestal voldoende duidelijk is
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voor het stellen van de diagnose.
Behandeling van voedselvergiftiging
De behandeling van de visvergiftiging is symptomatisch gericht, hoewel bij enkele patiënten atropine sommige van de cardiovasculaire en gastro-intestinale tekenen doet verminderen. Verder adviseren sommige
artsen om houtskool toe te dienen in combinatie met het leegpompen van de maag. De houtskool absorbeert het toxine indien dit maximaal vier uur na de inname wordt gegeven. Verder is een toediening met
vocht noodzakelijk indien uitdrogingsverschijnselen aanwezig zijn. Voorts zijn osmotische diuretica (plaspillen) beschikbaar voor het verminderen van de symptomen. Ook zijn vrij verkrijgbare pijnstillers (NSAID’s)
nuttig voor het verlichten van de pijn. De patiënten krijgen tot slot het advies om geen thee, chocolade,
koffie, alcohol, vis, noten en notenolie in te nemen na blootstelling aan het ciguatera-toxine omdat ze soms
terugkerende of verergerde symptomen veroorzaken.
Prognose van ciguatera visvergiftiging
De hersteltijd duurt 48 uur tot één week bij patiënten met milde symptomen. Patiënten met ernstige klachten
genezen meestal binnen één tot enkele weken.
Complicaties van aandoening
Circa één op de tien patiënten met ernstige symptomen komt te overlijden als gevolg van een ciguateravisvergiftiging. Doorgaans komen echter maar 0,5% van alle patiënten met de visvergiftiging te overlijden.
Hopelijk draagt dit verhaal bij tot de nodige voorzichtigheid van vis eten in het Caribisch gebied en daar buiten, wij hebben er in ieder geval van geleerd. Voor ons rest nu de komende maanden enige aanpassingen te
doen wat eten en drinken betreft, want we willen er wel vanaf komen.
Ingrid van Veghel
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DUIK
ONGEVALLEN
Aantal duikongevallen in eerste half jaar van 2019 explosief toegenomen.
Het Hyperbaar Centrum in Goes heeft in augustus bekend gemaakt dat het aantal duikongevallen in de
eerste zes maanden van 2019 explosief is gestegen. In het eerste half jaar werden al 14 duikers behandeld
terwijl in heel 2018 maar 8 duikers werden behandeld. In 2017 was dat maar 5. Deze ontwikkeling baart zorgen en is het noodzakelijk om te onderzoeken hoe deze ontwikkeling gestopt kan worden.
Over het algemeen hebben wij diverse duikopleidingen gevolgd waarbij voldoende aandacht wordt besteed
aan veilig duiken en het niet overschrijden van limieten. Uit onderzoek van het Hyperbaar Centrum blijkt
dat een van de oorzaken van het toenemen van de duikongevallen toch is gelegen in het feit dat limieten
worden overschreden.
Meerdere keren op één dag duiken naar 40 meter is een van de oorzaken. Het schijnt zo te zijn dat voor
bepaalde brevetteringen je 10 maal op 40 meter moet zijn geweest voor je het brevet krijgt uitgereikt. Sommige duikers denken dan, als ik toch bezig ben vandaag om de diepte van 40 meter aan te tikken, dan doen
we dat maar gelijk twee of drie keer dan is het brevet snel binnen. Hiermee gaan ze dus voorbij aan alles wat
ze geleerd hebben over veilig duiken binnen de limieten. Eerste boekje van het brevet open water. Ik hoop
dat wij binnen Aqualis zo verstandig zijn dat wij ons houden aan de veilige limieten om zodoende ongelukken te voorkomen. Je kan, door andere omstandigheden, problemen krijgen maar niet door onverstandig
handelen. Het is ook onbegrijpelijk dat, vooral onze zuider buren zich daar schuldig aan maken.
De klachten ontstaan vooral bij het stijgen. Het lichaam geeft dan namelijk stikstof af aan het bloed. Met
name als duikers te snel omhoog gaan, ontstaan bellen in het bloed, waardoor bloedvaten verstopt kunnen
raken. Ook te vaak naar extreme diepte duiken als veertig meter, waar duikers onder maximale druk komen
te staan, kan dit effect veroorzaken. Hierdoor kunnen diverse klachten optreden, waaronder bewusteloosheid, verwardheid verlammingen, spraak- en gevoelsstoornissen. In het extreemste geval kunnen duikers
hierdoor zelfs overlijden. Het Hyperbaar Centrum vindt dat duikers beter voorgelicht moeten worden maar
dat de verantwoordelijkheid bij de duiker zelf ligt. Ik denk dat het laatste zeker aan de orde is en dat duikers
die verantwoordelijkheid ook moeten nemen. Wij hebben in het verleden als Aqualis al eerder aandacht besteed aan deze materie maar blijkbaar blijft het actueel. Jammer want duiken kan en is een veilige sport zijn
als je de limieten en andere veiligheidsmaatregelen blijft volgen.
Duiken is erg populair in Nederland. Allen al in Zeeland vinden 800.000 duiken plaats per jaar volgens het
Centrum. Wij als Aqualis onderschrijven dat het populair is en veilig.

Cor van Veghel.

Gegevens ontleed aan het Hyperbaar Centrum te Goes.
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AQUALIS
CLUB
VAKANTIE

Wanneer Aqualis de
duikvakanties presenteert en onder andere
L’Escala in Spanje of
Zuid-Frankrijk als bestemming wordt aangegeven staat het voor ons
vast. Als één van deze
bestemmingen wordt
gekozen gaan we mee.
Na veel uitzoek werk
blijkt de prijs van een vakantie in Egypte redelijk
hoog te liggen en rijzen
de kosten de pan uit aan
de Cote d’Azur zodat
uiteindelijk wordt besloten om naar L’Escala te
gaan.
Geen slechte keuze en direct blokkeren we de data in onze agenda. Omdat wij net als drie jaar geleden met
de camper naar Spanje zullen rijden vertrekken we twee weken eerder dan alle anderen. Nu kunnen we op
ons gemakje naar het zuiden rijden, een aanlokkelijk vooruitzicht en ook meer geschikt als je met een camper op vacantie gaat. Dan wil je rustig van plek naar plek zwerven.
Dat maakt dat we na een heerlijke tocht door Frankrijk en Andorra uiteindelijk op vrijdag ochtend 13 september bij de camping in L’Escala arriveren. We worden pas morgen verwacht maar met een camper is het in
dit jaargetijde geen probleem om een plekje te vinden.
Daarbij is, volgens de receptie, het sinds maart door Cor en Ingrid gereserveerde plekje beschikbaar dus we
kunnen doorrijden de heuvel op. Bijna bovenop, vlakbij de bungalows waar de overige Aqualis leden zullen
verblijven, is ons gereserveerde plekje. Helaas, het is toch bezet en het ziet er niet uit dat de huidige bewoners dit plekje vandaag of morgen zullen verlaten.
Het wordt het begin van een eindeloos op en neer geloop van boven op de heuvel naar beneden aan de
heuvel waar de receptie gevestigd is. Wij willen immers per se dit plekje bezetten zodat we zo dicht mogelijk
bij de bungalows staan en vele andere plekjes die wel leeg staan en ook dichtbij de bungalows gelegen, zijn
absoluut ongeschikt voor onze camper. Of vanwege de vele bomen die er staan waar we ons niet tussen
kunnen wringen of vanwege de bodem die uit zacht zand bestaat waar onze camper, met een hoger gewicht

36

De Kentering - Aqualis clubvakantie 2019

dan 3,5 ton, zich zeker zal ingraven. Uiteindelijk na veel rondkijken (ik wil ook nog langs de rand van een pad
staan) vindt Dick een geschikte plek naast onze oorspronkelijke plek. Ook vanaf hier hebben we een goed
zicht op de bungalows en we hoeven geen ellende te hebben met de bewoners van onze gereserveerde
plek. Er is wel één minpunt en dat is dat er zich geen bomen (nu ja, slechts één zielig exemplaar) op dit plekje bevinden zodat we geen lijnen kunnen spannen en dat net nu ik ons kledingrek niet heb meegenomen.
Hoe moet dat nu met het uithangen van onze duikspullen. Maar Dick vindt dit een “minor problem”. Ik moet
niet zeuren, we gaan hier staan.
Het is inmiddels ruimschoots middag en eindelijk kunnen we dit plekje tot de onze maken. Dat wil zeggen
electra aansluiten, stoelen en tafels neerzetten en uit alle hoeken en gaten van de camper onze duikspullen
tevoorschijn toveren. Niet echt een sinecure want dat betekent dat de gehele camper overhoop wordt gehaald. Mijn speurend oog heeft inmiddels een boom ontdekt op het plekje onder ons.
Als we hoog in deze boom een touw bevestigen en naar onze eenzame boom laten lopen heb ik in ieder
geval toch één touw lopen en ook al is het behelpen, enkele duikspullen kan ik nu wel ophangen. Dus moet
Dick zijn werkzaamheden aan de camper onderbreken, de uitschuifladder tevoorschijn halen en een touw
(met toestemming van de bewoner onder ons) hoog in de boom bevestigen en vastmaken aan onze boom.
Eindelijk zijn we klaar en kunnen we even uitpuffen naast de camper.
Inmiddels zijn de buren (die ons plekje hebben gekaapt) ook teruggekeerd, ongerust als ze waren door
verschillende telefoontjes van de campingreceptie dat ze van hun plekje verdreven zouden worden en we
kunnen kennismaken met Gert en Femmy. We zullen hen niet meer verdrijven, ze mogen gewoon blijven
staan. Wel zullen ze zeer regelmatig voor hun camper heen en weer rennende clubleden zien want ze zitten
immers in de loop tussen onze camper en de bungalows. Maar daar moeten ze maar aan wennen. Gelet op
de eerste kennismaking gaat het wel meevallen.
Terwijl we gezellig met elkaar verder in gesprek raken krijgen we bericht van Rob dat hij binnen een half
uurtje zal arriveren en dus lopen we even later naar de weg toe om hem op te vangen. Wel met de lijst in
mijn hand die ik van Ingrid heb gekregen waar precies op vermeld staat wie in welke bungalow wordt ondergebracht.
De camping receptie verwacht Rob ook pas morgen maar er is gelukkig een bungalow leeg en al gepoetst
dus als hij wil kan hij daar terecht. De andere opties zijn bij ons in de camper slapen danwel een tentje op
ons grondstuk neerzetten. Rob kiest voor comfort zeker na de lange reis van de afgelopen twee dagen
en neemt zijn intrek in de bungalow. Helaas een andere dan op het lijstje van Ingrid aangegeven maar
het is niet anders. Ook morgen zijn de hierop aangegeven bungalows niet beschikbaar dus we zullen de
bungalows wat moeten husselen.
Nadat Rob zich heeft geïnstalleerd
in de bungalow bereid Dick vlees op
de barbecue en genieten we van de
warme zomeravond en gezelligheid.
De volgende ochtend is Rob al vroeg
op want hij moet langs een garage.
Tijdens de reis naar het zuiden is de
bevestiging van zijn gordel kapotgegaan met als gevolg voortdurend
knipperende lichtjes op het dashboard en een pieptoon die gelukkig
na verloop van tijd ermee stopt.
Maar niet iets om mee door te rijden
(de verzekering sprak zelfs al over
repatriëring van de auto) zodat een
bezoek aan de garage geen overbodige luxe is. Omdat we vandaag toch nog niet compleet zijn grijp ik de gelegenheid om weer eens wat te
wassen, een ritueel wat zich elke week herhaalt als we rondtrekken met de camper.
Tegen de tijd dat ik met hulp van Dick alle wasgoed opgevouwen en opgeborgen heb is Rob ook weer
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terug. Het kapotte onderdeel is besteld en kan eind
van de week vervangen worden. Het is begin van de
middag en we lopen gedrieën naar de duikschool
toe. Het geeft Rob meteen de gelegenheid om zijn
pasje uit te proberen.
Zowel naar de duikschool als de klif zijn namelijk
hekken geplaatst die alleen middels een geautoriseerd pasje te openen zijn.
De receptioniste heeft waarschijnlijk zitten slapen
want het toegangspasje weigert. En ondanks het
feit dat Rob diverse malen omlaag en weer omhoogloopt (deze camping geeft ons veel, heel veel
lichaamsbeweging) krijgt hij iedere keer een niet
werkend pasje mee zodat we ten einde raad Dick
(die wel een goedwerkend pasje heeft) meeslepen
naar de duikschool.
Het is schitterend weer en de zee ziet er aanlokkelijk
uit dus nadat we onze naam op een duiklijst gezet
hebben maken we ons klaar om lekker een duikje te
maken. Dat betekent wel veel klimmen en klauteren.
De duikschool ligt immers boven op de klif terwijl
het water zich behoorlijk lager bevindt en alleen
middels een steile houten trap met hoge treden te
bereiken is.
En ben je uiteindelijk bij het water dan moet je nog via een barrière van grotere en kleinere rotsblokken in
dieper water zien te komen. Maar uiteindelijk met wat hulp en aanwijzingen van Dick liggen we beiden in het
water, kunnen we uitloden (het water is wel erg zout) en aan onze tocht onder water beginnen.
Er zijn veel grote scholen vis.
Iets wat ik me van drie jaar geleden niet herinner en we genieten van het onderwaterleven. Nee, het is niet
echt kleurrijk onder water maar we duiken rond door een rots landschap en hebben toch zeker 8 tot 10
meter zicht. En de grote scholen vis alsmede een prachtige Scorpion fish maken veel goed. Na een uur zijn
we terug bij de instap en na de (vermoeiende) klim naar boven kunnen we onze duikspullen spoelen en Cor
begroeten die ook gearriveerd is. Opnieuw brengen we, nu met zijn vieren, een gezellige avond door en genieten opnieuw van eten van
de barbecue.
De koffie met Baileys is te verleidelijk dus Gert en Femmy
komen ’s avonds gezellig bij
ons zitten. De temperatuur is
erg aangenaam, we hebben
een gezellig groepje en stof te
over om te bepraten en voor
we er erg
in hebben is het 11 uur.
Zaterdagochtend staan we
bijtijds op en nog voor 8 uur
zit ik bij Cor in de auto op
weg naar het vliegveld in Girona. Vlak voor het vliegveld
worden we ingehaald door
een vliegtuig, volgens Cor het
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exemplaar waar Richard en Jaap inzitten. Hij blijkt het bij het rechte eind te hebben want als Cor mij bij “arrivals” afzet en zelf rondjes blijft rijden (er is nergens een plekje om te stoppen, laat staan te parkeren) blijkt
het vliegtuig van Richard en Jaap net geland. Het duurt even voor ze hun bagage hebben maar uiteindelijk
kunnen we ze beiden in onze armen sluiten en rijden we terug naar de camping.
Daar wacht Dick al met de koffie en kunnen we vernemen hoe de reis per vliegtuig is verlopen. Duidelijk
sneller dan de twee rijdagen die Cor en Rob achter de rug hebben maar zeker niet beter. Richards wekker
ging al om 4 uur vanochtend af.
Als vluchten op dergelijke onzalige tijdstippen vertrekken mag je zo’n vliegreis zeker ook als vermoeiend
bestempelen. Richard en Jaap hebben niet het geluk van Rob en Cor en kunnen de voor hen bestemde bungalow pas eind van de middag betrekken dus na gezellig ervaringen te hebben uitgewisseld en een lekker
lunch genoten te hebben besluiten we opnieuw een duikje te maken.
Dick en Cor gaan ook mee maar Richard die de afgelopen 24 uur praktisch niet heeft geslapen besluit op de
kant te blijven en reserve lood mee te nemen. Hierdoor kunnen ook Cor en Dick goed uitloden. Opnieuw
laten we ons verrassen door de grote scholen vis.
Deze plek rondom het eiland en tussen de rotsformaties blijkt scholen vis aan te trekken want we blijven ze
regelmatig zien en genieten ervan. Ik baal er wel van dat ik geen camera heb om dit leven vast te leggen.
Opnieuw is het zicht zeker 10 meter en met een watertemperatuur van 21 graden is het goed duiken.
Zelfs voor mij in slechts een 5 mm pak. Na een uurtje
ben ik wel wat afgekoeld maar gelukkig moeten we
de steile helling omhoog klimmen dus tegen de tijd
dat we bij de duikschool terug zijn ben je weer opgewarmd.
Na het spoelen en uithangen van onze duikspullen
(we laten alles achter bij de duikschool) lopen we
terug naar de camping waar we Cor en Ingrid kunnen
begroeten die ook net gearriveerd zijn. We zijn nu
compleet. De duikvakantie kan beginnen.
Gelukkig is het al bijna etenstijd (die ligt in Spanje op
8 uur) en kunnen we nadat we gedoucht hebben en
ons omgekleed naar de baai lopen om een restaurant
te zoeken. Helaas blijkt het restaurant waar we drie
jaar geleden vaak hebben gegeten toch een mindere
kwaliteit eten te serveren dan tijdens de vorige vakantie maar we hebben ’s avonds laat ons buikje vol en
het gezellig gehad dus duiken we met een tevreden
gevoel ons bed in.
Maandagochtend worden we bijna allemaal tegelijk
wakker want de bakker in de supermercado iets verderop aan de straat blijkt een verzamelpunt voor de
Aqualis clubleden. Wel logisch, want niets is zo fijn als
een dag beginnen met vers (stok)brood. Nadat ook de
laatst aangekomenen hun duikspullen bij elkaar hebben gezocht lopen we naar de duikschool. Eindelijk
heeft iedereen een werkend toegangspasje. Na enkele administratieve beslommeringen, eindelijk heeft de
duikschool alle naar hen gezonden mails gelezen, kleden we ons om en klauteren we naar benden. Dick die
wat last heeft van zijn knie laat deze duik aan zich voorbijgaan en kan mooi een helpende hand uitsteken bij
de instap en extra lood meenemen.
De visrijkdom overtreft alle voorgaande duiken. Elke paar meter zien we scholen vis en Richard en ik zien
zelfs een school van wel 60 jagende barracuda’s langs komen. Het zicht is nog steeds zeker 10 meter en we
genieten. Wat een waanzinnige duikstek vind ik dit. Maar ik hou dan ook van grote scholen vis en met deze
visrijkdom verveel je je geen moment. Het blijft ook een indrukwekkende plek want om ons heen rijzen hoge
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rotswanden omhoog en soms wordt de kloof waar we doorheen zwemmen zo smal dat we om moeten
draaien en een andere weg door dit rots landschap zoeken.
Uiteindelijk, alhoewel we geen genoeg kunnen krijgen van de vissen om ons heen, variërend in grote van
3 tot 30 centimeter, nadert na een uur toch het einde van onze duik en beginnen we aan de moeizame klim
terug naar de duikschool.
Dit zal wel nooit wennen alhoewel het toch wat makkelijker gaat dan de eerste dag. Na een ruim oppervlakte
interval maken we ook in de middag nog een duikje. Er is nu beduidend minder vis maar desondanks blijft
het duiken hier leuk en ontspannen en enkele Heremietkreeftjes en een Langouste vergoeden veel. Het zal
jullie niet verwonderen dat ons verblijf in de buitenlucht alsmede onder water ertoe leidt dat (in ieder geval
door mij) reikhalzend wordt uitgezien naar de avondmaaltijd.
Dit keer nemen we plaats bij een Pizzeria die goed staat aangeschreven. Ondanks het feit dat er behoudens
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een veelheid van pizza’s beduidend minder andere gerechten op de kaart staan, blijkt de kwaliteit van het
gebodene goed en eten we smaakvol. Richard en Cor hebben zich opgeworpen als “sommelier” voor rode,
respectievelijk witte wijn. Ze maken een goede keuze uit de beschikbare wijnen wat ongetwijfeld meewerkt
aan een diepe en droomloze slaap.
Terwijl Ingrid, Cor, Rob, Cor, Richard en Jaap zich dinsdag opmaken voor een bootduik besluiten Dick en ik
niet te gaan duiken. Bootduiken zijn niet echt bevorderlijk voor Dicks gestel (zijn maaginhoud en gelaatskleur
veranderen zodra er maar een kleine deining is) en hij wil zich eigenlijk liever bezighouden met onze website. Ik vind het best, het biedt me de gelegenheid om weer te wassen, dus wuiven we de anderen uit en
buigen ons over onze taken.
Rond het middaguur hebben we alles gereed wat we ons voorgenomen hadden en daar de anderen nog
niet terug zijn van de bootduik en het heerlijk weer is, de zon schijnt volop en het is 28 graden, besluiten we
in de omgeving wat rond te fietsen en geocaches
te gaan zoeken. We hebben inmiddels elektrische
fietsen, een heerlijkheid in deze omgeving want
het is erg heuvelachtig en de caches die Dick heeft
uitgezocht liggen natuurlijk allemaal op de toppen
van heuvels.
Uiteindelijk na een schitterend rondje langs de kust
met zijn idyllische baaitjes en uit de oorlog overgebleven bunkers en het in en in droge binnenland
waar we tussen de ruïnes kunnen rondlopen, zijn we
rond 5 uur terug op de camping.
Hangend over de balustrade van de bungalows
horen we dat de bootduik toch wat tegengevallen
is vanwege het melkachtige water maar morgen
hebben we een herkansing want dan gaan we bij de
Medes eilanden duiken.
Als het “diner-time“ is we wandelen altijd om 7.30
naar de baai toe, gaan we naar een derde restaurant. Dit ziet er wat duurder uit maar is niet echt veel
duurder terwijl het geserveerde voedsel werkelijk
van goede kwaliteit is.
Opnieuw genieten we met elkaar van een heerlijke
maaltijd en is het gezellig met elkaar.
Woensdag 18 september zijn we al vroeg op want
natuurlijk willen we voor we op weg gaan naar Estartit ontbijten met vers stokbrood.
Om 9 uur staan we bij de duikschool waar we onze
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duikspullen verzamelen en in het busje van de
school zetten waarna we met elkaar naar Estartit
gereden worden. De duikschool daar is nog niet
open dus moeten we even wachten voor we naar de
havenkade kunnen rijden waar de duikboot (ik bedoel geen onderzeeër) klaar ligt, we ons verkleden,
onze duiksets opbouwen en op de boot sjouwen en
uiteindelijk vertrekken.
Er zijn naast onze groep nog 13 andere duikers,
Fransen en Spanjaarden en gedurende de boottocht
van slechts 5 minuten worden we over de duikstek
gebrieft. Aangekomen bij de stek blijkt de zee heel
erg woest.
De wind is opgestoken en de boot gaat als een wilde
op en neer. Het is maar goed dat Dick van onze buren Gert en Femmy een zeeziektepil heeft gekregen want
anders was zijn gelaatskleur nu donkergroen. Helaas springen we pas als laatsten van boord. De zee is zo
ruw dat zelfs ik me niet helemaal oké voel en ik blij ben als we net onder de waterspiegel kunnen wachten
totdat de gehele groep zover is dat we kunnen afdalen.
Helaas tijdens de afdaling slaan de oren van Ingrid dicht en van klaren komt niets meer dus moet ze weer
naar de oppervlakte terwijl Cor G. zodanig verkouden is dat zijn afdaling heel langzaam maar gestadig dieper
gaat en uiteindelijk zijn we compleet en kunnen we aan onze onderwater rondleiding beginnen. Opnieuw
ben ik verbaasd over de visrijkdom in deze zeeën. Naast enorme
scholen vis zien we ook regelmatig enkele grote Groupers (Zeebaarzen) aan ons voorbij zwemmen.
En dat terwijl niemand van ons een camera bij zich heeft. De enige
die foto’s zou maken (Ingrid) kon niet klaren en zit nu ziek te wezen
op de tekeergaande boot. Het is hier beduidend dieper dan de
duikstek bij ons en evenmin als in ons water is er enige kleur te
bekennen. Wel is het zicht zeker 12 meter (iets minder als we bij
een onderdoorgang een andere groep moeten passeren). Ik vind,
zeker als we ook nog twee Scorpion fish op de wand zien liggen en
ik binnen een meter langs een op een rotsblok liggende Grouper
kan zwemmen, dit een fantastische duikstek.
Jammer dat we eruit moeten na een uurtje. Het is een uitdaging
om weer op de boot terug te komen die ongelooflijk tekeer gaat in
de golven. Het trapje vliegt alle kanten op en wij ook als we net onder de oppervlakte komen met als gevolg dat Dick een tik meekrijgt
van dit trapje, net tegen zijn reeds pijnlijke knie en als dan ook nog
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aan zijn knie wordt gerukt bij het uittrekken van zijn vinnen op
de wiebelende boot is het over voor Dick. Die duikt niet meer
deze vakantie.
Terug op de camping spoelen we onze spullen en na een

heerlijke lunch en wat rusttijd (in Spanje houdt iedereen een siësta, dus tussen 1 en 5 is alles gesloten)
maken we toch nog een duikje in de baai bij de camping. Het zicht is, ook mede door de wind van deze
dag, wat minder en de kleur van het water ziet groen
maar desondanks kunnen we toch genieten van wat
scholen vis, spot Jaap een mooie geelbruine Murene en zien we een zwart wit gestippeld Dalmatiër
slakje op de rotswand zitten.
Wanneer we de kust naderen is er veel avond activiteit. De scholen Barracuda’s zijn duidelijk aan het
jagen op de grote hoeveelheden Sardines die ons
zicht vertroebelen. Het is fijn dat Ingrid op de kant
staat want we zitten enigszins uit koers (nu ja, de
instap is wat verderop gelegen) en met haar aanwijzingen en een helpende hand zijn we uiteindelijk uit het
water en op weg naar de duikschool om te spoelen. De douche is bijzonder aangenaam want, waarschijnlijk
veroorzaakt door de harde wind, ligt de temperatuur van het water aan dit einde van de middag toch wel
iets lager en ik voel het best dat ik slechts een 5 mm dik pak aan heb.
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Unaniem besluiten we bij hetzelfde restaurant te
gaan eten als gisteren. Het is er goed bevallen
en ook vanavond worden we niet teleurgesteld
in de kwaliteit van het eten. Jaap heeft zijn
lievelingsgerecht gevonden want die bestelt opnieuw de Gazpazzo als voorgerecht. ‘s Avonds
wordt het nooit later dan 10 uur.
Tegen dat tijdstip heeft de wijn, het eten en de
buitenlucht zoveel invloed op ons gestel dat we
direct ons bed induiken.
Donderdagochtend gaan we slechts met een
klein groepje duiken. Ingrid heeft te veel last
van haar oren en zij en Cor duiken niet meer,
de verkoudheid van Cor G. is verergerd en hij
kan niet meer klaren, Dicks knie heeft zich in
omvang verdubbeld en Rob is op weg naar de
garage om zijn gordel te laten repareren. Dus
gaan alleen Richard, Jaap en ik duiken.
Bij de duikschool staat Gisele, een Française, die
geen buddy heeft omdat de bootduik vanochtend alleen cursisten had, dus gaat ze met ons
mee en met zijn vieren (er is toch voldoende
zicht) maken we een duikje rondom het eiland.
Ondanks het feit dat we toch wel scholen vis
zien zijn er beduidend minder vissen dan de
voorgaande dagen maar desondanks hebben
we een goede duik en genieten. Gelukkig zien
we net voor we het water verlaten nog een
Octopus. Het is slechts een baby exemplaar
maar desondanks is het een leuk gezicht om te
bekijken en de armen met de vele zuignapjes
maken indruk. Net als gisteren maken we eind
van de middag nog een duikje.
Ditmaal kan Rob die inmiddels een gerepareerde
wagen heeft, ook weer mee. De wind is nu echt
gaan liggen en het water is kalm dus we hebben
een rustige en ontspannen duik.
Regelmatig zien we scholen vis, enkele malen
een Dalmatiër slakje en ook twee Langoustes.
Voor het eerst zien we ook wat kleur, als we
met onze lampen op de rotswanden schijnen
verschijnen verscheidene kleuren sponsen.
Nu staan Cor en Cor op de kant om ons een helpende hand te bieden wanneer we het water verlaten terwijl
Richard, vanaf een hoger gelegen uitzichtpunt op de klif, ons goed heeft kunnen volgen.
Gelukkig is de tijd tot het diner niet echt lang want ik rammel. Unaniem besluiten we opnieuw hetzelfde
restaurant te bezoeken. De eigenaar vindt het niet erg want zodra we de hoek omlopen worden de tafels
al tegen elkaar geschoven en wij met een brede glimlach begroet. Het eten is opnieuw erg smakelijk en de
wijn past er dankzij Cor en Richard uitstekend bij. Als we rond 10 uur teruglopen naar de camping kunnen
we opnieuw terugkijken op een gezellige avond met heerlijk eten.
Vrijdagochtend zijn er enkele vage plannen om te gaan duiken maar uiteindelijk duikt toch niemand en
houden we ons bezig met het te drogen leggen van onze duikspullen. Misschien is het wel goed ook dat we
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vandaag niet duiken want vanavond willen Cor en
Rob hun auto inpakken en omdat ze de duikspullen
van Jaap respectievelijk Richard meenemen is het
prettiger als die niet drijfnat zijn. Terwijl we allemaal
bezig zijn lopen we regelmatig bij elkaar langs om
even te kletsen, hangend aan de balustrade van een
van de bungalows en de dag verstrijkt snel. In de
middag gaan Ingrid, Cor en ik even naar de grote
supermercado aan de rand van L’Escala.
We hebben namelijk eten nodig voor de gezamenlijke BBQ vanavond en de keuze aan vlees en
bijgerechten is hier wel aanzienlijk groter dan bij de
mercado vlakbij onze camping. Ondanks het feit dat
er weersverandering op komst is schijnt de zon vandaag nog volop alhoewel tegen de avond het wolkendek
zich uitbreidt. Gelukkig is de temperatuur nog steeds goed, 23 graden en is het heerlijk om buiten te verblijven. Zeker als tegen de avond de wind ook verder gaat liggen.
Het door Dick op de BBQ en grill klaargemaakte vlees smaakt heerlijk en de door Ingrid klaargemaakte
bijgerechten idem dito. Dit gezamenlijke etentje op de camping is een goede afsluiting van een gezellige
clubvakantie.
Morgenochtend vertrekken Rob en Cor G. als eersten, gevolgd
door Richard en Jaap op zondag. Cor en Ingrid alsmede Dick
en ik zullen eerst maandagochtend uit L’Escala vertrekken.
Gelukkig rijden Cor en Rob niet voor half-negen weg op zaterdagochtend zodat we niet extra vroeg uit de veren hoeven. We
staan dus op ons gemakje op en ontbijten alvorens hen uit te
zwaaien.
Het weer is volledig omgeslagen. Het regent en het waait. Wat
hebben we de afgelopen week geboft met het weer. Gelukkig is het nog niet echt koud en kunnen we nog in onze korte
broek rondlopen.
Een groot deel van de dag besteden we aan het schoonmaken
van de barbecue en grill en het opbergen van onze duikspullen. In alle hoekjes en gaten van de camper komt iets te liggen
en ook nemen we de tijd om onze administratie bij te werken.
Ook alle lege flessen, die gisteren in een hoek van ons grondstuk zijn opgestapeld, moeten weggebracht worden. Geen leuk
karwei want werkelijk iedereen die ik tegenkom op weg naar
de glasbak draait zich om. Je ziet ze denken. Het grote aantal
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flessen is dan ook wel erg opvallend.
De regen plenst ononderbroken
door dus is het ook geen goed idee
om een wandeling te gaan maken
en ons vertier blijft binnenshuis. De
dag vliegt desondanks voorbij en om
half 8 lopen we nu met zijn zessen
naar de pizzeria aan de weg bij de
camping.
Gelukkig is het eindelijk droog
geworden. Dit eettentje is naast ons
vaste restaurant erg goed en ook nu
worden we niet teleurgesteld want
we eten voortreffelijk en de sfeer
onderling is ook erg goed. Laat in de
avond lopen we terug.
Ik zet maar mijn wekker want morgen is het vroeg
dag. Cor en Ingrid willen al om half 7 in de auto
zitten om Richard en Jaap naar het vliegveld in
Girona te brengen.
Daar op dat tijdstip de slagboom op de camping
nog dicht is heeft Cor voorafgaand aan onze
avondmaaltijd gisteren zijn auto buiten de slagboom gezet.
Het is wel heel vroeg en heel donker als de wekker
om 6 uur afgaat. Terwijl wij ongewassen in onze
kleding stappen zijn Richard en Jaap al bezig met
de laatste werkzaamheden in het huisje.
Hun bagage is inmiddels gepakt maar de vloer van
het huisje moet nog gedweild worden.
Gelukkig weet Cor, die buiten de bungalow staat
te wachten, net op tijd weg te springen als Jaap
de emmer met sop pardoes over de railing van
het balkonnetje weggooit.
Niet echt de bedoeling en dus is het fijn dat iedereen op de camping nog in diepe rust is. Nadat
Richard nog de laatste blik heeft geworpen in alle
kamers en Jaaps jas heeft weten te redden die anders was achtergebleven, lopen we naar beneden
en zwaaien ze uit. Opnieuw is de groep met twee
man uitgedund. Iets na achten zijn Cor en Ingrid
alweer terug. Ze moeten gevlogen hebben. Gezellig drinken we koffie bij onze buren Gert en Femmy en
kletsen samen.
In de middag pakken Dick en ik nog even onze fietsen om de laatste caches te zoeken in de omgeving. Het
is een zeer vermoeiend traject.
Hoog de berg omhoog en via paden die meer geschikt zijn om met bergschoenen te beklimmen dan te
fietsen maar het is mooi weer, de temperatuur stijgt weer langzaam en de zon krijgt steeds meer kracht. ‘s
Avonds lopen we met zijn vieren voor de laatste maal naar ons stamrestaurant.
We krijgen verwonderde blikken, waar is de andere helft gebleven, maar genieten daarna opnieuw van een
voortreffelijke maaltijd en hebben een gezellige, nu echt laatste, avond.
Maandagochtend zijn we om 7 uur op en nadat we Cor en Ingrid hebben uitgewuifd maken wij ook de cam-
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per reisklaar en verlaten ook de camping. In tegenstelling tot de anderen hebben wij wat meer tijd om thuis
te komen dus langzaam rijden we noordelijk en arriveren uiteindelijk zondags weer thuis.
Tita van der kraan.
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HURGHADA
In augustus 2017 kregen Rocky
en Dominic een telefoontje van
duikschool Maidiving in Hoogvliet,
of ze zin hadden om met hun een
week op duikvakantie te gaan naar
Marsa Alam in Egypte. Als je aan
Egypte denkt, denk je aan woestijn,
kamelen en piramides, en men zegt
dat je daar prachtig kan duiken.
Kristalhelder water en prachtige koraalriffen, en dat daardoor duiken
en snorkelen tot een waar genot
maakt. De positieve verhalen van
mensen die daar geweest waren
en gedoken hadden, maakten ons
nieuwsgierig en daarom besloten wij destijds mee te gaan.
Bij aankomst in Marsa Alam klopt het stereotiepe beeld van een woestijn exact. Een woestijn, een uitgestrekt kale vlakte met zandduinen en een gemiddeld zeer hoge temperatuur, totdat je dicht bij de kust komt.
Het lijkt dan of je in een andere wereld terecht komt, mooie aangelegde sprookjesachtige hotels, luxueuze
appartementen en prachtige resorts. Hotels en resorts met mooie zwembaden met verschillende soorten
glijbanen, prachtige stranden en de mooiste duikstekken en huisriffen, en dat op loopafstand van het resort.
Eigen fitness ruimtes, leuke (sport-) activiteiten, massage salons, diverse selfservice restaurants en dat je
onbeperkt kan eten en drinken wat je wilt.
Na deze week begrepen wij waarom mensen er positief over waren, het is slechts vijf uur vliegen en betaalbaar, ‘’het gaf ons het ultieme vakantie gevoel, onbezorgd genieten en tot rust komen, en duiken in Egypte
is inderdaad fantastisch’’.Door ons enthousiasme over Egypte en de all inclusive resorts, en de ervaring die
wij hadden opgedaan, besloten we met de familie om een week naar de badplaats Hurghada te gaan.
Waarom Hurghada?
Hurghada is een Egyptische badplaats. Het heeft een geweldige ligging voor zonliefhebbers, direct aan de
Rode Zee. Ook voor luxe overigens, want vier- en vijfsterren hotels zijn hier eerder regel dan uitzondering.
Omdat de vele (luxe) hotels ergens geplaatst moesten worden, strekt Hurghada zich uit over een lengte van
circa vijfendertig kilometer langs de kust. Het is in verschillende gebieden te verdelen, waarbij er een duidelijke scheiding is tussen locals en toeristen.
De lokale bevolking woont in Ahyaa, de kuststrook ten noorden van het centrum. De hotels en resorts vind
je veelal juist in het zuiden.
Eén van de grootste pluspunten van Hurghada is het ruime hotelaanbod; je vindt er hier meer dan in andere
Egyptische badplaatsen zoals in Sharm el Sheikh, El Gouna en Marsa Alam. Het enorme aanbod leidde bij
ons tot een keuzestress, maar vanwege het grote leeftijdsverschil in de familie en om ieder wat wils en het
ultieme genot en vakantieplezier te geven, kozen we voor Serenity Fun City Makadi Bay.
Waarom Serenity Fun City Resort, Makadi Bay?
Doordat Makadi een nieuwe nederzetting is zijn de koraalriffen hier in goede conditie en Serenity fun city
bevindt zich slechts op vijfhonderd meter van de Rode Zee.
In 2007 is dit mooie en luxe 5-sterren familieresort gebouwd, en heeft 515 kamers, verdeeld over meerdere
gebouwen op een terrein van maar liefst 33.000 m2. Het Serenity Fun City is een all inclusive hotel. Er is
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een grote keuze aan eetgelegenheden zoals: een restaurant, een koffiehuis, een lounch en een strandbar. Er
worden heerlijke maaltijden geserveerd in het buffetrestaurant en in de diverse á-la-carterestaurant, waaronder Italiaans en Oriëntaals. Drankjes zijn te verkrijgen bij één van vijf bars.
In de tuin, het aquapark liggen zeven zwembaden, zoals de Crazy River en de Aqua Disco, en heeft zesentwintig glijbanen voor jong en oud, zoals de Free Fall, de Wide Family Slide, de Mini Rainbow Slide en nog
meer fantastische leuke glijbanen. Kermisattracties (die pas open gaan vanaf 18:00 uur) zoals: een zweefmolen, een achtbaan, carrousels, botsauto’s, een speelhal, een 6D bioscoop en een miniclub ( vijf t/m twaalf
jaar) en nog veel meer, kortom een paradijs voor kinderen. Overigens kan je ook gebruik maken van tennis,
aerobics, beachvolleybal, darts, tafeltennis en fitness – alleen duiken en andere watersporten aan het strand,
sauna en massages kun je tegen een betaling gebruik maken.
Het animatieteam verzorgt een leuk animatieprogramma met overdags spelletjes en wedstrijden en in de
avond shows en livemuziek. We konden ons niet voorstellen dat hier iemand zich zal vervelen, daarom kozen we voor Serenity Fun City Resort Makadi Bay.
Ook buiten het resort hadden we ruime keuzes aan excursies, maar aangezien we maar voor acht dagen op
vakantie gingen, moesten we een keuze maken. We hadden ruim van tevoren via internet twee excursies
geboekt bij get your guide. Op 30 april een safari, Quad- en kameel rijden met een avondmaaltijd bij een
Bedoeïenenkamp en op 3 mei een excursie zwemmen met dolfijnen en snorkelavontuur, maar hierover later
meer…
Vertrek Zaterdag 27 april
Op koningsdag werden we om 12:00 uur in de Geelkruid opgehaald. We
hadden twee taxi’s besteld, omdat we met acht personen waren en in totaal negen koffers bij ons hadden. Na enige tijd van passen en meten was
alles ingeladen en vertrokken we richting het airport Schiphol Amsterdam.
Op het airport Schiphol hadden we drie karretjes nodig om onze bagage
te vervoeren en liepen we vervolgens linea recta naar de selfservice
check-in kiosken en bagage drop-off bij onze luchtmaatschappij Corendon. We hadden ons al via de website ingecheckt en konden op deze
manier via de uitgeprinte boardingpassen onze bagage droppen zoals dat
heet. Zo gezegd, zo gedaan zou je zeggen! We hadden onze paspoorten
gescand en de instructies opgevolgd die je krijgt via het scherm. Maar
omdat Rocky en Dominic twee koffers op hun naam hadden, met een
totaal gewicht van vijftig kilo kwam dat niet overeen met het paspoort van
Rocky en de boardingpass van Valentina, want zij had gewoon een koffer
bij zich van twintig kilo. We stonden er nog geen vijf minuten en de selfservice kiosk gaf meteen al een error aan, écht hoe is het mogelijk?
Automatisering noemen ze dat. Ze maken het makkelijk voor de reizigers,
zeggen ze. Bij de eerste paspoort scanning ging het al mis. ERROR. Een
medewerker van luchtmaatschappij Corendon moest erbij gehaald worden en vroeg ons van wie die vijftig kilo bagage was. We waren één van
de eerste reizigers van het vliegtuig die stonden in te checken, maar door
die error in de kiosk werd de rij achter ons alsmaar langer. ‘’Alleen Rocky
en Dominic hebben in totaal vijftig kilo aan bagage bij zich’’, vroeg de medewerker. Ja, dat klopt. ‘’Waarom scan je dan het paspoort van Valentina
in combinatie met het boardingpass van Rocky?
De automatisering en selfservice werkt goed, maar dan moet je wel goed
lezen’’, zei de medewerker van Corendon.
Met een diepe zucht konden we alles weer opnieuw invoeren. Al die mensen die inmiddels licht geïrriteerd achter ons stonden te wachten, werden naar een andere kiosk begeleid
om verder geen onnodige tijd door ons te verliezen. We waren één van de eerste reizigers, maar we presteerden dat we als laatste door de douane gingen.
Omdat we nog ruim anderhalf uur moesten wachten voor boarding, besloten we om gezamenlijk te gaan
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eten bij de McDonald’s. We kochten drie happy meals, (want de kinderen wilden weer een speeltje hebben)
gecombineerd met hamburgers en friet, milkshakes, McNuggets, McFlurry’s, McSundae ijsjes, verse kwark
met fruit van Danootje en Coka Cola, alleen Rocco was de enige die een McWrap met krokante kip met
bacon nam, écht heel de tafel lag vol. Bij de kinderen kon de vakantie nu al niet meer stuk, en de vakantie
moest nog beginnen. Na het eten liepen we rustig door de vertrekhal richting onze gate.
Om 16:00 uur was het boardingtime. Nadat alle passagiers in waren ingestapt in het vliegtuig, hoorde we
de mededeling: ‘boarding complete’ en sloot de cabin crew de deuren. Vervolgens hoorde we ook het bekende ding dong-geluid. Dit is de cabin crew die via het interne communicatiesysteem aan elkaar doorgeeft
dat de deuren goed dicht zitten. Nadat de deuren waren gesloten, keken we uit het raam en zagen we dat
de duwwagen het vliegtuig naar de taxibaan duwde. Toen de motoren werden gestart en de taxibaan was
bereikt, kwam het vliegtuig tot stilstand. De duwwagen werd losgekoppeld en de bijrijder van de duwwagen
controleerde of het vliegtuig in de goede positie stond. We zagen goed dat de piloten alles controleerden.
Vanuit het raampje konden we alles goed zien, omdat de kleppen op de vleugels bewogen en omhoog en
omlaag gingen. Tijdens het taxiën hoorde we een tikkend geluid, oma zat gelijk krampachtig in haar stoel,
maar dat is het neuswiel van het vliegtuig die over de lampjes in het midden van de taxibaan rijdt. De stewardessen controleerden alle passagiers of iedereen hun riemen om hadden gedaan en vanuit de cockpit
hoorden we de oproep: ‘cabin crew, take your seats’. De piloot gaf een beetje gas, zodat de motoren rustig
op gang konden komen, en toen was het even stil, en na vijf seconden gaf de piloot heel veel gas, het vliegtuig versnelde en we werden achter in onze stoel gedrukt. Door de weerstand trilde het vliegtuig een beetje
en voelden we een lichte druk op onze oren. We keken op de klok, het was precies 16:30 uur. Na ongeveer
twintig seconden kwam de neus omhoog en hoorden we een bonk. Terwijl Rocco en Valentina enthousiast
uit het raam keken, wist oma niet meer waar ze het zoeken moest, ze zat steeds harder te knijpen in de
armleuning. ‘’Je hoef niet te schrikken oma, maar die bonk was het landingsgestel dat werd opgehaald’’, zei
Rocco. Er was niets aan de hand, we vlogen richting Egypte, onze vakantie was begonnen.
Aankomst Internationale Airport Hurghada
Hoewel het een mooie vlucht was duurde de vlucht iets langer dan vijf uur voordat we geland waren op het
Internationale Airport van Hurghada, waarschijnlijk tegenwind.
Zoals bekend zijn er ook altijd veel mensen die zenuwachtig worden als het vliegtuig geland is, terwijl het
vliegtuig nog steeds aan het taxiën is richting de gate, doen ze hun riemen af en pakken ze alvast hun handbagage, en blijven dan gewoon in het gangpad staan. Ga gewoon staan en pak je spullen als het vliegtuig
stilstaat! Waarom doen mensen dat? Wij bleven rustig zitten tot heel het vliegtuig leeg was. Via de vliegtuigtrappen liepen we naar beneden en stapten de pendelbus in, die ons vervolgens bracht naar de hal waar we
onze koffers konden ophalen.
Visum voor Egypte
Maar net voordat we bij de roltrap aangekomen waren om beneden onze koffers op te halen, werden we
aangehouden door douane omdat we een visum moesten kopen, een pasfoto is niet nodig werd er gezegd.
Een visum kost vijfentwintig euro per persoon en we waren met negen personen, maar we hadden maar
vijfenzeventig euro in contanten bij ons. Dan pin je gewoon geld uit de geldautomaat zou je zeggen, geen
probleem! Er stonden twee geldautomaten en bij allebei de geldautomaten konden we niet pinnen. Deze
geldautomaten ondersteunen niet de maestro kaart. Er kon dus niet worden gepind met een maestro pinpas
en ook niet met een maestro creditcard. Alle logo’s stonden op de geldautomaat behalve het maestro logo,
nou daar stonden we dan!
Hurghada airport is het tweede drukste vliegveld in Egypte. Het is natuurlijk de internationale luchthaven
van de Egyptische badplaats Hurghada. Dit vliegveld vervoerd circa zeven miljoen mensen per jaar. Dit is
natuurlijk (zeker in onrustige tijden in Egypte) een prima prestatie, maar waarom als er dan miljoenen mensen hier op en af komen, staat er een geldautomaat die niet maestro ondersteunend is? Ondertussen zagen
we veel reizigers naar buiten lopen, en net als bij het airport Schiphol waren wij ook hier weer de laatste.
Zonder visum wordt je niet toegelaten in Egypte en mag je het airport niet verlaten, er moest een oplossing
gevonden worden.
De chauffeur van de touringcar die buiten op ons stond te wachten had aan de reisagent gevraagd wat er
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aan de hand was, omdat de meeste mensen die op de lijst stonden al aanwezig waren. De reisagent van
Corendon liep naar de douane en vroeg wat er aan de hand was. Omdat we zo stonden te hannesen werd
er een douanier bijgehaald die de opdracht kreeg van zijn leidinggevende om Dominic mee te nemen naar
de andere kant van de aankomsthal van het airport, want daar stond een geldautomaat waar je wel met
een maestro pinpas geld kon pinnen. Na enige vertraging van zeker dertig minuten konden we eindelijk de

overige visums betalen en konden we eindelijk onze
koffers ophalen. Waar gaat het nou eigenlijk om?
Het gaat helemaal niet om dat visum, neen ze willen
gewoon die vijfentwintig euro hebben…
Serenity Fun City Resort
Tijdens de rit werden er steeds mensen afgezet bij
verschillende vakantieresorts. Je zal het niet geloven, maar ook hier was het Serenity Fun City Resort
het eindpunt, ook hier waren wij weer de laatste die
bij het resort werden afgezet.
Het ontvangst comité van het hotel was erg vriendelijk, alleen hun gezichten werkten niet mee. Het
is hun werk om mensen te verwelkomen, maar het was al rond 23:15 uur ’s avonds. We kregen een welkomstdrankje en moesten ons inchecken bij de receptie van het hotel. We kregen een geel bandje om onze
pols, zodat het personeel en de restaurants konden zien dat we bij dit resort hoorden. Terwijl het personeel
van het hotel onze koffers op rolkarren zetten, werden wij aangetrokken door de prachtige ontvangsthal,
die bekleed was met een marmeren vloer, met een oogverblindende bijna met transparante lichtval, die
weerkaatste over de marmeren vloer, het leek wel op een spiegelzaal, een paleis, en er lag geen vuiltje op
de grond. We liepen naar de reling en keken naar beneden. De loungebanken en de vele fauteuils met dikke
kussens erop, en de palmbomen die op de begane vloer stonden weerspiegelde in de marmeren tegels,
wat veroorzaakt wordt door het licht van de lampen in de muren en de kroonluchters die aan het plafond
hangen, het was wondermooi.
We werden aangesproken door één van de mannen van de receptie wat we wilden doen. ‘’Het is al laat ,
maar willen jullie nu meteen naar jullie kamers gebracht worden of willen jullie nog wat eten in het restaurant, als jullie opschieten kunnen jullie nog eten, want om 00:00 uur gaat de keuken dicht’’? We keken op de
klok en zagen dat we nog tien minuten tijd hadden om te eten. We liepen met z’n allen de marmeren trap af
naar beneden, we waren de enige gasten in het restaurant en namen plaats aan een willekeurige tafel, dichtbij de tafels waarop nog een aantal warm houd bakken stonden met overgebleven maaltijden. Op dit tijdstip
hadden we weinig keus, maar als je honger hebt lust je alles. We schepten wat overgebleven kleine stukjes
vlees, rijst en groenten op en namen limonade om te proosten op onze vakantie.
Master Diving Center
We meldden ons aan bij de balie en vroegen wat voor duiken ze deden, en of het hier kant- of bootduiken
waren. We kregen een uitgebreide uitleg en een waterkaart met duikstekken waar we eventueel konden
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gaan duiken. De duiken die de duikschool aanbiedt varieert van wrakduiken,
grotduiken, rifduiken, diepduiken, nachtduiken, noem maar op.
Alle duiken waren bootduiken, met uitzondering van het huisrif, want dat was
namelijk hier recht voor de deur, je kan
hier direct de zee inlopen. We moesten
een formulier invullen, en onze duikbrevet laten zien.
‘’Oeps, zei Rocky tegen de duikinstructeur, ik ben mijn brevetten vergeten mee
te nemen, die liggen nog in Nederland’’.
De duikinstructeur keek bedenkelijk, en
vroeg aan Rocky, ben jij PADI of SSI gebrevetteerd? ‘’Nee, geen SSI, ik ben PADI gebrevetteerd, we zijn
beiden PADI Master Scuba Divers’’, zei Rocky. Ja, dat kan jij wel zeggen, maar we controleren even in het
systeem of dat klopt. We kregen water aangeboden en moesten buiten even wachten omdat ze een stroomstoring hadden. Na circa twintig minuten hadden ze in
de data bank van PADI – wat internationaal geregistreerd
staat – gezien dat Rocky werkelijk gebrevetteerd Master
Scuba Diver is. Ze hadden het bewijs gezien en vroegen
ons wat ze voor ons konden betekenen.
We willen zes duiken per persoon maken deze week, maar
willen morgen beginnen met twee bootduiken, dinsdag
kunnen we niet duiken want dan is opa jarig en vrijdag
hebben we een excursie, een boottrip zwemmen met
dolfijnen. ‘’We gaan erover nadenken hoe we de duiken
willen inplannen deze week, maar dat horen jullie dan morgen van ons’’. Het Master Diving Center vond dat
geen probleem, maar wilden wel dat we een testduik moesten doen – sommige buitenlandse duikscholen
willen niet alleen dat je een duikbrevet laat zien als bewijs dat je gebrevetteerd bent, maar willen ook zien of
je écht kan duiken....je kunt wellicht op frauduleuze manier aan dat duikbrevetpasje gekomen zijn. ‘’Sorry dat
we zo streng zijn, maar morgen op de boot doen we dan even die testduik voordat we gaan duiken’’, zei de
duikinstructeur. We vinden het niet erg om een testduik te doen, maar dat gaan we niet morgen doen, als
we willen gaan duiken, dat gaat allemaal van onze duiktijd af. Willen jullie zien dat we kunnen duiken, dan
gaan we nu onze spullen halen en binnen vijftien minuten zijn we terug, en maken we hier een kantduik in
het huisrif en kan je ons testen wat je wilt. De duikinstructeur begon te lachen en zei, ‘’ik zie jullie zometeen
dan, wel snel terug zijn, want over een uur gaan we sluiten’’.
We namen het pendelbusje, want die vijfhonderd
meter lopen naar ons resort vonden we toch wel
te ver. In het resort liepen we dat hele eind op die
lange eindeloze galerij’s naar onze hotelkamer en
pakten onze duikkoffers en gingen weer terug naar
het Master Diving Center. De duikinstructeur had
onze duikflessen alvast afgeperst en klaargezet
voor de ingang van het duikcenter. We kleedden
ons om en liepen met de duikinstructeur naar het
strand, richting de steiger. Met een commandosprong gingen we het water in en op de bodem
vlak voor de steiger vond Dominic een digitale
huissleutel van een hotelkamer, (een pasje) van
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iemand van het Serenity Fun City Resort. De duikinstructeur verbaasde zich erover waarom hij dat niet eerder had gezien, terwijl hij elke dag, ook hier vandaag twee keer gedoken had. Na circa tien minuten duiken,
zag de duikinstructeur dat wij ervaren duikers waren en maakte een gebaar dat hij alleen terug ging naar
de oppervlakte en liet ons verder met rust. We doken samen langs het rif naar ongeveer vijfentwintig meter
diepte. Het koraal was supermooi, harde en zachte koralen door elkaar heen, heel kleurrijk, maar er was vrij
weinig leven te bekennen, hier en daar zagen we een clownvisje en een zebravisje, maar dat was het dan
ook wel.
Tijdens de veiligheidsstop op vijf meter diepte zagen we onder de steiger duizenden zebravisjes en wat ons
opviel, veel zeenaalden, papegaaivissen en honderden anthias – die kleine oranje visjes. Onder de steiger
barste het van het leven en we baalden ervan dat we geen eieren en bananen hadden meegenomen. Het
koraal onder de steiger is heel kleurrijk, weinig beschadigd en zit vol met leven. Ook troffen we meerdere
paartjes zeewipelvissen aan – deze soort lijken op maanvissen, die boven een spons zo mooi bleven hangen, het leek wel of ze aan het poseren waren, en totaal niet schuw en dat op slechts drie meter diepte. Aangezien we een geruime tijd op vijfentwintig diepte gedoken hadden, vonden we dat toch wat aan de frisse
kant, diepe duiken maken in shorty in Hurghada in de maand april was toch nét iets te koud.
We keken op onze duikcomputers en zagen dat de vijfenveertig minuten duiktijd voorbij waren. We konden
niet langer duiken en zeker geen tweede duik maken omdat de duikschool ging sluiten. Bij de duikschool
spoelden we onze spullen om en vroegen aan de duikinstructeur hoe laat we morgenochtend hier moesten
zijn, en of we opa mee mochten nemen? Het duikcenter vond dat geen probleem en zeiden dat we morgenochtend om 08:00 uur aanwezig moesten zijn. We liepen naar buiten en namen de weer de pendelbus die
ons terug bracht naar het Serenity Fun City Resort.
Maandag 29 april
Om 06:30 uur ging de wekker af.
Om 07:45 uur liepen we naar de hoofdingang van het hotel om daar de pendelbus te pakken naar het
Master Diving Center, maar na tien minuten wachten, was die pendelbus er nog steeds niet. We liepen naar
de receptie en vroegen waarom die pendelbus nog niet voor het hotel stond, die zou hier toch om de tien
minuten langsrijden? ‘’Ja, dat klopt, maar die gaat pas om 08:00 uur rijden’’, zei één van de mannen van de
receptie. Dat meen je niet. We moesten om 08:00 uur bij het duikcenter zijn. We hadden geen andere keus
dan op deze vroege ochtend vijfhonderd meter te lopen met twee duikkoffers en een rugtas naar het Master
Diving Center.
Om 08:10 uur kwamen we aan en kregen we te horen dat we nog niet konden vertrekken omdat de groep
nog niet compleet was. De hele groep die mee zouden gaan met de boot bestond uit ongeveer negen
personen. Onze persoonlijke duikspulletjes werden in kisten gedaan en op die kisten stond een willekeurig
nummer, dat nummer moest je wel onthouden! Mensen die zich hadden ingeschreven en op dit moment
aanwezig waren, vinkten ze af op de lijst en moesten nog wachten op drie personen, maar om 08:30 uur
was de groep eindelijk compleet en konden we met een bus van het Master Diving Center vertrekken naar
de haven van Hurghada – als we dit van te voren hadden geweten, hadden we niet hoeven te lopen naar het
duikcenter en vanaf het Serenity Fun City Resort de pendelbus kunnen pakken.
Vanaf het duikcenter naar de haven van Hurghada was het slechts dertig minuten rijden. We reden het eerste stuk letterlijk door de woestijn, langs enorme zandduinen en naarmate we dichter bij de haven kwamen,
zagen we op sommige plekken kleine sloppenwijken. .
Ondertussen waren we aangekomen bij de haven van Hurghada en zocht onze chauffeur van het duikcenter
een plekje waar hij het busje zo dicht mogelijk bij de opstapplaats van onze boot kon parkeren. Er stonden
meerdere busjes van verschillende duikscholen van Hurghada die ook deze ochtend meegingen met één
van de boten om bootduiken te maken, maar vanwege de vertraging die wij hadden opgelopen deze ochtend waren wij de laatste groep duikers (opvarenden) waarop zij stonden te wachten, de hele duikgroep
bestond uit ongeveer vijfenveertig personen, verdeeld over twee boten. De twee boten lagen naast elkaar
en doormiddel van een loopplank konden we via het achtersteven de boot, het duikdek oplopen. Het per-
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soneel van de boot en de duikinstructeurs van verschillende duikcenters van Hurghada zorgden dat onze
duiksetjes, die daarvoor – alvorens we vertrokken vanaf de duikschool naar de haven, van iedereen netjes in
plastic kisten waren gelegd, eerlijk is eerlijk ze gaan er netjes mee om en op het duikdek keurig naast elkaar
werden neergezet, wij hoefden daar verder niets aan te doen. Dit was geen overbodige luxe, maar zo gaan
de Egyptenaren gewoon met duikuitrustingen van duiktoeristen om.
Het was een vrij grote boot en had aan stuurboord en bakboord een toilet en een grote binnensalon.
Eenmaal op de boot, moesten we onze schoenen uitdoen en liepen we linea recta via de trap naar het
bovendek. Het bovendek had een apart zonnedek en was deels overdekt. Op het bovendek hadden we een
prachtig mooi uitzicht over de Rode Zee. Hoe verder
we keken richting de horizon, hoe meer verschillende
kleuren we zagen in de zee: van donker blauw, helder
blauw, grijs en zelfs groen.
Opa liep naar de boeg en stond daar foto’s te maken
van dit mooie natuurverschijnsel en toen hij klaar was,
strekte hij zijn armen uit over de reling en keek hij of
de zee open ging zoals Mozes dat deed met zijn staf,
maar na twintig seconden gebeurde er niets en nam
hij plaats in een zitzak op het bovendek, en genoot hij
van de Egyptische thee die hem was aangeboden.
Inmiddels waren op de beide boten alle opvarenden
geteld en werden de ankers omhoog gehesen en de trossen losgegooid van de kade, de boten werden gestart en werd er koers gezet
naar de eerste duikstek.
Omdat er deze dag veel duikers waren en de meeste duikers zich ingeschreven hadden voor een wrakduik, gingen we eerst naar de locatie
waar het scheepswrak – die op vijfendertig meter diepte half onder
het zand verborgen ligt – de eerste duik maken, maar gezien de korte
bodemtijd op die diepte en het advies dat wij gekregen hadden van
het duikcenter in verband met het fotograferen van vissen – wat weinig
voorkomt in en om het scheepswrak – hadden wij gekozen en ons alléén ingeschreven voor de laatste twee duiken, twee rifduiken bij één
van de Giftun Eilanden.
Het was vandaag een schitterende dag. De zon schitterde op het water
van de zee, het was windstil en het water was zó helder, écht kraakhelder, we konden de bodem makkelijk tot zeker vijfentwintig meter
diepte zien.
Tijdens de vaart richting de eerste duikstek, zagen we duidelijk en omdat we op het bovendek met z’n drieën
naast elkaar op onze knieën op één van de ligbanken, die tegen de reling aanstonden – tot onze verbazing
vliegende vissen uit het water schieten. Op geringe afstand van de boot zagen we de vliegende vissen net
onder het wateroppervlak met grote snelheid zich klaarmaken om met een glijdende beweging uit het water
te schieten. Het lijkt net of ze vleugels hebben, maar dat zijn hun vinnen en het zijn hoofdzakelijk de borstvinnen, die ongewoon groot zijn en daarom op deze manier kunnen ontsnappen aan roofdieren
Bij het glijden (vliegen) kunnen deze vliegende visjes hun snelheid bijna verdubbelen, soms wel tot zestig
kilometer per uur en overbruggen makkelijk een afstand van tussen de dertig en vijftig meter met een
hoogte van anderhalve meter boven het wateroppervlak. We zagen dat sommige visjes zó bang waren, dat
ze tijdens het vliegen nog even met hun staartje nogmaals op het wateroppervlak afzetten om nog even een
extra duikvlucht te maken, om meer meters te smokkelen om te ontsnappen en zeker te zijn geen prooi te
worden van hun belagers, zoals dolfijnen, goudmakrelen en tonijnen.
Het scheepswrak ligt in één rechte lijn stroomopwaarts op ongeveer dertig minuten varen tegenover de
haven van Hurghada. Precies loodrecht boven het scheepswrak liggen er verschillende ankerboeien gemarkeerd waarop verschillende boten zich konden aanlijnen. Terwijl de wrakduikers zich klaar maakten en met

54

De Kentering - Hurghada

een commandosprong het water in gingen, lagen wij
lekker op het bovendek bij te kleuren in zon, die al
volop op dit tijdstip in de hemel stond te schijnen.
Na circa anderhalf uur waren de duikers terug en voeren we naar één van de onbewoonde eilanden van
Jaza’ir Jiftun. Omdat we stroomopwaarts moesten
varen, voer de kapitein niet harder dan dertien knopen per uur. We genoten van de boottocht en lagen
op comfortabele kussens die de bemanning voor het
stuurhuis op het dek hadden neergelegd. Vanaf dit
punt hadden we een mooi uitzicht op het kristalheldere water van de Rode Zee, en ook bij deze tocht lagen
we met plezier te kijken naar de vliegende vissen die op de vlucht waren voor roofdieren en onverwachts
het water verlieten, om vervolgens dertig meter verder te vliegen en neer te strijken, voor die visjes is het
zielig, maar voor ons was het een spectaculair en een leuk tafereel om naar te kijken.
Jaza’ir Jiftun Coral Reef
Ineens hoorden we uit de verte gefluit en geschreeuw van bemanningsleden van andere boten! Algauw
bleek dat we dichtbij de duikstek waren aangekomen en omdat er geen duikvlaggen worden gebruikt, werd
de kapitein op deze manier ingeseind dat hij zijn vaarsnelheid moest minderen, omdat er hier veel duikers in
een straal van vijftig meter rond en onder de boten aan het duiken waren.
Terwijl de kapitein met behulp van de bemanningsleden van andere boten, doormiddel van touwen probeerde aan te lijnen, werden wij en een groep van ongeveer tien personen door de duikinstructeur van
Master Diving bij elkaar geroepen voor een briefing, ook opa die niet duikt moest van de duikinstructeur
erbij komen zitten.Na een korte uitleg, welke zwemroute we onderwater moesten volgen, liepen we naar
beneden, naar het duikdek. Omdat alle kisten met daarin de duiksetjes van iedereen keurig naast elkaar
stonden, konden we omdat we onze nummers hadden onthouden onze kisten makkelijk terug vinden, ook
opa had zijn eigen kist. Nadat iedereen zich had omgekleed en op de rand, compleet in duikuitrusting op het
duikdek klaar stonden, gingen we omstebeurt en ook opa die compleet in shorty, duikbril en vinnen, maar
zonder trimvest en duikfles ging hij met een commandosprong het
water in.Vanaf de oppervlakte konden we de bodem haarscherp
zien. We gaven het OK teken aan elkaar en daalden af naar ongeveer vijfentwintig meter. Toen we de bodem bijna bereikt hadden,
zwommen we langs onderwaterkliffen en zagen we tussen de
rotsen een paar schorpioen- en ‘vleesetende’ steenvissen.
Steenvissen zijn de meest giftige vissoorten ter wereld, en vooral
hier in Egypte komt deze soort veel voor. Als je de steenvissen
die overigens goed gecamoufleerd zijn en zelfs begroeid zijn met
algen en plantjes, en bijna niet te onderscheiden zijn van een
echte steen van dichtbij benadert zijn ze mooi van lelijkheid. Ze
liggen doodstil, maar als een prooi deze steenvis nadert, valt de
steenvis aan met een snelheid van maar liefst 0,015 seconde!
Deze steenvissen hebben op hun rug ongeveer veertien stekels,
en één steek van deze stekels is kan dodelijk zijn, want er bestaat
namelijk géén tegengif. We kwamen dan ook niet té dichtbij en
maakten op geruime afstand foto’s van deze afschuwelijke, mooie
vis. Aan de andere kant van rif zagen we een kale zandbanken met
hier en daar wat koraalbankjes en kleine visjes, maar verder viel de
duik enigszins tegen, Terwijl we langzaam opstegen, keken we naar boven en zagen we opa nog steeds aan
de oppervlakte triomfantelijk tussen het koraal heen en weer snorkelen. Dat betekende dus, dat hij ook bijna
een uur lang tijdens onze duik in het water lag te genieten van het koraal en de felgekleurde kleine visjes
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in de Rode Zee. Na
de veiligheidsstop
van drie minuten
klommen we via het
duikdek weer aan
boord, hingen onze
duikuitrustingen
op en legden onze
persoonlijke spullen
weer in onze kisten.
Lunch aan boord
Nadat de duikinstructeur alle opvarenden had geteld en de groep
compleet was, kon de lunch beginnen. De lunch wordt vers en ter
plekke aan boord klaargemaakt en uitgebreid neergezet op één van de
tafels in de binnensalon. We hadden een rijke keuze aan vis van de dag,
kip, vlees, pasta, rijst en diverse salades, ook werd er koffie en thee
geserveerd, evenals water en frisdranken. Ook dit was net als in het Serenity Fun City Resort all inclusive,
we konden eten wat en hoeveel we ook wilden. We schepten onze borden vol en namen extra krokante kippenpootjes mee naar het bovendek. We namen plaats op één van de banken onder de overkapping, om ons
te beschermen tegen de hoge temperatuur van de Egyptische zon en genoten van onze maaltijd.
Tijdens onze lunch konden we het niet laten de extra krokante kippenpoten die we hadden meegenomen
uit de binnensalon overboord te gooien. Vanaf het bovendek kan je meteen zien dat de kwaliteit van het
zeewater hier in Hurghada een grandioze kwaliteit heeft, schoon en kraakhelder, het lijkt wel een aquarium.
We gooiden een paar kippenpootjes naar beneden en zagen tientallen kleine visjes die op hoge snelheden –
écht waar ze allemaal vandaan kwamen, het leken wel kleine torpedo’s – met zijn allen de aanval inzetten op
de kippenpootjes, het leek wel of ze uitgehongerd waren, écht tot op het bot werd alles opgegeten en je zag
duidelijk dat de kaalgevreten botjes langzaam naar de bodem zakten.
Ondertussen werden de plastic borden, bekers en bestek weer door de bemanningsleden opgehaald en
werd de boot weer gestart en voeren we langzaam naar de laatste duikstek.
Hoewel de tweede duik minder diep was dan de eerste duik zou je verwachten meer leven aan te treffen,
maar ook de tweede duik viel enigszins tegen. Wel zagen we op ongeveer zeven meter diepte een eenzame
schildpad voorbij komen en terwijl we langzaam meezwommen met de schildpad, hoorden we plotseling
een shaker van één van de duikinstructeurs. We reageerden op het geluid en zagen dat de duikinstructeur
met zijn vinger naar de oppervlakte wees. Van al die duikers die vandaag aanwezig waren en op dit moment
allemaal aan het duiken waren, was er maar één snorkelaar in ons midden, je raad het al, dat was opa, hij
zwom al de tijd onopvallend met ons mee, maar dan vanaf de oppervlakte. Na de veiligheidsstop van drie
minuten, stegen we langzaam op naar de oppervlakte en zwommen we gezamenlijk met z’n drieën terug
naar het trappetje van het duikdek. Nadat iedereen weer aan boord was en alle opvarenden waren geteld,
vertrokken we weer naar de haven van Hurghada.
In de haven konden we via de loopplank de boot weer verlaten, en alle bemanningsleden en de duikinstructeurs tilden alle kisten met daarin de duiksetjes van iedereen weer van de boot de busjes in.
Toen we terug waren bij het Master Diving Center hadden we doorgegeven dat we woensdag twee bootduiken wilden maken en donderdag twee kantduiken hier in het huisrif. De duikinstructeur noteerde dat in hun
agenda en wenste ons verder een fijne avond. We spoelden onze spullen om en namen het pendelbusje die
ons weer terugbracht naar het Serenity Fun City Resort.
In het resort waren onze familieleden makkelijk te vinden, ze lagen allemaal op ligbedden in het aquapark,
dichtbij de glijbanen, en nog steeds onder de rieten parasols. We vroegen de kinderen wat ze hadden gedaan vandaag? Ze vertelden ons dat ze een fantastische dag hadden gehad, en dat mama ook meegegaan
was op één van de glijbanen, en dat ze zich hadden vermaakt met een aantal verschillende opblaasbare
‘cocktail’ luchtbedden, die we hadden meegenomen uit Nederland, ‘gekocht bij de action’, topzaak!
Het was rond de klok van 18:00 uur, de waterglijbanen werden afgesloten, en terwijl de zon langzaam
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onderging, werd de muziek weer aangezet en gingen
de kermisattracties weer open en konden de kinderen
zich weer vermaken. Wij gingen douchen en daarna
gezamenlijk uitgebreid dineren in het restaurant.
Woensdag 1 mei
Om 08:00 uur ’s morgens stonden Dominic en
Rocky weer klaar met hun duikspullen bij duikschool
Masterdiving. De hele duikgroep was deze ochtend
op tijd, zelfs de duikinstructeurs waren verbaasd, en
besloten meteen te vertrekken naar de haven van
Hurghada.
Tijdens de vaart naar de duikstek gaf de duikinstructeur een briefing en kregen we te horen dat we een diepe duik gingen maken naar dertig meter. De hele duikgroep werd onderverdeeld in buddyteams en na circa
anderhalf uur varen moesten we de duikuitrustingen omhangen en met een commandosprong het water
in. We daalden niet loodrecht naar beneden af, maar zwommen in een diagonale lijn geleidelijk naar dertig
meter diepte. We zagen helemaal geen leven om ons heen, alleen maar losliggende stenen en een klein
rif waar we overheen moesten duiken. Achter het kleine rif zagen we dat het water donkerblauw van kleur
was, een erg diep gat, een donkerblauw gat wat langzamerhand steeds zwarter werd. Ondertussen sloegen
de duikcomputers alarm dat we op dertig meter
diepte zaten. We zagen een eenzame koraalduivel
eten zoeken tegen het rif, en ineens zagen we uit de
duisternis een enorme Triggerfish opdoemen, een
prachtige vis, maar kan ook zeer agressief reageren
als je in de buurt komt van haar nest. Deze vissen
bouwen hun nesten in een kegelvormig zandstrand
en iedereen die per ongeluk dit territorium nadert,
schept een grote schok. De beten van deze vissen
zijn niet giftig, maar scherp genoeg om ernstige
verwondingen te veroorzaken. We stegen langzaam
op en zwommen een tijdje op een diepte van vijfentwintig meter, tot we ineens uit de diepte een grote
Napoleon omhoog zagen komen. De Napoleonvis
is de grootste een zwaarste lipvis en kan wel tot twee en half meter lang worden, ze zijn te herkennen aan
hun grote lippen, indrukwekkende ogen en hun enorme bulten op hun koppen, en kunnen zo tweehonderd
kilo zwaar worden. Ze zijn erg nieuwsgierig en zijn totaal niet agressief, de Napoleonvis is dan ook bij elke
duiker een graag geziene en bijzonder geliefde vis. We zwommen een tijdje mee met deze Napoleonvis, en
terwijl de Napoleonvis na enige tijd weer langzaam naar de diepte ging, stegen wij langzaam op en maakten
we op vijftien meterdiepte een dieptestop van één minuut. Na deze minuut hebben we geen leven meer
gezien. Vervolgens maakten we een veiligheidsstop op vijf meter diepte van drie minuten en klommen vervolgens weer via het achtersteven de boot op.
De bemanningsleden hadden weer een uitgebreide lunch voor ons klaargemaakt; rijst, groenten en pasta’s
en krokante kip. In de binnensalon schepten we onze borden vol en met twee glazen Coca Cola per persoon
gingen we naar het bovendek. Gedurende de vaart naar de tweede duikstek genoten we van de heerlijk
maaltijd, de zon en de azuurblauwe Rode Zee.
De tweede duik viel enigszins tegen, het was een duik van nog geen zestien meter diepte, maar er was
vrijwel geen leven te zien. Dominic moest zijn duik na circa twintig minuten staken, vanwege zijn baardgroei
kon hij zijn duikbril niet goed klaren en kreeg daardoor zeezout in zijn ogen, en omdat hij lenzen draagt,
prikte dat nogal in zijn ogen en zwom hij terug naar de boot. Na circa een uur was de duikgroep weer terug
en klommen weer via het duikdek de boot op. Alle duiksetjes werden opgeborgen in de daarvoor bestemde
opbergkisten en de boot vertrok weer naar de haven van Hurghada.
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Donderdag 2 mei
Na het eten liepen we met z’n allen naar de
ingang van het Serenity Resort. We hoefden
niet te wachten op de pendelbus die ons zou
brengen naar het strand, de bus stond al voor
de deur, de mensen die van het strand afkwamen, stapten uit en wij hoefden alleen maar in
te stappen.
Dominic en Rocky gingen twee duikflessen halen bij de duikschool, de rest liepen alvast naar
de steiger. Iedereen pakten zijn snorkelsetje en
gingen via het trappetje de zee in, ook mama
die het niet prettig vind als ze geen bodem voelt
onder haar voeten voelde zich aangetrokken
door het prachtige koraal en de honderden
visjes die zich onder de steiger schuil hielden
en ging ook via het trappetje de zee in. Vanaf de
steiger gooide Victoria hier en daar stukjes banaan richting mama, die met haar duikbril naar
de visjes keek, ze was omringd door duizenden
anthias, zebravisjes, clown- en trompetvisjes,
het leek wel een aquarium.
Tio en papa doken ook het water in en doken
naar slechts twee en halve meter diepte om
daarvandaan iedereen van onderaf te filmen
en te fotograferen die de vissen vanaf de oppervlakte aan het voeren waren, ook opa die
twee gekookte eieren onderwater aan het
verpulveren was, werd zelf bijna opgegeten
door al de visjes, je kon opa slecht zien op de
video-opname, het was één grote zwarte vlek
van honderden zebravisjes. Voor Rocco en
Valentina was het één groot vertier en genoten
met veel plezier van het onderwaterleven. Na
circa twee uur klommen we via het trappetje de
steiger op en droogden we onze snorkelsetjes
af en gaven oma de laatste banaan, dan kon zij
zonder het water in te gaan en vanaf de steiger,
over de reling de visjes voeren.
Het was inmiddels rond de klok van 17:30 uur.
Dominic en Rocky leverden de lege duikflessen
in bij de duikschool en annuleerden de zesde
duik, ze bedankten de duikschool en lieten hun
gelogde duiken afstempelen.
Zaterdag 5 mei
Onze vakantie zat erop en het was tijd om uit te
checken.
We pakten ons koffers in en lieten de kamer fatsoenlijk achter en met karrenvrachten vol met
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koffers liepen we naar de lift en leverden we de
deurpasjes in bij de receptie. We kregen nog een
afrekening van kosten die we gemaakt hadden van
de kermisattracties en drankjes uit de minibar. Bij
de winkel naast de receptie kochten we nog wat
souvenirs en gingen we zitten in de grote fauteuils
en zaten we te wachtten op de airportshuttle, de
bus die ons terug zou brengen naar het Internationale airport Hurghada.
Op het airport kwamen we probleemloos door de
douane heen, en kochten daar wat te eten voordat
we het vliegtuig in moesten stappen. De kinderen
wilden bij het raampje zitten en zeiden dat ze een
leuke vakantie hadden gehad, en dat ze volgend
jaar weer naar Egypte wilden gaan, een ander
resort, maar wel met veel glijbanen.
Dominic Romijn.
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EEN SCHRIJFSTER
IN ONS MIDDEN....
TOT VOORKORT EEN ONBEKEND TALENT

Een bijzondere kat met een bijzonder verhaal
Met uitzondering van degenen die een paar weken geleden op vrijdagavond in het clubhuis waren, weten
weinigen dat we een schrijfster in ons midden hebben.
Wij mochten op de bewuste avond de primeur beleven van het bijzondere kinderboekje dat Geertje, de
vrouw van Jaap Ruigrok, geschreven heeft.
Net vers van de pers en vol trots toonde Jaap dit leuke boekje waarin de avonturen verhaald worden van Bili
de kat. Het is niet saai om het in je handen te hebben want de verhaaltjes zijn rijk geïllustreerd met tekeningen van de hand van zoon Mark-Jaap.
Geertje beschrijft in dit leuke boekje het waargebeurde verhaal van de kat Bili.
15 jaar geleden trokken zoon Gertjan en Joyce samen door India toen ze op straat een heel klein en jong katje zagen. Dat katje, eenmaal aangehaald, wilde niet meer bij ze weg en klampte zich vast aan de schoen van
Gertjan, ook toen ze verder liepen. De gehele reis bleef het bij hen dus besloten ze het katje in een mandje
mee terug te nemen naar Nederland.
Na de benodigde inentingen en toestemming van de airline kon Bili mee het vliegtuig in, muisstil zittend op
schoot. Maar, er was een tussenlanding in Duitsland. Op de vraag van de douaneman of ze iets aan te geven
hadden vertelden ze dat ze een katje hadden waarop de douaneman begon te lachen en zei, ja vast een
Indiase tijger, loopt u maar door.
Dat maakte dat katje Bili, zonder een miauw te geven, in Nederland terecht kwam.
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Inmiddels is het bijzondere beestje hier ingeburgerd en een Nederlandse dorpsgenoot.
Niet alleen is de huidige oplage van dit kinderboekje al bijna verkocht en wacht mogelijk een tweede druk,
ook is in de buurtkranten verschillende malen aandacht besteed aan dit kinderboekje.
En terecht want het is een leuk verhaal. Zelf ben ik lezer van alles wat los en vast zit en dus van mening dat
je niet vroeg genoeg kunt beginnen met lezen.
Tita van der Kraan
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DE WEEK
VAN HET
ZWEMMEN

De week van het zwemmen
In oktober komt een bericht van
ons zwembad Groenoord dat begin november de “Week van het
Zwemmen” plaatsvindt.
Het doel ervan is natuurlijk om
mensen meer in beweging te
krijgen maar ook om de veiligheid
te vergroten.
We wonen immers in een waterrijk landje waar het van groot
belang is dat mensen zich in het
water thuis voelen.
Om de buitenwereld ook bekend
te maken met de sporten die allemaal in het water mogelijk zijn
wordt alle verenigingen in het
zwembad gevraagd zich deze
week te presenteren door een
clinic of demonstratie te geven.
Gelukkig zijn een aantal Aqualisten bereid om de bewuste avond
aanwezig te zijn in het zwembad
en worden spullen verzameld
om belangstellenden over onze
duikclub te informeren.
Op 11 november gaan we rond
half zes van huis maar het is een
van die avonden waarop het
totale verkeer rondom Rotterdam
en Schiedam muurvast staat, niet
alleen op de weg maar ook op
het spoor, zodat we niet allemaal
voor zeven uur aanwezig kunnen
zijn maar het lukt ons toch voor de echte opening om half 8 twee tafels op te stellen, deze vol te leggen met
informatie over duiken en alle duikbenodigdheden uit te stallen.
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We zijn er klaar voor en getooid met een fel oranje T-shirt vallen we best op tussen de in het geel gestoken
reddingsbrigade en de in blauw gehulde triatlon vereniging.
Na een praatje van de Schiedamse wethouder evenals een raadslid start de avond en is het wachten op belangstellenden van buiten. In de diverse buurtkranten is aandacht besteed aan deze week en ook zijn diverse
flyers verspreid.
Helaas het loopt niet direct storm (het is ook beestenweer) dus terwijl Dick, Rik en Wim en Jaap de stand
bemannen gaan Marjo en ik naar de rand van het zwembad waar de reddingsbrigade verschillende redding
technieken demonstreert.
Het blijft niet bij demonstraties want wij mogen ook de verschillende redding technieken uitproberen wat
best leuk is.
Als Aqualis zullen ook een demonstratie geven maar pas om 20.45 uur.

Wel fijn want Ronald en Karin zitten ook vast in de verkeerschaos (ditmaal rondom het spoor) en zullen niet
eerder dan half negen arriveren.
Omdat de stroom bezoekers uitblijft, zijn we vooral erg actief in het informeren van onze buren, de triatlon
vereniging en de reddingsbrigade en als we eindelijk aan de beurt zijn om demonstraties te geven, gelukkig
zijn Ronald en Karin inmiddels ook gearriveerd, kunnen we de belangstellenden van deze verenigingen ook
mee onder water nemen.
We hebben namelijk net besloten om toch geen demo te geven maar mensen het onderwater zwemmen te
laten meebeleven.
Helaas komen we daar nu pas mee zodat we eigenlijk te weinig materieel bij ons hebben maar gelukkig
zijn er enkele extra duikbrillen en in het zwembad liggen er ook nog een paar en we hebben een demovest
met automaat dus kunnen Ronald, Jaap en ik toch iemand de onderwaterwereld laten ervaren. Uiteindelijk
maakt dit dat we met zeker 9 mensen onder water zwemmen en pas rond half 10 het water weer verlaten.
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De zwemzaal is inmiddels bijna
leeg. Alleen ons standje staat er
nog maar Dick, Wim, Marjo en
Karin zijn druk bezig alles op te
ruimen.
Snel tuigen we onze duiksets
af, worden gegadigden voor
de duiksport nog voorzien van
laatste info materiaal en voor 10
uur verlaten we het zwembad.
Nee, er zijn geen buitenstaanders geweest. Ja, als er weer
zo’n dag plaatsvindt, zullen we
er zeker weer zijn en nu met
extra duikmateriaal.
Tita en Dick 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

Club kleding - De Kentering

65

WRAKKEN
Leven op de wrakken
In de vorige afleveringen over wrakken ben ik regelmatig opzoek gegaan naar wrakken op leuke (vakantie)
locaties, (mooie) wrakken onderwater en bijzondere wrakken bovenwater.
Het is iedere keer weer een uitdaging om iets interessants over wrakken te vinden en hier een onderzoek(je)
naar te doen. Ik kopieer hier niet een compleet artikel vanaf het internet, maar ga echt actief opzoek wat er te
vinden is en maak hier een leuk verhaal van. Er is slechts één keer een compleet artikel van internet gebruikt
en dat ging over de serpent in de Grevelingen. Maar ja, hier was ook verder zo goed als niets over te vinden.
Dit keer ben ik op zoek gegaan naar het leven rondom een wrak. In het buitenland hing ik bij een wrak altijd
met mijn kamera om te zoeken naar leven. Wanneer je goed kijkt zie je dat er enorm veel leven rondom een
wrak is.
Ik heb zelf nooit in de Noordzee gedoken, maar werd wel nieuwsgierig naar wat er in onze eigen Noordzee
te vinden zou zijn. Die nieuwsgierigheid werd versterkt nadat ik onlangs
weer eens Texel bezocht had, waarbij ook Ecomare. In Ecomare hingen
verschillende wrakkenkaarten.
Een ervan was een kaart uit 1863
waar 99 schepen staan vermeld die
tussen 1832 en 1851 op de Texelse
kust zijn vergaan. Dit is dan nog
maar slechts een klein aantal van wat
er nog meer in de Noordzee te beleven moet zijn. Vele schepen zullen
ondertussen vergaan zijn, maar er
liggen er uiteraard nog een aantal op
de zeebodem waar ongetwijfeld nog
veel leven rondom aanwezig is.
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Echter met mijn speurtocht over het
leven rondom wrakken in de Noordzee, werd ik eerst enorm enthousiast. Echter bij het verder speuren
naar informatie schrok ik toch ook
wel. Hieronder mijn verhaal over de
wrakken in de Noordzee.
Leven vormt zich op delen van het
wrak wat boven de zandbodem uitsteekt. De zandbodem functioneert
dan als ondergrond voor planten en
dieren. Wanneer het zicht helder is
zal ongetwijfeld fantastisch mooi zijn
om rond een wrak in de Noordzee te
duiken.
Gekleurde zeeanemonen, poliepen,
zakpijpen, zeepokken en verschillende soorten wieren. Zeesterren en
krabben kruipen hier dan een beetje
rond en om het wrak heen verschillende vissen. De steenbolk, kabeljauw, schol, zeebaars, mul, poon en
geep. Het leven is rondom een wrak
is enorm.
Een kubieke meter zeewater uit de
Noordzeekustzone bevat tienduizenden planktondiertjes. Daar zitten ook
veel larven tussen van dieren die later een vastzittend leven gaan leiden,
zoals zeepokken, zeeanemonen en
zakpijpen.
Al die larven zijn op zoek naar een
geschikte harde ondergrond. Vandaar dat een pas gezonken schip,
of een wrak dat te voorschijn komt
uit de zandbodem, binnen een paar
maanden begroeid raakt met allerlei
dieren. Zeepokken en zakpijpen
kunnen zich vestigen op gladde
oppervlakten. De kalkhuisjes van de
zeepokken vormen later een ruwer
oppervlak dat houvast biedt aan zeeanemonen en wieren. Een eenmaal
begroeid wrak wordt ook bevolkt
door vissen die profiteren van al het
voedsel en de schuilplekjes. Steenbolken en lipvissen bijvoorbeeld, soorten die je niet tegenkomt in een
zeegebied met louter zand. Begroeide wrakken leveren zo een aanzienlijke bijdrage aan de soortenrijkdom in
het kustwater.
Al dit prachtige leven wat er in de (noord)zee leeft, is ook heel kwetsbaar. De scheepvaart zorgt voor een
enorme vervuiling. Vissersboten verliezen wel eens delen van het visnet. Door andere schepen worden er
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giftige stoffen
vervoerd. Begin
augustus 2000
raakte de netten
van de Helderse
viskotter HD 68
verstrikt in een
scheepswrak.
Een van de netten werd gekapt,
maar dit mocht
niet baten.
De kotter zonk
naar de bodem
van de Waddenzee. Een paar
dagen later is het
schip geborgen.
Een wrak op de
scheepvaartroute
is een gevaar
voor diep stekende vaartuigen.
Zo liep begin
2003 de enkelwandige tanker
Vicky van 70.000
ton op het wrak
van de Tricolor
in Het Kanaal.
De schade viel
mee, maar
de kustwacht
meldde dat dit
net zo goed een
olieramp had kunnen worden. Eerder
was al het Duitse
vrachtschip Nicola in
aanvaring gekomen
met het wrak van de
Tricolor.
Stel je eens voor
hoe dit afgelopen
had kúnnen zijn: een
gigantische catastrophe voor het leven in het water.
Ook andere losgeraakte visnetten kunnen door de zeestroming bij een wrak terecht komen en daaraan blijven haken. Vissen, krabben en andere zeedieren raken in deze netten verstrikt. Dat overleven ze niet, tenzij
ze snel bevrijd worden. Er liggen ook nog vele wrakken op de zeebodem die nog vele schatten bevatten.
Er wordt getracht die schatten weer bovenwater te krijgen zonder er bij na te denken dat het om grafschen-
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nis gaat waneer er ook mensen verongelukt
zijn. Soms zakt het wrak door sloopwerkzaamheden nog verder weg waardoor er
weer een kunstmatig rif verdwenen is.
Tussen 1999 en 2014 heeft het team met
inzet van 75 vrijwilligers 140 wrakken op de
Noordzee schoongemaakt. Ze haalden 15.000
kg visnet, 30.000 kilometer vislijn en 8000 kg
lood naar boven.
Gelukkig zijn er organisaties die zich steeds
meer bewust zijn van de schade die gemaakt
wordt. Stichting “Duik de Noordzee schoon”
organiseert regelmatig informatieavonden om mensen bewust te maken van de vervuiling. Daarnaast worden er ook expedities georganiseerd.
De sportvisserij werkt hard aan loodvrij vistuig wat giftige stoffen terug moet brengen.
Bij onderstaande referenties staan een groot aantal interessante pagina’s met betrekking tot vervuiling van
de Noordzee. Ook een aantal filmpjes over het leven in de Noordzee. Echt de moeite waard om te bekijken.
Laten we hopen dat iedereen nog heel lang kan genieten van de Noordzee.
André Seesink.

Referenties:
http://www.waddenzeeschool.nl/
https://www.onderwaterbeelden.nl/category/noordzee/
https://www.duikdenoordzeeschoon.nl/
https://www.duikdenoordzeeschoon.nl/wp-content/uploads/2014/20140900-Noordzeewrakken_verdienen_
onze_bescherming.pdf
https://www.buwa.nl/fileadmin/buwa_upload/publicaties/AE/Noordzee_wrakken_bescherming.pdf
https://www.Vliz.be
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EEN
BAYERISCHE
AVOND
Een Bayerische avond met Frankenweinen.
We willen nog een paar dagen op stap
met de camper, maar als Richard vraagt
om nog een uitnodiging uit te sturen via
onze nieuwsbrief voor een Bayerische
avond (met kleine proeverij), besluiten
we pas zaterdagochtend te vertrekken.
De mogelijkheid tot het proeven van verschillende Franken wijnen tezamen met
niet te versmaden Bayerische hapjes is
immers een aanlokkelijke lokroep.
Daar ik vanwege een kapotte hand even
niet kan zwemmen en Dick veel pijn aan
zijn knie heeft, zitten we vrijdagavond 15
november iets na achten al in het clubhuis. We zijn niet alleen want naast de
initiatiefnemer Richard, die ook bardienst
heeft, zijn naast de vaste barbezoekers
ook nog andere clubleden aanwezig die
graag de verschillende soorten Frankenwein willen proberen.
Na gezellig koffie te hebben gedronken
en aangenaam met elkaar te hebben gebabbeld worden 4 flessen Frankenwein
op de bar tentoongesteld en krijgen we
van Richard te horen wat de eigenschappen van elke wijn zijn, hoe onze smaakpupillen op iedere fles zullen reageren en
welke aroma’s onze neus binnen zullen
stromen.
Het betreft vier verschillende wijnen in zogenaamde “Bocksbeutel” flessen. Alhoewel je geen wijn hoeft te
proeven, er is ook fris en alcohol vrij bier, blijkt dat toch wel heel wat van de aanwezigen de vier verschillende wijnen willen uitproberen, dus snel staan er bij iedereen 4 proefglaasjes en kunnen we de door Richard
geserveerde wijnen zelf uitproberen.De verschillende aroma’s strelen onze tongen en je proeft enorm veel
verschil in de wijnen. Om goed deze verschillen tot hun recht te laten komen serveert Richard ook Bayerische hapjes (heerlijke leberkaese} zodat we zonder problemen van de ene naar de andere smaak kunnen
switchen.
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Normaliter gaan dergelijke wijnproeverijen aan
mij voorbij omdat ik naar huis moet rijden maar
vanavond neemt Dick deze taak op zich dus laat ik
me de wijnen goed smaken.Snel ontdek ik de verschillen waar Richard over sprak. De Rotling is toch
wel erg lekker, maar ook de Sylvaner die net dat
beetje “spritzig” in zich heeft, doet het goed. Naast
deze twee zijn er nog 2 andere smaken, een Müller
Thurgau en een wijn die er uit ziet als een Rosé,
maar een mengwijn van rode en witte druiven blijkt
te zijn. Zoals gebruikelijk vindt de ene juist die wijn
lekker en een ander weer die andere. De smaak van
wijn is naast de soort druiven waarvan die gemaakt
is ook afhankelijk van de streek, de grondsoort en de hoeveelheid zonuren zo lezen we in de ook aanwezige
uitleg die voor ons beschikbaar is. Gelukkig maar want anders zouden vele wijnproducenten failliet gaan
omdat ze allemaal dan dezelfde wijn zouden moeten maken.
Na de eerste wijnproeverij die Cor G. na afloop van de laatst gehouden ledenvergadering organiseerde
waarbij we aan de hand werden genomen om verschillende wijnen uit de Rijnstreek te leren kennen, is dit
een uitstekend vervolg en waard om een traditie te worden bij Aqualis.

De eerste twee avonden gingen vooral over Duitse wijnen maar er zijn nog vele andere landen waar uitstekende wijnen vandaan komen. Dus er zal nog keuze genoeg zijn om meerdere avonden te organiseren.
Leuk Richard dat je ons deelgenoot hebt gemaakt van een totaal andere Duitse wijnstreek.
Tita en Dick van der Kraan
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EEN ERVAREN
DUIKER IN DE
PROBLEMEN
Dit is het verslag hoe ik door mijn ervaring toch in de problemen kwam.
Omstandigheden:
Locatie: Noordzee
Weer: rustig en zonnig ± 30 cm golf hoogte.
Duikfles 2x12 Nitrox 30%
Droogpak
De duiken zou naar max 33 meter gaan ik zou met een instructeur mee gaan om te observeren.
Dit was in het kader van een waakduik cursus. De cursisten moesten de uitzwem lijnen inrollen en het anker
oplaten. En dat via de lijn die Daan het anker bevestigd was opstijgen. Tijdens de briefing werd aan gegeven
dat het mogelijk zou kunnen dat we in deco zouden gaan maar niet meer als 10 min.
Net voor het te water gaan gaf een van de cursisten aan zich niet lekker te voelen en dat hij de duik wou
afbreken. De instructeur gaf aan met de andere cursist te water te gaan.
Beneden heeft de cursist onder begeleiding van de instructeur 3 haspels van 50 meter ingerold.
(dit is best veel). Eenmaal terug bij het anker kreeg ik de uitzwem lijn die aan het anker bevestigd was zodat
de cursist onder begeleiding het anker konden oplaten.
Dit ging nogal moeizaam om dat de cursist dacht de de instructeur het anker op zou laten.
Na enige tijd werd het de cursist deugdelijk.
Ik had op dat moment nog 90 bar in mijn fles.
Er zaten 2 ballonnen aan het anker een open en een gesloten ballon
De cursist zat regelmatig in de verkeerde positie over de anker ketting en probeerde de gesloten ballon met
zijn octopus op te blazen en had dit niet in de gaten.
Na ruim 10 minuten werd het anker opgelaten maar er zat niet genoeg lucht in om deze snel op gelaten
stijgen. Het anker werd door de stroming mee gevoerd.
Dus de cursist en de instructeur moeten achter de ballon aan.
Toen de ballon eenmaal wel goed opgeblazen was keek ik op mijn computer en hier zag ik 20 bar staan (dit
bleek later een andere waarde te zijn.) We zaten op 33 meter met 10 min in deco.
Met deze gegevens in mijn hoofd ging mijn stresslevel aardig ophoog.
(Hier was fout 1 de instellingen op mijn computer kon ik nog niet goed genoeg en ik had geen backup manometer)
Ik heb dit aan gegeven aan de instructeur deze heeft van mij de haspel met de opstijg lijn over genomen.
Onderweg kwamen we de afdaal lijn tegen en de opstijg lijn van de haspel ging weer naar beneden. Ik gaf
aan de ik de met de afdaal lijn de opstijgen zou gaan doen.
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De instructeur gaf aan dat de cursist met mij mee moest en hij de haspel lijn zou volgen.
De de gegevens die ik im mijn hoofd had ben ik redelijk snel opgestegen en heb een diepte stop op 12 meter genegeerd. Ik heb door de stress ook niet meer op mijn computer gelet.
Ik heb nog wel mijn video camera aan staan hier op is duidelijk te horen dat de computer een waarschuwing
geeft. (maar heb deze zelf niet waargenomen)
Eenmaal op 5 meter keek ik op mijn computer en zag tot mijn verbazing dat ik nog 30 bar in mijn fles had.
Met 10 minuten deco te gaan.
Dit verlaagde mijn stressleven wel behoorlijk. Maar ik dacht 30 bar en 10 minuten deco dat wordt een probleem.
(Hier was fout 2 ik had 2 x 12 liter met 30 bar dit wil zeggen dat ik 60 bar met een enkel 12 had.)
Ik ben uiteindelijk toch gehoorlijk tot rust gekomen en was mijn deco aan het uit hangen.
Toen ik nog 3 minuten deco moest heb ik nog 20 bar in de fles.
De instructeur zag ik ook naar de oppervlakte komen.
Ik was even niet aan het opletten maar de instructeur schoot door naar de opervlakte en nam alle lijn mee
waar wij aan hingen.
Hierdoor kwam ik ook aan de oppervlakte ik probeerde nog af te dallen maar de ging moeilijk.
Ik dacht ach het is maar 3 minuten dat is de veiligheid stopt dus dat kan wel.
(Hier was fout 3 de 3 minuten was deco stop en niet de veiligheid stop)
Later bedacht ik me dat 3 min deco met Nitrox overslaan, zwaarder is dan 3 minuten met perslucht.
Eenmaal boven ging het goed maar na 1 uur werd ik licht in me hoofd ik ben toen plat gaan liggen. Toen het
weer een beetje ging ben ik op bed gaan liggen.
Maar op een gegeven moment werd ik misselijk en moest overgeven.
Ik ben toen in de stuurhut gaan liggen met 3 liter pure zuurstof deze heb ik helemaal leg gelurkt.
Het verbeterde wel maar was nog wel licht in mijn hoofd.
Na overleg ben ik s’ avonds aan boord gebleven dat als er iets zou gebeuren er direct actie kon worden
ondernomen.
De volgende dag was ik nog
steeds licht in mijn hoofd dus
is er naar Goes gebeld.
In overleg met de duikarts
is besloten dat ik toch langs
moest komen voor controle
In het ziekenhuis heb ik een
grondig onderzoek gehad en
moet de Deco tank in.
Ik moet 4 uur de tank in 2,5
uur op 18 met een zuurstofmasker en 1,5 uur op 9 meter
Om de 20 min mocht ik 5
min het maker af.
Deze behandelijk duurde
best lang.
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Na deze behandeling is besloten
dat er nog een behandeling nodig
was.
Ik ben die nacht
op de aqute opnamen verbleven.
De volgen de
ochtend om 12:00
moet ik weer de
tank in maar nu
2,5 uur op 12
meter
Dit was tezamen
van andere patiënten die zuurstof
therapie krijgen.
Na deze behandelijk was ik klaar. De arts heeft me uitgelegd wat mijn symptomen hebben veroorzaak. Het
blijkt dat als een stikstok bellentje door een ader gaat deze een kras achter kunnen laten.
Deze kras veroorzaak een zwelling in het bloedvat waardoor er minder bloed door de betreffende ader kan
stromen wat in mijn geval het ligt gevoel in mijn hoofd veroorzaakte.
Glenn Crielaard

Oplossing Aqualis Puzzel
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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...
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