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INLEIDING 

Vele manen zijn verstreken sinds ik voor het eerst iets voor het NOB blad “Onderwatersport” schreef. Als soort-

van-regelmatige-bijdrager stond ik op een goed moment zelfs in de colofoon. En viel de uitdaging om columns 

te gaan schrijven in de inbox. 

1  

Onder de naam “Moustache” en “Koolumnist” heb ik veel 

geschreven voor “De Potvis” en “TOV Gagnan”. Bij beiden ben ik 

voorzitter (geweest) en de “Koolumnist” verhalen waren altijd 

tamelijk serieuze aangelegenheden. 

De uitdaging van Onderwatersport Redactie geeft me de kans de 

valse kant van “Moustache” weer tot leven te roepen en met blij 

venijn onderwerpen uit de duiksport te beschrijven. Maar wel onder 

de naam Koolumnist. 

Hoewel alle verhalen zijn gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen, 

blijft het fictie. (Zelfs als bestaande figuren worden beschreven) 

 

Hier een samenvatting van de columns die in 2010-2013 verschenen, en grotendeels zijn verschenen. Vooral 

voor mezelf om snel te zien wat we al hebben gehad. Maar nu “With the pictures to prove it!” 

Daarnaast de verhalen die ik heb opgestuurd en die op een of andere wijze door Peter Onvlee, de onvolprezen 

hoofdredacteur, zijn omgewerkt naar inhoud van het blad.  

  

                                                                 
1 Foto Annemarie Caris tijdens Gagnan ongevalsimulatie. 
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KOOLUMNS 

IN THERAPIE 

Een maand of acht geleden had ik het helemaal gehad met de NOB. “Ik doe nooit meer iets voor die tent”, 

stelde ik ferm vast. “Nog één opleiding afronden en mij zien ze niet meer”. 

De oorzaak lag in het laatste brevet. Drie jaar voor mijn “barst maar” was ik hieraan begonnen. De eerste 

beoordeling viel tegen. Ik kreeg het brevet niet “omdat ik onvoldoende landelijke uitstraling had”. Daarna 

volgde twee jaar veel aanvullend werk, maar ook een strijd met het establishment dat zichzelf brevetten gaf, 

maar mij buiten de deur hield. 

Uiteindelijk een hoorzitting bij de beroepscommissie. Kundige club, niets op aan te merken. Toen ik naar huis 

reed dreunde de woorden van de 3I Bobo na: “als je je opgeeft dien jij je te onderwerpen aan de regels”. Van 

regels krijg ik puistjes, van onderwerpen rode vlekken. Na al die jaren overwoog ik mijn uitrusting af te zinken. 

Toen kwam het oordeel van ons bestuur. Ik was niet afgewezen voor het brevet. Ook was er waardering voor 

het werk dat ik had gedaan. En ik had gelijk gekregen dat het systeem niet deugde. 

Of ik nu blij ben? Het 3I brevet is vooralsnog afgeschaft, dus helaas, dat krijg ik niet.  

Mijn begripvolle omgeving maakte me duidelijk dat het met mij zo niet langer kon. Ik was te boos. Alleen 

therapie zou helpen. Praten over wat je dwars zit, het negatieve in het positieve keren, de humor van de 

situatie inzien! “En”, zei Meneer Onvlee,” vooral de 

situatie van je afschrijven”. 

Ik ben overtuigd, en ga aan mezelf werken. Geroerd 

vroeg ik hem waar dit meeleven van de bond 

vandaan kwam. Vanuit het veld had ik veel steun 

gehad. Maar vanuit de NOB… Er is me uitgelegd dat 

schrijven, vooral door een gekleurde bril, een sterk 

helende werking heeft. En zeker als dat gebeurt in 

ongeveer 2000 lettertekens. 

Tweeduizend? Hoe dat? “Tja”, was het vrolijke 

antwoord “Da’s de lengte van een column”. Het is ze 

weer gelukt. Al voel ik me wel als in de Godfather: 

“Just when you think you’re out, they pull you back in!”  
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OOK BOOS? 

“Denk jij dat je de enige gefrustreerde in de NOB bent?”  

Kijk, dat is het spannende van therapie. Je leert anders tegen dingen aankijken. Onmiddellijk bedacht ik een 

spreadsheet met combinaties van frustraties en doelgroepen. “Ik denk niet dat ik dat exact kan 

beantwoorden”.  

Therapie blijkt minder exact dan het 3I brevet. Een voorbeeld was genoeg. En of ik me kon inleven. Jawel, ik 

had hem: Meneer Geurts! Dezelfde symptomen als ik. Rode vlekken voor de ogen, stoom uit zijn neus… het 

werkte onmiddellijk. Als je een lotgenoot herkent gaat de wet “gedeelde frustratie is halve frustratie” in. De 

frustratie van meneer Geurts had trouwens een andere oorzaak. Hij is betrapt. Als “ons-aller-voorzitter” gaat 

hij natuurlijk voor de goede zaak, maar net als ik, slaat hij wel eens door. Wat was het geval? Meneer Geurts 

houdt van een frisse, nette omgeving. Dit in tegenstelling tot de Fransen. Aardig volk, mooi land, maar niet 

altijd “fris en net”. Dus besloot meneer Geurts tot een milieuvriendelijke manier van “valsmunterij”. Er werd 

een drukpers aangeschaft en iedere donderdag werden er 

in de Nassaustraat in Utrecht, onder zijn toezicht, 

brevetkaarten gedrukt. Mooie series sterrenbrevetten, 

specialisatiekaarten, allemaal even fris en glimmend.  

En toen sloeg de bom in. De inlichtingendienst van de 

CMAS had er lucht van gekregen. (wat een prestatie was, 

want het waren hele frisse kaarten). Er kwam een boze 

brief uit Parijs. De donderdag sessies werden verboden en 

meneer Geurts moest worden uitgeleverd.  

De rest hebben jullie de afgelopen tijd in Onderwatersport 

gelezen. Meneer Geurts heeft al langer een column, dus hij 

schrijft de frustratie gewoon van zich af. Het bureau is 

ontmanteld en ondergebracht in een fris en net gebouw op 

een anoniem industrieterrein in Veenendaal, onvindbaar 

voor de CMAS. 

Voor mij voelt het goed te weten dat ik niet alleen sta. En 

John, mocht je de brevettenpers op marktplaats zetten, 

laat het me weten. Ik wil nog wel één drukken. 
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BOEKENPLANK 

Er zijn grote en kleine ergernissen in het leven. Wij hebben veel boekenplanken. Een halfvolle plank is OK, dan 

kan je iets tegen de boeken aanzetten. Een bijna volle plank is waardeloos. Boeken vallen om, trekken krom 

etc. 

Mijn plank met NOB instructieboeken is zo’n bijna volle plank. Gemiddeld is er, sinds ik duik, iedere vier jaar 

een boek verschenen. Nog één en ik heb de plank vol. Welke boek moet echt uit? 

Het antwoord vond ik onverwacht. Onze hoofdtrainer vond dat ik het 3 sters maar moest geven. Het eerste 

hoofdstuk was simpel, maar toen kwam decompressie. Al snel had ik een perfecte cursus: leerling-interactie, 

zelfwerkzaamheid en realistische koppeling met de praktijk.  

Toch, er miste iets. Ineens herinnerde ik me dat een buddy een paar prachtige slides had met de invloed van 

anhydrase op het CO2 – bicarbonate evenwicht, en daarmee op de verschuiving van de opname- en 

afgiftegrafiek van O2 door myoglobine.  

Eerst klonk hij enthousiast en wilde hij ruilen met mijn powerpoint over de drukinvloeden op de werking van de 

natrium-kalium pomp in de synaptische impulsoverdracht, om toelichting te geven bij het stikstofnarcose 

effect. 

En toen kwam die ene vraag: “Wat willen we eigenlijk met dat hoofdstuk?” Minutenlang waren we stil en 

pijnigden we onze hersenen. Dat we het niet snappen? Dat de wetenschap zich ontwikkelt? Dat we moeten 

openstaan voor nieuwe ontwikkelingen? En dat we daar 70 sheets voor nodig hebben? En 7,5 uur? 

Die avond had ik twaalf cursisten en twee sheets. Eén met alle veranderde decoregels sinds ik duik, één met de 

belangrijkste begrippen. De cursisten hadden een half uur nodig om te bedenken wat ze de minder gevorderde 

cursisten konden vertellen over niet-deco en – vooral – veilig duiken. 

“Na de koffie het volgende hoofdstuk?”, vroeg ik.” Yep” riep een cursist: “Daif lieder….”. Dive leader het horen 

is nog erger dan het lezen.  

NOB, kom met een nieuw boek en aangepaste stof. En niet alleen voor mijn boekenkastfrustratie! 
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BLIJSCHOLING 

Wie publiek zegt NOB-therapie te hebben krijgt vragen als “Denk je dat je uniek bent?”, en “Heb je het erger 

meegemaakt?” 

De conclusie: “Ja, natuurlijk, IJsselstein 

2004!”. Een zaal vol gerespecteerde 

instructeurs kreeg te horen dat hun 

opleiding verouderd was, alles moest 

anders. Het verzamelde testosteron en 

adrenaline liet de druk oplopen tot een 

niveau waar een gemiddelde 

viertrapscompressor jaloers op is. Een 

instructeur iets verkeerd doen? Never! 

De consensus: de bond verkwanselt 

kwaliteit en is de weg kwijt. Later is die 

frustratiegolf uitgerold in kleinere 

nascholingsgroepen. Maar het 

frustratieniveau van 2004 is niet meer 

geëvenaard tot Sven Kramer een 

verkeerde baan in schaatste. 

Het is wel verklaarbaar. Onze sport kan gevaarlijk zijn. Instructeurs moeten vaak snel ingrijpen. De vier stappen: 

observeer–handel–adem–evalueer is met de paplepel ingegoten. Helaas ligt hierdoor zelfoverschatting op de 

loer. Wij denken niet, wij weten! Sinds mijn eerste snorkel-met-balletje is het duiken constant vernieuwd. 

Vernieuwen geldt daarmee ook voor opleiden. Net als bij materiaal gaat het soms geleidelijk, soms met 

sprongen. 

In 2010 werd weer nascholing aangekondigd, en weer klonk het tromgeroffel van de zelfovertuiging: “het kan 

nooit beter en nascholing is überhaupt overbodig”. 

Ligt het alleen aan de instructeurs? Misschien moet onze organisatie meer in marketing investeren. Je kan 

toeteren dat we het niveau niet halen en dat ons kadercorps moet verbeteren. Met een beetje verleiding kom 

je verder. Door namen als “Post graduate course” of “Instructor Plus Meeting” zijn we zo gelijmd.  

Afgelopen zaterdag heb ik heerlijk gewerkt met oude en nieuwe bekenden, helaas stond de sociale kant van 

deze intervisie niet in de uitnodiging. Voor de vrienden en bekenden die ik zaterdag heb gemist, het is simpel: 

Relax in een instructieruimte, adem rustig! De docent zet je aan het denken en je concludeert absoluut: Dit 

doen we! Dat is geen verplichting, dat is Blijscholing! 
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VERSTIKT IN HET WEB? 

Het is alweer 15 jaar geleden dat ik het laatste 

brevet wilde halen. Dat vereiste een scriptie. 

“Cursistgericht” kwam op, je mocht met een 

voorstel komen. Geroerd door zoveel inzicht 

stelde ik “duiken en internet” voor. De wijste 

heren van onze organisatie drukten de 

opkomende inspraak direct de grond in. Internet 

had geen waarde voor duiken en zou dat nooit 

hebben! Gelouterd ging ik weer duiken. Laatste 

brevet? Nee dank u. Had ik nooit op terug 

moeten komen.  

De mooie NOB nieuwsbrief wees ons recent op 

de nieuwe NOB site. 

Zouden ze het eindelijk snappen? Even de proef 

op de som. De site gebruikt achterhaalde frames, 

maar uiterlijk ziet het er strak uit. Iets wat ik als amateur diep, diep bewonder. En er is heel veel informatie, 

ook sterk.  

Zo staat onder “verenigingsondersteuning” de kop “communicatie”. 

De spanning stijgt. “Toch zijn er maar weinig verenigingen die een bestuurslid hebben die zich expliciet met 

promotie en (externe) communicatie bezighoudt” zegt de tekst. Een statistische waarneming waar je niets mee 

kan. Eén bestuurslid? Natuurlijk niet! Een beetje een vereniging heeft een hele commissie. Dat is leuker, en 

effectiever dan die enkeling die eenzaam inktcartridges teistert om te folderen op de plaatselijke braderie. 

Ook Social Media worden toegelicht onder communicatie. Een vijf-stappen-uitleg van het belang en de werking 

voor digibeten.  

Een blije klik “home”. En klik… en klik… Nergens links naar 

sociale media bij de NOB? De genoemde tekst zegt in stap 1: 

“Maak een keuze”. Welke wijze mensen heeft het bestuur 

op die keuze gezet? Wanneer komen die van de pot? 

Gelukkig heeft meneer van Eerd een “wilde” NOB pagina op 

facebook gemaakt. Hij snapt stap vijf van de Social Media 

tekst: “Doen en (vooral) het blijven doen!” 

Lof voor de content, maar de NOB site moet ook het digitale 

sociale trefpunt voor duikend Nederland zijn. Opnieuw lijkt 

de bond verstrikt in het web. Ik kan er niet meer tegen en ga 

mijn frustratie verdrinken in ‘t Diverscafé. 

  



 9 

AFGEKEURD 

“Dus dit betekent dat ik ben afgekeurd?”  

De keuringsarts is helder, als dat al in het vermogen van medici ligt: “Nee, zeker niet, ik keur je alleen niet 

goed”. Ik poets mijn bril op en kijk naar de andere kant van het bureau. 

Daar zit echt de keuringsarts en niet mijn psychologe. Dat stelt gerust. Nu 

kan ik vragen om uitleg, zonder de reactie “wat vind je er zelf van?”. 

De keuringsarts is bijna even mistig. “Ik kan geen stempel zetten, maar 

verder is het aan jou. Als een specialist je wel geschikt vindt kom je 

gewoon terug.” 

In mijn hoofd loop ik vrienden en bekenden af. Een patholoog anatoom 

vindt me wel geschikt, maar ik geloof nooit dat dit hier helpt.. 

Als ik mijn spullen pak zegt de arts “Er is ook goed nieuws, ik reken alleen 

af als ik stempel. This one is on the house”. 

Op internet vind je veel discussies, duikers hebben een groot vermogen 

het met elkaar oneens te zijn. Eén ervan gaat over zin en onzin van het 

keuren. Regelmatig barst hij weer in volle hevigheid los.  

Een tijdje heb ik het lichaam van een jonge god gehad. Toen hoorde ik tot 

het kamp dat keuringen administratieve geldklopperij vond. Het argument 

“keuringsgarantie gaat niet verder dan de deur” klonk uitstekend. 

Pas veel later drong het door dat deze medici met reden keuringsarts zijn 

en geen waarzegger. Neem mij nu. Het jonge goddelijke lijf verdween en ik kreeg het aan mijn rug. Dit was zo 

erg dat er van alles moest gebeuren. “Veel zwemmen”, zei de huisarts. Zwemmen is duiken voor dummies, dus 

besloot ik goed te luisteren en veel te duiken. De keuringsarts was echt nodig om duidelijk te maken dat ik de 

dummy was, en een gevaar voor mijn buddy. 

En daarna? Om mijn chirurg te citeren: “Schokbrekertje er in en U bent weer als nieuw”. Dit verhaal is inmiddels 

duizend duiken oud, en vele stempels geleden. Je kunt discussiëren over kosten en accuratesse van het 

onderzoek. In die jaren heb ik wel ontdekt dat ik niet uniek ben, daarom betaal ik in oktober weer met 

overtuiging voor mijn reality check. 
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HDV 

Ik ben een gewichtig persoon. Dat is geen arrogantie, het is vastgesteld door twee academici. De laatste, een 

vakbroeder van opper duikleider meneer Geurts, stelt zelfs dat ik, met iets minder dikdoenerij, nog steeds 

voldoende gewicht in de schaal leg. 

Stellingen van dit soort geleerde mensen kan je het beste bestrijden met een vraag. “Heb je een tip voor me?” 

Shit, hij kent de truc en zegt: “Doe je aan sport?”. 

“Ja, ik duik”.  

En jawel, daar is het vooroordeel: “Ik duik ook, dat is geen sport”.  

“Rode Zee?” 

De medicus wordt nu echt enthousiast. “Jazeker, leuk drijven tussen vis, maar dat is geen sport! Sport is…” 

Terwijl hij begint over minimale inspanningstijd en, naar ik vermoed, zaken als actieve rust, hartslagfrequentie 

en herhalingsgroepen bij verantwoorde trainingsopbouw krijg ik een ernstige aanval van uitzoemen. 

Hij doet een complete workout “overtuig je patiënt”, en ik denk na over onze sport. Je kan vertellen over de 

beklimming van Zeeuwse dijken, nachtelijke wandelingen over eindeloze dammen, maar dat werkt niet. Het 

ingebakken stereotype beeld van de luie koraaldobberaar is sterk. En als je zegt dat je traint voor ijsduiken, 

krijg je ook nog een 

verwijzing voor een 

geestelijk welzijnswerker. 

2Het wordt stil, en hij kijkt 

me hoopvol aan. Ik ken het 

sociaal gewenst antwoord. 

“Klinkt goed, ga ik zeker 

proberen”. Geen idee wat, 

maar ik breng het met 

voldoende overtuiging, ik 

mag gaan. 

Kijk, we hebben natuurlijk 

allebei gelijk. Als duiker 

moet je er op letten dat je 

echt traint om op niveau te 

duiken. En daarmee kom ik 

op de kern. Onze 

opleidingen richten zich op 

een brede, rijke variatie in 

duikervaring. Dat is prachtig, en trekt leden. Maar ik herken de mening van veel instructeurs. Waarom zouden 

we de fysieke uitdaging niet terug laten komen? Een B-specialisatie die eisen aan je conditie stelt. Niet 

verplicht, maar als keuzeoptie. 

Zodat je, als je weer voor koraaldobberaar wordt uitgemaakt, kunt vragen: “Wel eens van hogere 

duikvaardigheid gehoord?” 

                                                                 
2 Foto Ron Strötbaum 1980. Oefenen op de Maasvlakte. 
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GROEN 

De complimenten voor de NOB website mensen! Hun verbeteringen gaan sneller dan ik er over kan klagen. En 

het ziet er perfect uit. 

Nu al een goede 

verbinding met 

Facebook en Twitter. 

Of het ook werkt? Het 

ligt nu aan ons, dus 

wordt het tijd voor een 

veldexperiment. 

Ik heb een uitnodiging 

ontvangen van Meneer 

Geurts. Of ik op de 

ledenvergadering wil 

komen. Op zich niet 

bijzonder, ik zit een 

vereniging voor, en dan mag je naar binnen.  

Niet te vaak, eens per jaar vindt Meneer Geurts wel genoeg, maar dan zijn we ook welkom. Ledenraad, het lijkt 

me nuttig, want er is een duik na afloop. 

Op de uitnodiging staat dat de NOB groen is. Daar heb ik altijd moeite mee, want wat betekent dat, “groen 

zijn”? De Hulk is duidelijk groen. Hetzelfde, en meer toepasselijk, geldt voor Kermit de Kikker.  

Maar is de NOB groen, en hoe geldt dat voor ons? Laat ik bij mezelf beginnen. Ik carpool me helemaal suf, maar 

heb in de loop der jaren toch een klein olieveld weggereden om bij de duikstekken te komen. 

Ik zou heel graag groene lucht gebruiken, perslucht opgewekt met 100% groene stroom. Of biologische groene 

perslucht, een crosstrainer aansluiten op een compressor en dan zelf pompen. Geen oliesporen, hoogstens een 

hele milde zweetlucht om echt tot 200 bar te komen. 

Helaas, voor de eerste variant heb ik nog nooit reclame gezien bij vulstations. Sommigen verdenk ik eerder van 

rode diesel of cokes als basis voor de energieopwekking. En zeker geen groene energie. 

Vullen op lichaamskracht is nog helemaal in de conceptfase, maar misschien kan de TU Delft er wat mee. 

Spaart in ieder geval een sportschool uit. 

In het geval van de NOB is de “groene” actie dat vergaderstukken niet worden verstuurd. Mooi, kunnen we 

sneller duiken. Toch blijft het knagen; hoe groen zijn we echt? Wat kunnen we meer doen dan goed trimmen 

en het onderwaterleven met rust laten? 

Terug naar mijn opening. Op het Facebook van de NOB start ik een topic over groen duiken. Eens kijken of we 

met zijn allen echt groen (kunnen) zijn! 
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COBITIS TAENIA 

Motorrijden, ik ben er nooit aan begonnen. Maar het is mooi 

dat ze elkaar groeten. Deden wij vroeger ook. Als je elkaar 

zag, gaf je het oké teken. Met de opkomst van commerciële 

opleidingen is dat verdwenen.  

Dit is geen oproep om de cap voor elkaar af te nemen, maar 

we worden steeds onverschilliger. Een exponent overkwam 

me pas in Vinkeveen.  

De Professionele School voor Duikvaardigheden Cobitis 

tanenia (PSvD) valt aan de kant al op. Zo’n instructeur die 

blijft praten tegen volledig bepakte, zwetende cursisten. Hij 

wordt geflankeerd door zo’n typ waarvan je verwacht dat hij 

de rest van de week werkt als uitsmijter. Eerzaam vak dat 

uitsmijten. Met zijn Divemaster bijna op zak loopt de 

sidekick stage bij PSvD. Vandaag hebben ze zes cursisten. 

Lang voor ze bij het water zijn liggen wij, met fototoestel, 

al in de plas. 

Soms heb je geluk. Een prachtige snoekbaars hangt, mooi 

vrij van de grond, stil op geringe diepte. Voorzichtig 

benader ik hem schuin van boven. Op dat moment wordt 

ik aan mijn vinnen weggetrokken en opzij gerost. Ik heb 

geen idee waarom.  

De actie komt van het PSvD personeel. Schrikken ze van 

uitgetrimde duikers, omdat ze dat niet verwachten? Is 

men van mening dat recreanten altijd moet wijken voor de werkende professional?  

Mijn eerste aanvechting is de beroepskracht uit te nodigen voor een goed gesprek. Maar een kluwen duikers 

naar boven te halen, da’s in ieder geval onveilig. En ze zijn zo hard aan het oefenen: 400 meter vinwippen in 

groepsverband! Langzaam 

verdwijnen de modderkruipers in 

hun eigen mist, zonder dat één 

van hen een vis ziet. 

Je moet duikvaardig zijn voor je 

kan leren duiken. Doch respect 

voor de natuur is een essentiële 

duikvaardigheid. De meter lange 

snoekbaars is in ieder geval 

duidelijk chagrijnig omdat 

iedereen hem negeert. Hij gaat 

opnieuw liggen, maar een lachje 

kan er niet meer af. Na de shoot 

zwemt hij weg, waarschijnlijk op 

jacht naar een maaltje Cobitis 

taenia, de kleine modderkruiper. Ik groet hem met het oké teken. 
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RITUELEN EN BIJGELOOF 

Sporters zijn bijgelovig. Dus wij duikers ook? In een poging ook met mijn eigen gedrag in het reine te komen 

ben ik op onderzoek gegaan. De eerste waarneming is dat duikers altijd eerst naar het water lopen, voor ze zich 

omkleden. Dat neemt iets af als een buddypaar > 100 duiken op een plek heeft gemaakt, maar zodra er een 

nieuweling bij is wordt de voorbereidende wandeling weer gemaakt. Zijn we spontaan bang dat Vinkeveen is 

verdampt? Dat het Twiske is leeggelopen? Dat de Grevelingen is opgedronken? 

Dan de buddycheck. Het lood moet afwerpbaar zijn. Duikguru meneer Van der Stelt kon bij het oude 3* met 

duivels genoegen vragen, nadat het lood op de grond was gedonderd en weer omgedaan, “Maar werkt het nu 

nog steeds?” En bom, daar lag het weer. Het feitelijke afwerpen is door zijn acties afgenomen, maar ik ben er 

van overtuigd dat de meerderheid van de verloren loodpacks wordt veroorzaakt door fanatieke controles. En 

geloven we echt dat een opstijging zonder lood veiliger gaat? 

Ronduit koddig is de organisatie die denkt dat het plaatsen van de bril op het achterhoofd veiliger is. Zelf ben ik 

één keer een bril kwijtgeraakt. Toen ging ik mee met de gril om hem om de bovenarm te doen.  

De volle blaas is ook een mooie. Al drinken we helemaal niets voor we duiken en besteden we een kwartier 

achter een struik of in een dixie, het helpt niet. Onder water komt de aandrang toch, altijd! Sommigen denken 

dat dit te bezweren door een wc-pot in het water te gooien. Daardoor is het aantal plassen met pot niet meer 

te tellen. Mocht je die aanvechting ook 

hebben: het werkt niet, je eindigt met de 

verkeerde plas in de pot. 

Zelf heb ik iets met mijn flitser. Die moet een 

keer afgegaan zijn voor ik te water kan. En ik 

heb een allergie voor de fysieke controle van 

mijn kraan. 

Kijk zelf eens of je de lijst nog weet uit te 

breiden. Het maakt rondkijken op duikstekken 

nog leuker. 

Nog een ding: de winterkrimp van natpakken. 

Dat is geen bijgeloof. Het is echt waar. Geloof 

me! 
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DUIKEN IS RECREATIEF! 

Mijn vrouw is DIR duiker. Je weet wel, van die mensen die alles vanaf de bodem opnieuw definiëren.  

Bij mijn vrouw staat het niet voor Doing it Rigid, maar voor Duiken Is Recreatief. Er is ruimte voor DIR duikers 

van verschillende stromingen. Nieuwsgierig is mijn vereniging op onderzoek gegaan.  

Als eerste wilden we diep. Meer dan 30 m zonder pak. En jawel, bij Brussel wisten we de grens te 

overschrijden. Mooie afdaling, uitstekend zicht en geen afleiding door planten en dieren. De temperatuur van 

boven de 30oC voldeed volledig aan de DIR eisen. 

Sommigen vonden de wandtegels en het ontbreken van leven in Ukkel te saai, dus wij op zoek naar de 

volgende stap op de DIR ladder. Het werd Ibbenbüren. Hier kan je grotduiken, wrakduiken, een 

onderwatertempel bezoeken en onderweg kijken naar drijvende tuinen. Dit alles binnen één duik van drie 

kwartier.  

Om ook de woeste natuur te ontmoeten zijn er in Ibbenbüren vissen uitgezet. Nu zijn sommige duikers in staat 

om een middel grote snoek of een school baarzen over het hoofd te zien, dus om DIR te garanderen is gekozen 

voor het uitzetten van een stel steuren.  

Een buddy beschreef ze als 

zwemmende boomstammen. Velen 

vonden deze Duitse turbovijver voor 

één keer leuk, vooral de bar op 

loopafstand. Mij doet het denken aan 

de afgedankte circusberen in 

Ouwehands Dierenpark. Zielige grote 

vissen in een te kleine ruimte met 

teveel duikers. De één zijn DIR is hier 

de ander zijn frustratie.   

In Arnhem zijn vergevorderde 

plannen om een volgend DIR level te 

bereiken. Een turbobassin in de 

Rijkerswoerdse plassen, waar je 

ecologisch kan duiken en snorkelen. 

Het plan spreekt zelfs over 

panoramaruiten die er voor zorgen 

dat de vissen ongestoord van de duikers kunnen genieten!  

Terug naar mijn vrouw. Haar ideale DIR diving space is 180/80/40 cm bij 40OC, met de loofa als favoriete 

diersoort. Als ik moet kiezen ga ik voor de DIR van mijn vrouw, maar als ik de kans krijg neem ik de douche en 

laat alle DIR aan me voorbij gaan. 

  

Figure 1 Ibbenburen 
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VIES 

Duiken is oefenen, in ieder geval als je meer wil dan tropisch dobberen. Zwembaden zijn de ideale plekken om 

te werken aan conditie en vaardigheden. Helaas we leven we ook in een tijd van recessie en bezuinigingen. 

Voor zwembaden betekent dit, dat ieder dubbeltje extra moet worden omgedraaid. Eén keer minder 

schoonmaken lijkt niet zo erg. De aanschaf van een nieuwe stofzuiger kan wel even worden uitgesteld. En 

natuurlijk wordt er sterk gelet op de personeelskosten. 

Nu heb ik gemiddeld een hoge pet op van de badmannen en -vrouwen, 

helaas is het verloop onder deze groep hoog door de combi van hoge 

werkdruk en lage lonen. 

Het effect: een deel van de baden vervuilt. Door regelmatige controles zit 

het wel goed met mogelijk besmettingsgevaar, maar verder… 

Leg leden maar eens uit dat er onder die zandbak in de kleedkamer een 

tegelvloer ligt, of dat de grijze vlek in het plafond geen beginnende 

druipsteengrot is, maar de airco opening. 

Wij duikers zijn de eersten met klachten. Zwemmen tussen losgeweekte 

pleisters en verband wordt heel snel onaangenamer als je de duikbril 

opzet.  

Lokaal voeren we al een tijdje actie. Er is een nieuwe stofzuiger en het 

personeel werd geschoold. Waar het geld vandaan kwam weet ik niet, 

maar ineens viel de helft van het plafond er uit. 

Hoe te handelen in zo’n situatie verschilt van bad tot bad. Soms kan een 

vereniging een actieve rol spelen, soms is het een kwestie van de 

publiciteit zoeken. De NOB gaat adviseren op dit punt. 

Als je klaagt is de eerste verdediging altijd dat het water streng wordt 

gecontroleerd. Dat is waar, maar garandeert geen omstandigheden 

waarbij je de leden in het bad houdt. 

Daarom hier mijn vuistregels: Als er zoveel haren in het bad drijven dat je 

er een toupet voor Gerard Joling van kan maken: klagen! En als het 

genoeg is voor een Dolly Parton pruik heb je zelfs de plicht om alles bij 

elkaar te krijsen en een tocht met hooivorken en bezems te organiseren. 

En die hoeven dan niet per definitie voor de schoonmaak te zijn! 
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GEFELICITEERD! 

Recent ben ik uitgenodigd op “die” locatie in 

Veenendaal om “mee te denken”. Nu heeft de NOB 

haar vrijwilligers hoog (en terecht), dus zo’n 

uitnodiging betekent wat. Welke kwaliteit zou men 

deze keer van me willen? Mijn inzicht en ervaring in 

het duikonderricht? Mijn biologische kennis? Mijn 

komische schrijftalenten? 

Op het bureau bleek ik mee te mogen denken over 

“het” feest. Mijn schrijfvaardigheden had men niet 

nodig. Er is niet alleen ander talent, maar zelfs 

eerbiedwaardig ander talent gevonden voor het doen 

van geschiedschrijving. Geschiedschrijving van de 

NOB, want die bestaat dit jaar 50 jaar. 

Mijn organisatorische vaardigheden werden zwaar overschaduwd door de professionals van het bureau, en de 

andere genodigden. 

Zij bleken bovendien een groter netwerk in de duikwereld te hebben dan ik. Het ene creatieve idee na het 

andere ging over tafel. 

Al snel werd duidelijk dat ik was gevraagd om de rol van Statler en Waldorf te vervullen, de oude mannetjes in 

de Muppetshow.  

Als er een voorstel werd gedaan luisterde men zorgvuldig naar hoe hard ik “Boeh” riep en bepaalde daarmee 

wat de oudere duiker niet wilde of kon. 

Voor ik het door had stond er een plan voor een groot 50 jarig jubileumfeest op 8 september, met lezingen, 

demonstraties en feestgedruis. 

Toen ik onder druk werd gezet om ook echt een inhoudelijke bijdrage te leveren kwam ik niet veel verder dan 

“ik wil wel duiken”. Dat moet met overtuiging zijn gebracht, want als de verenigingen meewerken komt er nu in 

iedere provincie een openbare jubileumduik. 

Het spreekwoord is: wie wind zaait zal storm oogsten. Eén duik, da’s alles waar ik om vroeg, nu moet ik het 

hele land af als jullie er intuinen en meewerken. 

En wat ik eigenlijk wilde durf ik hier pas uit te spreken. Een eenvoudige kruk achter de enige plaats voor de 

oudere duiker op 8 september, de ouwe knarrenbar. Als dat lukt weet je waar je me kunt vinden. Als het me 

niet aanstaat ben ik makkelijk te herkennen. Ik ben die muppet die dan “Boeh, boeh!” roept. 
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VRIJWILLIGERS 

Ik deed. Met het certificaat om het te bewijzen. Compleet met stempels en een handtekening. Die laatste is, 

helaas, van mezelf. 

Deed, de verleden tijd van doet.  Zo heet de actie waar ik het over heb, NL Doet. 

Meestal ben ik niet zo van acties. Zeker niet als de Koninklijke familie er als levend reclamebord wordt gebruikt. 

In van die goedbedoelde T shirts met lelijk logo en idem tekst. 

Met blikken die proberen uit te drukken dat ze eigenlijk 

gewend zijn om in de klussenbus rond te rijden. 

Hoewel ik hun ondersteuning op TV sympathiek vind, 

verwacht ik dat het volgende beeld de kaasmarkt in Alkmaar, 

of het fruitcorso in Tiel is, en haak af.  

In dit geval een misvatting. Een hele duidelijke misvatting. 

Gelukkig bleef een van onze leden tijdens de reclames wel 

opletten en ging achter de website van NL Doet aan. 

Als eerste zie je de mededeling dat het gaat om de grootste 

vrijwilligersactie van Nederland. En dat het wordt gefinancierd 

door het Oranje Fonds.  

Gefinancierd betekent geld, en daar kan je nooit genoeg van 

hebben als club. Wat blijkt nu, als vereniging kan je je gewoon 

aanmelden. Je hoeft geen jeugdvereniging te zijn, als je maar 

een goed verhaal hebt. 

En zo waren wij op 17 maart bezig met NL Doet. Met promotiemateriaal  van het Oranje Fonds:  T shirt, 

vlaggetjes, een banier, buttons, stickers en de al genoemde certificaten. 

De categorie “goed bedoelde rotzooi” zie ik liever als extra subsidie, maar eerlijk is eerlijk, de T-shirts waren zo 

weg, en de jeugd liep blij met de buttons rond. 

Het voordeel van de actie is dat het werk op 1 dag gebeurt, dus iedereen weet wanneer hij of zij de klos is. NL 

Doet stuurde ook een fotograaf om aandacht te regelen in de lokale pers, alweer kassa! 

De €500 was perfect, deze club dag kostte bijna niets. 

Met een budget van € 1,5 miljoen is niet zeker of je geld krijgt, maar de meest waardevolle bijdrage is toch de 

inzet van je clubvrijwilligers. Ik kan iedereen zo’n verenigingsfeestje in aanraden. Dus 2012 wordt NOB Doet! 
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CERTIFICEER! 

Niet nakomen van servicebeurten kan leiden tot verlies van garantie en, bij ongevallen, zelfs tot 

aansprakelijkheidstelling. Deze column is dus geen oproep om anders te handelen. 

Maar het gebeurt wel. Een groeiende groep duikers gelooft het servicen van automaten wel. Op zich 

verantwoorde duikers stellen: “Duik 4 tot 6 jaar met je automaat, en ruil hem dan in voor een nieuwe. Da’s 

goedkoper dan iedere keer een servicebeurt en je weet zeker dat-ie het ondertussen goed doet.” 

En daar zit het 

probleem. Het beeld 

bestaat bij veel duikers 

dat de servicebeurten 

niet goed genoeg zijn. 

Automaten die het 

perfect deden gaan 

ineens blazen en 

blijken te lekken na 

een servicebeurt. 

Iedereen kent de 

voorbeelden.  

Zelf ben ik uiterst 

kritisch op dit punt 

sinds ik na zo’n beurt 

last had van een 

belabberde 

luchtopbrengst. Tot 

mijn verbijstering kwam er een tissue uit de 2e trap. Die leverancier is gestopt, maar het vertrouwen heeft een 

deuk opgelopen. 

Waar het aan ligt? Er is geen systematische analyse, wel wat observaties: een aantal merken nodigt technici uit 

voor workshops en traint ze, dat is prima. Maar er komen jaarlijks nieuwe modellen uit. Het gevolg is een 

enorme variatie. Training werkt dan alleen als er een specialist in de werkplaats staat die ruim in de onderdelen 

zit, en/of beschikt over een vaste set vervangende onderdelen.  

Ook moet er goede testapparatuur zijn. Meten is weten. Sommige zaken hebben dat perfect in orde, met een 

stofvrije ruimte en uitstekend gereedschap. Anderen stoffen de werktafel een keer af en dan moet het maar 

goed zijn. 

Met de ARBO regels worden we meer en meer gedwongen veiligheid op veiligheid te stapelen, soms op het 

absurde af. Onafhankelijke certificering voor automaatonderhoud ontbreekt ondertussen. Een 

producentencertificaat is daarbij van geen enkele waarde. 

Is het echt zo erg? Zelfs met 95% goed afgeleverde automaten zitten we zwaar fout. Ik hoop dat de branche 

zichzelf reguleert, of dat de gebruikers, de NOB voorop, dit afdwingen. 
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SOCIAAL MEDIUM  

Ongemerkt ontwikkelt zich een nieuwe Capo di Capi binnen onze gelederen. De heer de Vries verzamelt, op 

een obscuur industrieterrein in Veenendaal, functies. Het begon met de directeursfunctie van onze bond, die 

hij meedogenloos losweekte uit Utrecht. Dat was niet voldoende, de tourwieler-, de dam- en de bowlingbond 

volgden de weg van de NOB naar het Veense.  

Ik misgun onze directeur zijn verzameling niet. Hij 

toont zich een bekwaam bestuurder.  

Recent ben ik toch aan hem gaan twijfelen. Naast 

über-directeur heeft hij een nieuwe functie 

gecreëerd.  

Bij een bezoek aan zijn imperium was de grote 

verzameling boeken al opgevallen. De serie NOB 

instructieboeken is zelfs vrijwel compleet.  

En zie, de Vries begint als bibliothecaris. 

Voorlopig kleinschalig. We kunnen bij hem het 

handboek “social media voor 

sportverenigingen” lenen.  

Want wat is het geval? Tien miljoen 

Nederlanders zitten op “social media”. Da’s 

dus markt. En jawel, communicatieadviseur 

Martin van Berkel ziet er brood in. Voor 

digibeten heeft hij een boek geschreven. Dus 

geen app, geen interactief leesvoer voor de 

e-reader, maar zo’n ding met kaft en drukinkt 

op recyclebaar papier. Niemand die voorstelt 

om een PDF aan de site te linken. Nee, het is 

als hardcopy uitgegeven! 

Met twee stappen “voorbereiding” en “aan de slag” leert het boek je hoe je de vereniging in de 

wondere wereld van hyves en andere social media kan laten groeien en bloeien. 

Internet biedt fantastische mogelijkheden voor individuele duikers en verenigingen. Maar een 

ouderwets handboek uitbrengen in de 21e eeuw maakt alleen kans als je het “voor dummies” of “DIR” 

noemt. 

De Vries snapt dat: het boek kan worden geleend bij het bondsbureau. Hij de titel “bibliothecaris” er 

bij, en met 10 miljoen experts in dit land is de kans dat het uitlenen op echt werk uitdraait klein. 

Ben benieuwd of de schrijver snapt dat voor ons het belangrijkste sociale medium niet digitaal is, maar 

gewoon de vereniging. En wat de volgende titel van de Vries wordt. 
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SPORTIEF 

Een buddy van me draagt geen veterschoenen. Het patroon van drie kruisje doet hem aan Ajax denken. Daar 

krijgt hij rook uit zijn oren, driftaanvallen en hyperventilatie van. Ook 010 en 020 leiden tot emotioneel gedrag. 

Verder is hij een vriendelijke man en aangename buddy. 

Volgens mijn therapeut is dit gedrag gezond. Voetbal is volgens hem een echte sport met een vijandbeeld dat 

effectief spanning en agressie ontlaadt. Het kanaliseert onze oerdriften en kijken naar een roodwit shirt spaart 

mijn buddy potten valium uit. 

“Hadden jullie als duikers ook maar zoiets.” wordt er aan toegevoegd, “Een echte sport zou goed voor je zijn.” 

En daar word ik pissig van. Duiken is geen bowling, dammen of wat ze verder in Veenendaal promoten, het is 

een echte sport. 

Onze vijand? De visser natuurlijk. Kilometers nylon verspreiden ze in onze plassen en op de Noordzeewrakken. 

Hele loodmijnen worden door 

ze in het water gedonderd, 

maar wel klagen dat ons 

softlood niet goed is voor de 

vis.  

Recent bood zo’n draaddraaier 

aan om mijn auto te 

verbouwen tijdens  de duik, 

omdat-ie het zat was dat 

iedere week de vis werd 

opgejaagd door die rotsport 

van ons. 

Hij zei het echt. Die sport van 

ons. Niet hobby, niet recreatief 

dobberen, maar sport. Na een 

goed gesprek zijn we als 

vrienden uiteen gegaan, wij 

linksaf, hij, met bootje, rechtsaf. 

Onze organisatie wil een stap verder gaan. Een convenant tussen georganiseerde vissers en duikers. Dat we lief 

zijn voor elkaar en gebroederlijk gebruik maken van het water. Dat we rustig en beheerst de situatie oplossen 

als we in een lijn verstrikt raken. Dat we blijmoedig vragen om een tangetje als een haak ons droogpak heeft 

doorboord. En dat we nooit, maar dan ook nooit, met de korte zijwaartse in het water springen bij een tent 

met vissers. 

Je wilt niet weten wat dit land uitgeeft om er voor te zorgen dat sport verbroedert. Ik ben voor, maar wil ook 

een echte sporter zijn. Dus heb ik een sportieve lijnensnijder gekocht. Zou ik me nu nog beter gaan voelen?  
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FLEVOLAND 

"Niet zeuren, maar doen", heb ik ooit als commentaar op de columns gehad. Nu is dat makkelijker gezegd dan 

gedaan, want ik ben niet heel handig. Met "je moet doen" in mijn achterhoofd heb ik daarom meegedaan aan 

de jubileumtour. 12 stempels als persoonlijk "moment of glory". Heel Nederland hebben we gezien! 

Daarom mag ik nu met gezag vast stellen wat de zieligste provincie van ons land is. Deze prijs is voor Flevoland. 

Waarom? 

Het is de enige provincie die geen duikwater beschikbaar stelt aan de georganiseerde sport. Ja, het is waar! 

Elders worden bij NOC*NSF aangesloten organisaties alleen de deur gewezen als het woord geld valt, hier komt 

de NOB überhaupt niet binnen. Niet dat er geen water is, de Casteleijnsplas is prachtig. Maar een sektarische 

beweging buiten verband heeft een hoeveelheid troep in die plas heeft gegooid, waarna lokale bestuurders 

besloten dat alle andere duikers er niet meer in mochten (lees die zin nog eens door, en vraag me niet om 

uitleg). Lokale wetshandhavers huilen mee met de zeewolven in het bos, en gooien duikers op de bon. Het 

trieste gevolg was dat Flevoland 

de jubileumduik buiten de 

provincie moest organiseren. 

Separatisten gunnen anderen 

niets.  

"Niet zeuren, maar doen", was 

het advies. Tijd voor actie, 

ontdoe dit gebied van het 

predicaat zielig. Ik stel voor bij 

het volgende NOB feest met 

18.000 leden met schepjes naar 

Flevoland te gaan en daar een 

gat te graven voor onze clubs. 

We hebben de polder aan het 

water onttrokken, er kan ook 

best wel weer een stukje 

worden teruggeven. 

De tour door het land heeft me 

een ding geleerd: het 

enthousiasme van NOB duikers 

is niet te temmen. Dus voordat 

iemand met het idee komt om, 

onder het zingen van de Zuiderzeeballade, de dijken van Flevoland door te steken: niet doen! Deze provincie 

heeft sympathieke NOB clubs die ook grond onder hun voeten verdienen. 

Het kan natuurlijk ook via de diplomatieke weg. Er is een site die al stelt dat de plas nu open is. Maar wees 

eerlijk, da’s lang niet zo leuk. 
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PLOF! 

Met een klap landt er iets in de gang. Dat gebeurt niet vaak. Reclame druipt langs de deur, de krant ritselt zich 

een weg naar de vloer, maar een ferme plof? Dat moet een pak van betekenis zijn. 

En zaken van betekenis komen tegenwoordig alleen nog digitaal binnen. Wat blijkt, de bond heeft mij het 

jubileumboek 50 jaar NOB toegestuurd. 

Een ferm werk van enkele oldtimers binnen de bond. Oldtimers klinkt stoffig, maar dat is het zeker niet. 

Grafisch sterk, goede doorsnijdende selectie uit onze historie en een moderne lay-out. 

Zelfs ik heb maar drie kritiekpunten. Allereerst het lijstje voorzitters: achter ridder Geurts staat geen 

einddatum. Dat de auteurs hem nog jaren in functie willen is een sentiment dat ik deel, maar er zit echt een 

statutaire houdbaarheidsdatum op onze opperduiker.  

Dan een serieuze. De ondertitel “deel 1” ontbreekt. Dit 

boek gaat over “de bond”, de hersenen van de 

organisatie. Met vijftig jaar moet er ook een “deel 2” 

komen. Dat moet over het hart van de organisatie gaan: 

de verenigingen met al die, veelal naamloze, vrijwilligers. 

Mensen die zich jaar in, jaar uit letterlijk en figuurlijk in 

het zweet lopen voor hun club. Zo’n deel twee zou niet 

alleen een erkenning zijn van hun inzet, maar ook 

reclame voor waar het echt om gaat, de sportduiker. 

Ik heb een poging gedaan. Met een format waar de 

verenigingen hun eigen verhaal invullen. Met foto’s, 

logo’s en anekdotes. Net zo mooi als deel 1. 

De NOBobo’s tuinden er niet in. Benauwd dat 

verenigingen niet willen, kunnen of zich belachelijk 

maken. Geen vertrouwen in de kracht van de organisatie. 

Een lange lijst mensen die hebben gebouwd aan 

geschiedenis van de NOB heeft deel 1 niet gehaald. Da’s 

niet erg, het gaat niet om de volledigheid, het gaat om 

het prachtige verhaal. En dat doorsnijdende verhaal wil ik 

ook van het NOB hart, van onze clubs. 

Punt drie is marginaal. Het boek is er voor een 

vriendenprijs. Daarom is het niet ingebonden en goud op snee. Dat had onze geschiedschrijving wel verdiend. 
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DECEMBER 

Het jaar is weer bijna om. Dat is het moment waarop onze helden helder hun heldst kiezen. Uiteraard heb ik 

het over de verkiezing van de sportman en -

vrouw van het jaar. 

Bij de vrouwen zou ik het niet weten. 

Ranomi? Esther? Marianne?  

Bij de mannen ligt dat anders. Hier heb ik 

een duidelijke negatieve keuze. Alles, 

behalve Dorian van Rijsselberghe. Direct de 

man de vlag het stadion in laten dragen, 

zonder dat hij ooit iets heeft gepresteerd. 

Terwijl Ankie, de enige vrouw die sinds 

Woodstock altijd prijzen haalt, zo mooi op dat bejaarde paard Londen binnen had kunnen sjokken. Waren we 

eens echt opgevallen.  

Niet dat ik persoonlijk iets tegen Dorian heb, anders dan dat hij jonger, knapper en atletischer is dan ik. Het feit 

dat hij altijd, tussen twee boterhammen en een kop koffie door, een rondje om Texel surft, waardeer ik zelfs 

enorm. 

Nee, het gaat om waar hij voor staat. Naast iedere kampioen staat altijd een sportbond te hijgen dat het “hun” 

sport zo stimuleert.  

Bij Dorian is dat al te merken. Net waren 

we van de surfers af, komt dat verdwaalt 

stuk Texellaar meedogenloos keer op 

keer als eerste over de streep. Dus iedere 

zichzelf respecterende vader en 

grootvader graaft zo’n plastic plank-met-

lap uit de berging onder het motto “toen 

Stefan van den Berg in 1984 kampioen 

werd stond ik ook al op de plank”. 

Waar ik me druk over maak? Al deze 

plasticzeulers komen niet verder dan 

plankpleuren op de plek waar wij het 

water in of uit willen. En zij verwachten 

dat we de soepelheid van een Epke, of de 

snelheid van een Kromo hebben om ons 

uit de vinnen te maken. Ik moet ze 

teleurstellen. Bij mij is het meer de 

lompheid van een modale gewichtheffer. 

Nu denken jullie misschien “zen”, dat gaat net als de vorige keer weer over. Maar D. te T. wil nu gaan kite-

surfen. Probeer je eens voor te stellen wat dát met onze instapplaatsen doet.  

Het wordt tijd dat ik ga trainen in Sumo-Scuba! Tot die tijd, als advies aan al die kampioenen die de held der 

helden mogen kiezen: EPKE, EPKE, EPKE! 
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DE KANDIDAAT 

"Mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk" dacht ik bij de aankondiging van de 

kandidaat voorzitter. Niet alleen vanwege ons duikvolk, maar ook als historisch voorbeeld. 

3De openingszin wordt toegedicht aan de Vader des Vaderlands. In werkelijkheid kwam deze van 

zijn spindokter. Willem zelf was direct hartstikke dood toen Balthazar Gerards hem neerschoot. 

Zijn 16e eeuwse persdienst maakte er een godvruchtige en 

nationalistische tekst van die de massa tot vandaag aan toe als 

voorbeeld dient.  

Ook de kandidaat heeft grote naam gemaakt als spindokter. Als 

politiek sluipmoordenaar was hij actief achter Balkenende. Beloond 

met een staatssecretarisschap, een functie die hij niet uit wist te 

dienen. 

Is dit een reden om ons niet te leiden? Nee natuurlijk. Als hij onze 

wereld kent en frequent duikt in onze wateren, zou hij zo mijn steun 

hebben. 

Zij die hem hebben opgedoken zullen de teksten van hun eigen spindokters met vuur brengen 

om zijn geschiktheid te bezweren. Wacht op: “de professionalisering van het bestuur”, “de 

belangrijke invloed op de grote regeldruk vanuit den Haag” en “het grote netwerk van de 

kandidaat”. (Snorkelen en één duik hebben we al gehad.) 

Het benoemen van gewezen en gesjeesde politici op dit soort functies is populair. Het staat leuk 

op hun CV en het is therapeutisch voor de gekrenkte ego’s.  

En het werkt niet. Ik daag het bestuur uit met één goed voorbeeld te komen. Alleen bij een match 

met het onderwerp zijn deze mensen hoofdprijzen. Helaas, de kandidaat is geen Terpstra. 

Toegegeven, los van “het akkefietje” was hij als “defensieman” een degelijk bestuurder. Maar als 

bruggenbouwer? Hij steunde Henk Bleeker als potentieel partijleider. Die willen ze nu zelfs niet 

meer als prins carnaval. Geen punten voor verbinden. 

Het positieve nieuws? Hij gaat zich lang inwerken. Da’s veel duiken. Of komt hij niet verder dan 

Veenendaal?  

Als dat zo is, rest ons een gevallen kroonprins en het “Mon Dieu, mon Dieu, ayez pitié 

de MON âme et de ces pauvre plongeurs”.  

                                                                 
3 Foto internet. 
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VOLGELAATSMASKER 

De nieuwe specialisaties blijven een uitdaging. Ooit heb ik met een Kirby Morgan helm gedoken. Dat was leuk, 

dus op naar de cursus. 

Het boek noemt de voordelen: comfort, communicatie, veilige hoofdbevestiging en bescherming tegen de kou 

en vuil water. Wat is belangrijk? Brillen ben ik nooit kwijtgeraakt en vervuild water krijg je me niet in. Praten 

onder water?  Ik hou geen buddy over! 

De nadelen volgens het boek: duur, geen opleiding, moeilijk in gebruik en onbekend. Kijk duur, daar houd ik 

niet van.  Geen opleiding?  We kijken naar de voorpagina van het boek: Specialisatie volgelaatsmasker. De 

schrijver had duidelijk te weinig zelfvertrouwen.  

De afweging bij volgelaatsmaskers gaat dus tussen 

‘meer comfort’ en ‘moeilijk en duur ’. Dat is 

overzichtelijk. 

We maken kennis met het masker. Opmerkelijk zijn de 

neusdoppen. Na het aanbrengen van de nokken kan ik 

mijn neus er mee dicht duwen.  

We vragen de docent naar zijn oordeel over de maskers. 

Hij is duidelijk: je ziet meer, het zit voor geen meter en 

het klaren is vaak gezeur. Maar, zo besluit hij, op de 

kant staat het rete-cool. 

 Voor de praktijk loop ik heel macho het zwembad in. 

Het oppervlakteventiel staat helemaal open, maar toch 

beslaat het masker volledig. Ik weet dus niet of iemand mijn “Cool” heeft opgemerkt.  

De oefeningen zijn goed te doen als je voorkomt dat de bandjes zich als een octopus om  je hoofd en 

apparatuur vastplakken. En het klaren? Door je masker op je voorhoofd te drukken ram je de plastic doppen in 

je neusgaten. Mijn toch al niet geringe gok wordt hierdoor ernstig opgerekt, maar het werkt.  

En dan het buitenwater. Als we het ademen door de neus beheersen gaat ook het klaren behoorlijk, maar 

verder.. 

Mijn buddy en ik testen het ‘je ziet veel meer’. Dat valt tegen: geen vis te zien, met één rode watermijt houdt 

het wel op.  

Terug op de kant houden we een krachtige evaluatie: prima cursus, maar “Moeilijk in gebruik” wint op alle 

fronten van “Comfortabel” of het nu rete-cool staat of niet. 
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DE VRIES DRIBBELT ZICH IN 

Mooie kop in het februarinummer. Je vraagt je dan af of de man het erg zal vinden als hij ontdekt dat dit een 

watersport is. En dat, als hij er achter komt dat dit het geval is, hij zich het effect van dribbelen kan voostellen? 

Gelukkig kunnen zo'n 17.500 NOB duikers, 2100 instructeurs en 280 verenigingen en scholen dat wel: stof, stof 

en nog een keer stof.  

4Opwaaiend stof is zelden positief in de sport. De afgelopen maanden was het weer raak. Eind 2012 werd 

grensrechter Richard Nieuwenhuizen doodgeschopt. De Vries, nee niet de kandidaat, maar onze 

directeur, sloot zich direct publiekelijk aan bij de oproep tot meer sportief gedrag en de veroordeling 

van dit soort gruwelijkheden, 

Het begin van dit jaar werd de meeste stof veroorzaakt door Lance A, profsporter te Austin, Texas. Hij 

bekende dat hij alles had gebruikt wat God en grote sportorganisaties hadden verboden. Hij had er 

dan ook zichtbaar heel veel spijt van. Niet van het 

gebruik, wel van het feit dat hij was betrapt. 

Dit soort reacties roept de vraag op waar je zelf 

staat en hoe ver je zelf gaat in je sport. En in de 

beoordeling van anderen. Heb je een eigen 

mening, of huil je alleen maar mee met de wolven 

in het bos? 

De reactie van Arjan de Vries op het 

voetbalwangedrag vind ik authentiek en 

voortreffelijk. Een voorbeeld van het integer 

bemoeien met anderen. Chapeau! 

Bij doping ligt dat voor mij genuanceerder. Als 

iemand mij ooit betrapt op het gebruik van droogpak en nitrox zal ik dat onmiddellijk toegeven zonder 

te zeggen dat er specialisaties zijn die me er toe hebben gedwongen. 

Zo zag ik dat Ron Offermans bondscoach onderwaterfotografie is. Als doping me kan helpen om net 

zulke foto’s te maken als hij, reis ik onmiddellijk af naar Lance om zijn voorraad over te nemen. Dan 

slik, snuif en spuit ik alles om de top te bereiken. 

Ik vrees dat ik niet in de B-selectieploeg kom, en dat ik me op deze plaats in dit blad vooral druk zal 

blijven maken over het stof dat anderen doen opwaaien. 

  

                                                                 
4 Internetfoto FM Magazine 
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HET KAN VRIEZEN, HET KAN…  

(Deze column is uiteindelijk niet ingestuurd omdat het privé panel het te hard vond) 

Een paar jaar geleden werd de Vries aangekondigd als nieuwe directeur. Sceptici wilden er niet aan, het verhaal 

ging dat hij geen sjoelschijf van een loodblok kon onderscheiden. 

Ik kende Arjan al een tijdje van zijn werk bij een schietbond. Rustige vent, ging uitstekend om met vrijwillig 

sportkader en wist perfect zijn weg in de wereld van NOC*NSF en VWS. 

Zijn baan is niet het leiden van de Nederlandse sportduikers, maar het 

directeuren van een bondsbureau.  

Kortom, een prima keus. Hoewel ik hem ervan verdenk dat hij nog steeds 

loodgordels en broekriemen verwart, directeurt hij bekwaam.  

Nu hebben ze weer een de Vries gevonden. Mogelijk is duikneef Peter R. 

hiervoor ingezet, al vertrouw ik er op dat de laatste op tijd onraad ruikt. 

Voortbordurend op “een directeur directeurt”, is de keuze nu een 

“voorzitter die voorzit”. Ongetwijfeld beheerst Jack de voorzit, maar zijn 

er meer competenties? We willen passie voor onze vrijetijdbesteding. Het 

liefst iemand die onze unieke plek in de onderwatersport begrijpt en 

overtuigend uitdraagt. Een vrouw of man die zorgt dat we de grens van 

20.000 leden passeren. 

Vrienden van Jack vinden dat hij zo goed voorzit, dat de rest van het 

bestuur kan zorgen voor die passie en contact met de achterban. 

Nu zit er een Kool in het bestuur, dus basale duikpassie is er zeker. Als ik naar een voorzitter kijk, wil ik Zeeuwse 

zoutkristallen achter de oren, en een milde veengeur. Het mag niet nodig zijn om naar de uithoek van de 

bestuurstafel te kijken om geestverwanten te vinden.  

Duiken is niet bijzonder ingewikkeld. Iedereen die zich sportduiker noemt heeft “de passie” meestal in no-time 

ontwikkeld. Bij voorbaat kansloos is Jack dus niet. Als hij de dive & greet in juni helemaal doet, is voor mij de 

kou uit de lucht. Het moet dan wel “&” zijn. Alleen “greet” wordt niet goed gerekend. 

Voorlopig blijft dus de waarschuwing “Resultaten behaalt met De Vries in het verleden geven geen garantie 

voor de toekomst”. 
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HEK 

Er staat een hek om onze plas, de Beldert. Het is een mooi hek, het is hoog en het is nieuw. 

Bij het hek staat een kassa, zodat je toegang kan kopen tot het strand. Niet dat het duiken tot voor kort gratis 

was, wel veel goedkoper. En het hek is vaak dicht. 

Betuwse duikers zijn nu min of meer verplicht om bij Duikcentrum de Beldert te water te gaan. Mogelijk 

denken jullie nu aan spijkers zoeken bij eb, maar dat lijkt maar zo.  

Kijk, ik gun het team van Duikcentrum de Beldert hun klandizie, en ik weet dat de pachter van wat nu Beldert 

Beach heet niet op zoek was naar deze situatie. De Holland Evenmenten Groep, want daar hebben we het over, 

kreeg de situatie min of meer opgedrongen. Ze investeren enorm in attractieve recreatie op hun Beach. 

Wat niet deugd is dat een publiek terrein uit pure bezuinigingsdrift wordt geprivatiseerd. Kreten als “zware 

economische tijden” en “er moet bezuinigd worden” worden meedogenloos gebruikt om kosten te verleggen 

naar individuele gebruikers en verenigingen. Bijna ieder jaar zie je weer een duikstek achter een hek of een 

slagboom verdwijnen. De recreanten schuiven wel, het gaat om relatief kleine bedragen. 

Ook geringe verhoging van de badhuur hoesten we wel weer op, ondanks dat de service achteruit gaat, en zo 

gaat het afwentelen maar 

door. Het centraal 

planbureau rekent de 

onzichtbare lastenverzwaring 

toch niet na. 

Even heb ik overwogen om 

het nieuwe hek te testen op 

trek- en duwkracht. Maar de 

sloot voor het hek is ernstig 

verbreed, waardoor het 

nemen van Fort de Beldert 

topsport wordt.  

Nu ook Duikcentrum de 

Beldert investeert in deze preventiemaatregelen tegen vrije recreanten, blijft er maar één zwakke schakel rond 

de bewapening van de plas. Ook onze club moet dus mee, om te voorkomen dat we onder de voet worden 

gelopen. 

Dit alles lijkt me een klusje voor Jack. Stel een meldpunt “stiekeme lastenverzwaring” in en overtuig je Haagse 

vrienden dat duikers geen plofkippen zijn, waar in zware tijden nog veren van geplukt kunnen worden. 
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GEEN KOOLUMN…  

(Korte bijdrage aan NOB promotie)  

Wat opvalt? Dat Nederland best groot is als je het helemaal doorkruist. 

Met buddy en 2 uitrustingen wordt het gelukkig al gauw gezellig. Verder 

valt op dat er zo veel te zien is. Alle twaalf duiken hebben uiteindelijk 

foto’s onder water opgeleverd. Van pos tot meerval en van spons tot 

zoetwaterkwal.  

Met andere verenigingen duiken betekend ook geestverwanten 

tegenkomen. Bijpraten met oude bekende en het krijgen van nieuwe 

bekenden. Voor wie een meet & greet te veel kilometers vindt hebben 

we nog een tip: plan onderweg nog een duik. Op die manier hebben mijn buddy en ik vorig jaar 18 duikstekken 

gezien in 6 weekenden. 

Alweer een duikfestival? 

Bereid je maar vast voor op 

het volgende: je hebt veel te 

weinig tijd om met iedereen 

te praten. En dat, als je gaat 

duiken, het bestuur bedenkt 

dat ze leuke dingen gaan 

doen. En dat ook iedereen 

naar alle lezingen wil. 

Waarbij je er zeker van kunt 

zijn dat degene die je 

overslaat door iedereen 

wordt aangemerkt als “die 

had je niet mogen missen”. 

Kortom, de enige manier om 

het helemaal te vatten is met 

de hele vereniging te gaan 

en met een strakke 

rolverdeling informatie op te 

pikken en daarna roddels te 

delen. Het duikfestival, de 

plek voor de echte NOB-er. 

Of je er nu van houdt of niet. 
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DEEL TWEE? 

Alweer een duikfestival? Wij hadden het ingeschat op het eeuwfeest, of op zijn vroegst het volgende lustrum. 

Bereid je maar vast voor op het volgende: je hebt veel te weinig tijd om met iedereen te praten. Als je iemand 

wilt spreken zit die net bij een lezing, of gaat net duiken. 

En dat, als je gaat duiken, het bestuur bedenkt dat ze leuke dingen gaan doen.  

dat ook iedereen naar alle lezingen wil. Waarbij je er zeker van kunt zijn dat degene die je overslaat door 

iedereen wordt aangemerkt als “die had je niet mogen missen”. 

Verder moet je rekening houden met de Wet van de massa vertraagde mobiliteit. Een relatief onbekende 

afgeleide van de Wet van Murphy, en niet goed uitgelegd in de boeken. Kort en goed komt het er op neer dat 

auto’s met duikuitrusting gemiddeld langzamer rijden dan die zonder. Hoeft niet, maar ze doen het. Het effect 

kent iedereen: De auto’s zonder duikers staan het dichtst bij het water. 

Kortom, de enige manier om het helemaal te vatten is met de hele vereniging te gaan en met een strakke 

rolverdeling informatie op te pikken en daarna roddels te delen. Het duikfestival, de plek voor de echte NOB-er. 

Of je er nu van houdt of niet. 
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KONINGSLIED. 

Nee, ik zal niet ook mijn mening nog geven, het gaat me om het woord op zich. Ieder jaar komen er zulke 

mooie nieuwe woorden bij. Zoals draaideurcrimineel en weigerambtenaar. Sommigen maken er zelfs lijstjes 

van. 

Lijstjes van uitgestorven woorden kennen we niet. Die verstoffen langzaam in de steeds dikkere van Dale. Een 

voorbeeld is “eigen verantwoordelijkheid”. Toen ik begon met duiken hadden we dat. We waren geestelijk 

gezond genoeg om goedgekeurd te worden. En daarmee eigen verantwoordelijkheid voor onze daden. OK, er 

was een veiligheidsreglement, en er waren aanbevelingen, maar gezond van geest als we waren schatten we 

onze risico’s in en doken we ons een slag in de rondte. Wie minder avontuurlijk was sloot een verzekering, 

maar daar bleef het wel bij. 

En toen kwam de wettelijke 

aansprakelijkheid.  Een juridisch 

begrip van verzekeringen niet 

uit te betalen, tenzij ze de 

kosten bij anderen kunnen 

halen.  

De eigen verantwoordelijkheid 

verbleekte, en het werd nog 

erger. ARBO en de RIE deden 

hun entree. Prima voor 

bedrijven, maar men vergat wel 

de regelneven en verzekeraars 

af te rasteren. Nu bedenken zij 

wat wel en wat niet kan. Eigen 

verantwoordelijkheid werd 

dode taal. De badman, die je 

eens hartelijk begroette, wacht 

je nu op met tekenlijst om 

verantwoordelijkheid af te 

wentelen. Instructeurs bezitten koffers met papier om mee te bewijzen dat er nooit sprake is van eigen 

verantwoordelijkheid. Met plattegronden, opleidingsplannen en per oefening een instructeur/duiker 

overeenkomst. En dat terwijl bijna alles tegenwoordig met de juiste app op afstand is op te roepen. 

De NOB heeft meneer Kool, geen familie, ingezet om met de regelneven te onderhandelen over de  

interpretatie van de regels. Hij is expert met enorme inzet om de regelneven nog een beetje in te tomen.  

Toch krijgt hij nog een onderhandeltip van me. Beste Sander, als het niet lukt, citeer dan de koning. Drie vingers 

in de lucht en roep de opmerking die je wist dat zou komen: “Protocolfetisjist!” 
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DIGITAAL. 

“Wat wil je nu bereiken?”, vroeg iemand me pas. Het eenvoudige antwoord is “niets”. Columnisten zijn de 

hofnarren van onze tijd. Wij roepen hard “boe” en gaan dan weer vrolijk verder met de dag. 

Eigenlijk is het naar als onze spot leidt tot verandering. Echt, niet doen, de lol gaat er voor iedereen van af. Om 

maar eens een voorbeeld te noemen. Toen de koolumns net startten, was duiken in de digitale wereld van de 

NOB een leuk doelwit. De site was volstrekt van de vorige eeuw, een relatie met internet 2.0 ontbrak volledig. 

Ook de digitale communicatie ging die van de modale Neanderthaler niet te boven. Met mazzel kreeg je een 

email terug, maar dat kwam nauwelijks op het 

niveau van rooksignalen van de oermens, en die 

laatsten hadden bovendien knuppels.  

Nu ziet de site er mooi uit, krijg ik blije geluiden van 

clubgenoten over info die ze oppikken voor het goed 

functioneren van de vereniging. Er is een mooie 

informatieve digitale nieuwsbrief en ze zijn actief op 

facebook en twitter. Sterker nog, als je nu het lef 

hebt om uit je analoge grot te komen is de kans 

groot dat ze je vragen even ergens een reactie op te 

geven. 

Duikstekken in Zeeland zijn inmiddels digitaal in 

kaart gebracht en ik ben er van overtuigd dat 

“Check-de-Stek” in de volgende druk van het boek 

“de 3S methode” gaat heten: “Safety – Site – 

Seeing”, waarbij de kans op fouten verder wordt geminimaliseerd. 

De nieuwste stap is de app die aangeeft hoe druk het is op de Zeeuwse duikstekken. Ik heb het niet eens 

geprobeerd, maar ben direct naar Bretagne gereden.  

Wel knaagt er iets aan me. Van de routeplanner weet ik dat de filemeldingen behoorlijk accuraat zijn. Een of 

twee keer denk je “ik weet wel beter”, maar na lang in de rij staan herzie je je mening. 

File duiken zie ik ook helemaal niet zitten. Maar werkt die app “drukte op de duikstek” nu echt?  

Of ben ik deze keer degene die in de maling is genomen door de whizz-kids van het bureau en had ik die 

duizend kilometer omrijden kunnen laten?  

  



 33 

DAN DAN, OF NIET DAN? 

Jaren heb ik reanimatie les begeleid bij 2* instructeur cursussen. Daarbij ondersteund door absolute toppers 

uit de eredivisie van het hart masseren. 

Enkele jaren terug concludeerde het bestuur dat ons kader niet 

volledig up-to-date was. Sterker nog, dat we mogelijk wettelijk 

aansprakelijk waren! Dat een patiënt overlijdt, is tot daar aan 

toe, maar wettelijke aansprakelijkheid? Het is een horror 

scenario!  

Het bestuur is aan het polderen geslagen en jawel: men moet 

het maar buiten de NOB zoeken. Er zijn twee hoofdrichtingen: 

de Nederlandse Hartstichting of het Divers Alert Network 

(DAN). Om instructeur bij de hartstichting te worden moet je 

(para)medicus zijn of, jawel, maak me gek: DAN instructeur. 

Dat betekent dan wel lid van DAN worden en “badges” 

verzamelen:  Instructeur BLS, Instructeur AED, Instructeur 

Oxygen Providor etc.  

Met de grootst mogelijke weerzin ben ik, na de nodige euro’s 

in een fonds te hebben gestort, naar de BLS cursus gegaan. 

Ere wie ere toekomt: perfect gegeven cursus met uitstekend 

materiaal. Dat dan weer wel dan.  

Het meest opmerkelijke is dat, indien je onvoldoende cursussen verkoopt, je de bevoegdheid weer kwijt raak. 

En dat je de massage-variant van airmiles krijg als je veel pakketten afzet. 

En zo kost het geven van een zeer beperkt deel van onze duikopleiding veel tijd en geld. Het eerste wat DAN 

instructeurs elkaar dan ook leren is hoe je, door handig bij elkaar cursussen te ondersteunen, met minimale 

inzet je bevoegdheid houdt. 

Het streven naar kwaliteit is iets, waar je bestuurders alleen maar om prijst. Nu ik de cursus heb gevolgd en de 

gevolgen overzie, vind ik de polderoplossing voor het probleem slap en NOB onwaardig. OK, er zijn zoveel 

vrijheidsgraden dat iedereen er mee wegkomt. Maar waar is de vent m/v die met de vuist op tafel slaat en 

zegt: nu is het gedonder afgelopen, gewoon bijscholen! 

Met de huidige constructie hoor ik te veel instructeurs die zeggen: “dan, maar niet DAN”. En zo schieten we 

ons doel voorbij… 
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TRADITIE 

Wanneer is iets een traditie? In september is de 2e traditionele jaarlijkse NOB duik in Slijk-Ewijk. Communicatief 

is het sterk.  

Wij hebben het ook wel eens gedaan. De 2e traditionele oudejaarsduik op 31-12 om 12:31 uur werd in 2000 

gehouden; nu is die traditie op 

weg naar het 3e lustrum. 

Voor wie de 1e uitgave heeft 

gemist: Overvolle lezingen, te 

veel info, te veel bekenden en 

ook nog duiken. Daarnaast 

was er voor mooi weer 

gezorgd. 

Wie de dag ten volle wil 

meemaken moet zichzelf dus 

klonen, of met de vereniging 

gaan en afspreken wie wat 

bekijkt. Dan kan je daarna een 

verenigingsavond organiseren 

om sterke verhalen uit te 

wisselen. 

Mijn buddy en ik hebben zelfs een blijvende herinnering aan de eerste bijeenkomst. Uit de handen van de 

voorzitter hebben we ieder een beeldje in ontvangst mogen nemen dat in huize Kool bekend staat als “de 

Wraak van John Geurts” . Een op zich al lelijke helmduiker waarover een afzichtelijk plaatje was geplakt dat we 

alle jubileum duiken hadden gemaakt. 

In lijn met de Olympische gedachte dat meedoen belangrijker is dan winnen, hebben we het kleinood geroerd 

mee naar huis genomen. Waar het veilig is opgeborgen. 

Terug naar de traditie. Een jaarlijkse prijsuitreiking door de voorzitter lijkt me een passend element van zo’n 

traditionele bijeenkomst. En dan bedoel ik niet een videoboodschap op groot scherm, waarna de vicevoorzitter 

het vuile werk mag doen. 

Nee, een echte uitreiking door Jack de Vries, met schuddende handen en een gemotiveerd verhaal waarom 

onze sport life-time inspirerend is. 

Onbescheiden als ik ben, wil ik mezelf wel weer aanbieden als ontvangende partij. Tenslotte is het die maand al 

weer 15 jaar geleden dat ik een enveloppe kreeg met een speld voor langdurig lidmaatschap. Aan spelden doen 

we niet meer, heb ik begrepen. Dus kandideer ik mij voor een geplastificeerd loodblok in goudkleur met als 

opschrift “NOB – voor 40 jaar constructieve oppositie”. 

En dat we dan daarna samen een duik maken. Gewoon, omdat het kan! 
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ANJA, FRED, RON. 

Beginnende duikers willen altijd weten of duiken gevaarlijk is.  

Tijdens de theorie zeg ik de laatste jaren “als je twee jaar intensief 

hebt gedoken heb je kennis gemaakt met een duikongeval” 

Met mazzel is het paksqueeze. Met wat pech suizen je oren een tijdje, 

of valt er lood op je tenen.   

Je hoeft echter zelf geen slachtoffer te zijn. Het kan ook je buddy zijn, 

die van een Zeeuws trapje zeilt, of uitglijdt over de wierlaag bij eb. Met 

als gevolg een gescheurde spier, of een gebroken bot.  

Soms is het zelfs geen echt ongeval, zoals een stiktofnarcose die goed 

afloopt.  

Ook die opkomende virusinfectie waardoor je over je nek gaat op geringe diepte is geen “echt” ongeval (Ten 

minste, als je je niet verslikt).  

Je hoeft er ook niet fysiek naast te staan. Een buddy die te weinig drinkt 

aan het begin van een vakantie en deco oploopt, ondanks dat hij net 

binnen de grenzen blijft. Ook al bleef jij thuis, het was en is jouw buddy. 

Een ongeval heeft grote impact op de hele omgeving.  

En ervaring? Het helpt, maar geeft geen garantie. De “Zeeuwse” doden zijn 

vaak redelijk ervaren duikers die alleen nog wat diepe stromingsduiken 

willen.  

Als ik dat verhaal over de onveilige kant vertel is er vaak een statisticus die sommetjes begint te maken. Aantal 

duikers maal aantal duiken tegenover aantal ernstige of zelfs dodelijke ongevallen. Soms weet men zelfs zeker 

dat veldsporten gevaarlijker zijn. 

De NOB leidt op tot veilig duiken. Wij instructeurs doen er alles aan om iedereen veilig in en uit het water te 

krijgen. 

Mijn “binnen twee jaar maak je kennis met een ongeval” wordt soms dan ook 

met meewarig ongeloof aangehoord. Dan leg ik maar weer eens uit dat het 

echt gaat om de bewustwording, en dat er nooit, nooit garanties zijn.  

Soms zijn ze dan nog steeds in de ontkennende fase. Ik als instructeur zou 

toch moeten weten hoe veilig de sport is? 

Tegenwoordig hou ik dan mijn mond, kijk naar de gezichten in mijn 

herinnering en denk “Anja” “Fred” en  “Ron”. 
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EEN DRINGEND VERZOEK. 

(Deze koolumn is niet geplaatst omdat de redactie het “off topic” vond, waarna de info in de rubriek 

boven/onder water kwam) 

Utrecht. Mijn geboorte stad en de eerste plaats van het glazen huis. Het is een briljant concept. Kerstsfeer, geld 

inzamelen voor een goed doel, hongerende bekende Nederlanders, wat een prachtige manier om het jaar af te 

sluiten. 

Sinds een paar jaar zwerft het glazenhuis, in 2010 is er zelfs een duikactiviteit aan gekoppeld. Ergens is nog een 

foto waar ik naast Gerard van Eckdom en Giel Beelen sta. Laten we eerlijk zijn, het waren twee levensgrote 

cartoons, maar toch, we stonden 

samen voor het Glazen 

Onderwaterhuis. 

Dit jaar staat het huis in 

Leeuwarden. Dat zou nu net zo 

goed een digitaal huis kunnen zijn. 

Want met alle respect voor mijn 

Friese vriend(inn)en, Leeuwarden is 

voor velen geen locatie waar je 

even langs rijdt. 

We hadden daarom besloten ons 

dit jaar te beperken tot het 

sponseren van een radionummer. 

Er was nog discussie of het “Deep 

water”, “Barracuda” of “Yellow 

Submarine” moest worden. 

Het goede doel dit jaar is 

bestrijding van diarree. Vooral schoon drinkwater helpt. Wij duiken vaak in landen waar hygiëne absoluut 

essentieel is. Dus los van het “feel good” rond de feestdagen gaat de Glazen Huis aflevering 2013 (ook) om 

“ons” achterland. 

En raad eens wat, Hippocampus organiseert in Arnhem een 24-uurs marathon ter ondersteuning van de actie. 

Voor bijna heel Nederland is Arnhem dichterbij dan Friesland, en je kunt er heen met minder talenkennis. 

Het wordt meer dan een onderwaterhuis: Introduiken, onderwatervoetbal, breien onder water en zelfs een 

heuse onderwaterbioscoop. En veel memorabilia. Wie wil er niet een gebreide zeester kopen voor in de 

kerstboom? Of zelfs een geheel gebreid, onderhoudsarm en watervrij aquarium.  

Als je niet wilt wachten op het volgende duikfestival en een goed doel zoekt om de donkere decemberdagen 

door te komen, kom dan naar duiken-4-SR. 

Bij een grotere opbrengst dan vorige duikacties ben ik vrijwilliger voor de groepsreis naar Friesland. 

Dus vrienden, kom op 20-21 december naar Arnhem. Dat is een Serious Request. 
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VERHALEN 

EEN GEZONDE NOORDZEE 

Door menselijke invloed sterven er steeds meer soorten uit. Overbevissing, aanpassing van ondergrond en 

verplaatsing van soorten van de ene kant van de wereld naar de ander zijn wat voorbeelden. Zo heeft de 

Amerikaanse Ribkwal zich in de Zeeuwse wateren tot plaag ontwikkeld, en veroorzaakt de Chinese 

Wolhandkrab in het zoete water de nodige schade. 

Deze planten of dieren verstoren de plaatselijke biotopen, waardoor lokale soorten onder druk komen te staan. 

Nu kan je daar je schouders over ophalen en denken: ‘één soort weg, de andere terug’, maar zo simpel is het 

niet. Nieuwe soorten brengen hun natuurlijke vijand meestal niet mee, en zo kan het een tijd duren voordat de 

nieuweling qua aantallen in toom wordt gehouden. Het wordt dan “een soort er in, vele anderen onder druk”. 

Internationaal wordt er daarom gekeken naar mogelijkheden om lokale soorten de ruimte te geven die ze 

nodig hebben voor een fatsoenlijk leven. Daarmee werken we er aan de diversiteit in stand te houden. Het jaar 

2010 is daarbij uitgeroepen tot Internationale Jaar van de Biodiversiteit (http://2010.biodiversiteit.nl/) . Allerlei 

partijen hebben zich hierbij verenigd om biodiversiteit behoud en ontwikkeling te stimuleren. Daarbij werken 

overheden en natuurorganisaties sterk samen. Op het land kennen we de voorbeelden wel. Denk aan de 

“nieuwe natuur” in de uiterwaarden langs de grote rivieren, de wetlands in Zeeland, of de wildtunnels en -

bruggen die natuurgebieden met elkaar verbinden. 

 

Wij duikers kunnen hier ook een duidelijke rol spelen. De opleidingen leren ons al milieuvriendelijk te duiken en 

onze handen thuis te houden. Ook “Duik Holland Schoon” is een terugkerende actie die kan bijdragen. 

Een vrij recent initiatief is “Duik de Noordzee Schoon”. Deze actie stelt zich tot doel wrakken schoon te maken. 

In eerste instantie lijkt dat wat tegenstrijdig. Die zee heeft niet gevraagd om een wrak, dus waarom zouden we 

ons zorgen maken. De werkelijk is veel gecompliceerder. We veranderen zoveel aan onze leefomgeving, dat we 

“toevallige bijdragen” kritisch moeten bekijken. Een wrak biedt een harde ondergrond. Iets waar bijvoorbeeld 

anemonen en sponzen ernstig behoefte aan hebben. Ook bieden ze bescherming en rust voor vissoorten die 

http://2010.biodiversiteit.nl/
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niet constant in de stroom leven. Jong leven kan zich ook in en rond wrakken ontwikkelen. Netten op een wrak 

kunnen averechts werken. Netten die vaak afkomstig zijn van vissers die bij het uitoefenen van hun vak niet erg 

geïnteresseerd zijn in wrakken en accepteren dat ze af en toe een net verspelen. Ook sportvissers leveren een 

negatieve bijdrage. Vissen op een wrak is leuk, daar zit veel vis. Het verspelen van lijnen en lood is daarbij 

(na)deel van de sport. Je kunt het vergelijken met de lucht die wij verbruiken. Er is wel een verschil Lucht gaat 

naar boven, lood blijft liggen en is giftig. Hoeveel lood er jaarlijks precies verdwijnt is niet duidelijk. Een 

conservatief sommetje is dat ten minste 300 ton lood per jaar wordt verspeeld. Reken dat maar eens om in 

verloren loodgordels…. Per jaar! 

De echte ernst van deze praktijken zit vooral in het verschijnsel spookvissen. Vissen die in een lijn of net komen 

sterven een langzame dood en vormen een voedingsbron voor aaseters die op de kadavers afkomen. Die 

komen op hun beurt weer vast te zitten enzovoort. Een verspeelde lijn of net kan zo tientallen jaren 

spookvissen en een wrak in een smerig massagraf veranderen. De kunstmatige steun aan de natuur door het 

ongewild plaatsen van wrakken verandert hierdoor in een volgende onopgemerkte vorm van 

milieuverontreiniging. 

Binnen en buiten Biodiversiteit2010 werken een aantal organisaties aan het schoonmaken van wrakken. De 

voornaamste trekkers zijn Vereniging Kust & Zee en Duikschool GetWet Maritim. Op donderdag 2 september 

openden Albert Salman en Ben Stiefelhagen namens beide organisaties een tentoonstellingszaal in Sea Life in 

Scheveningen, gewijd aan dit thema. Sea Life trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers, die nu kunnen kijken 

naar “Duik de Noorzee schoon”. Via overzichtelijke displays, een film en beeldschermen wordt het verhaal 

getoond dat hier net is verteld. Naast directe actie op wrakken wordt zo aandacht voor de situatie gevraagd. De 

vereniging van Nederlandse Sportvissers was zo onder de indruk van het beeldmateriaal dat ze willen 

samenwerken. Met Kust en Zee en onderzoeksinstellingen werken ze om oplossingen te vinden voor “hun” 

deel van het probleem. Denk daarbij aan afbreekbare vislijnen en loodvervangers. 

Voorlopig is de tentoonstellingsruimte met de film nog een paar maanden te zien, daarna wordt het omzien 

naar andere opties. Dus wie een bijdrage wil leveren, zoals al veel NOB coryfeeën hebben gedaan, het kan op 

verschillende manieren. Kijk op de sites www.kustenzee.nl en www.duikdenoordzeeschoon.nl om te zien hoe. 

Wie meer wil weten kan ook wachten tot het eind van het jaar als er een boek over dit thema zal verschijnen. 

Rob Kool, instructeur & bioloog 

  

http://www.kustenzee.nl/
http://www.duikdenoordzeeschoon.nl/
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GAGNAN 30 JAAR. 

De Tielse vereniging Gagnan heeft haar 

6e lustrum gevierd. De club is nu groter 

dan ooit, met een grote variatie aan 

activiteiten en opleidingen, dus reden 

genoeg om de 30 jaar te vieren. Naast 

de “gebruikelijke” jubileum activiteiten 

zoals het feest en de “30 duikers/30 

minuten duik” bij het clubhuis aan de 

Beldert is gewerkt aan een speciale 

activiteit. 

Naar aanleiding van de specialisatie 

digitale fotografie door Jan Geelen en 

de biologiespecialisatie door Rob Kool 

is gewerkt aan een reeks foto’s “de 

Beldert in het klein”. 

Normaal gaan fotografen in deze plas 

op zoek naar de steuren, de grote 

snoeken of grote scholen baars. Nu was 

de opdracht om organismen kleiner 

dan 2 cm te vinden in de huisplas de 

Beldert. Het vinden van haften, 

bloedzuigers en platwormen is al een 

behoorlijke inspanning, het 

fotograferen wordt daarna helemaal 

een bijzondere opgave. Zeker met 

kleine dieren als de rode watermijt en 

de zoetwaterpoliepen worden de 

grenzen dan de mogelijkheden opgezocht (en vaak overschreden). Hier enkele van de resultaten. Bijzonder zijn 

de aasgarnaal op een rietblaadje door Rob Herkströter, de bloedzuigers op vin van een baars door Rob Kool en 

de slak met mosselen en een zoetwaterpissebed door Marcel de Krieger. Met deze foto’s tonen we aan dat je 

ook in zoet water altijd wat kan zien. We willen andere verenigingen uitdagen deze aspecten van het 

zoetwaterleven in beeld te brengen. 
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HOTSPOT PLOUMANAC’H.  

Voor velen is “Het dorpje” van de strip Asterix een van de bekendste plaatsen in Frankrijk. De plaats bestaat 

echt. Albert Uderzo & René Goscinny deden hun inspiratie op aan de noordkust van Bretagne. De kloven, 

bossen en de grillige kustlijn van het gebied zijn terug te vinden in de strips. Op de plaats van het dorpje ligt in 

werkelijkheid het buurtschap (commune) Ploumanac'h, onderdeel van de plaats Perros-Guirec. 

Dat je in Bretagne goed kan duiken is velen bekend, kantduiken in Bretagne is dat veel minder. Toch is duiken 

vanaf de rotskust een aantal plaatsen goed te doen, en Ploumanac’h is er een fantastisch voorbeeld van.  

De kust wordt hier gedomineerd door graniet. De graniet ter plekke is ijzerhoudend, en heeft daardoor een 

roze kleur. Het weer kan beestachtig zijn in dit deel van Frankrijk. Langs de zee is graniet het enige dat 

weerstand kan bieden tegen de krachten van de natuur. De rotsen zijn niet heel hoog, maar zien er door kleur 

en de inwerking van wind en water ongelofelijk mooi uit. Er zijn dan ook vele toeristen die het “douanepad” 

langs de kust wandelen. Een ideaal gebied voor dus voor de “begeleiders” van duikers. 

Maar zeker ook voor ons: de rotsen zetten zich onderwater voort. Ze vormen een goede ondergrond voor 

verschillende wieren en vastzittende dieren als sponzen, mosdiertjes en gorgonen. Daar tussendoor zwemt 

heel veel vis en lopen krabben en kreeften. 

In grote trekken valt duiken in Bretagne te omschrijven als duiken bij de grote broer van de Oosterschelde. Je 

ziet veelal dezelfde planten en dierengroepen, maar de exemplaren zijn hier vaak groter en er is veel meer 

variatie. Zo zwemt sinds een aantal jaren de zwartoog lipvis veel in onze wateren. Door de opwarming is het 

gebied van deze soort noordelijk uitgebreid. Maar hier zie je ook een aantal andere soorten, zoals de 

koekoekslipvissen. 

Duikers kunnen hier twee duidelijk verschillende biotopen bekijken. De harde rotsen, met daarop en 

daartussen allerlei soorten. In de eerste 10 tot 12 meter met veel wier, daarna krijgen andere rotsbewoners de 

overhand. De zeeoor is een voorbeeld. 

Naast de rotsen is er het zand. Hier leven allerlei soorten die graag graven de overhand. Sepia’s, wormen, 

shellschelp en vooral spinkrabben zijn hier veelvuldig te zien. 

Ogenschijnlijk de eenvoudigste duikstek ligt aan het eind van de Rue Aimee Fournier. Neem in het dorpje de 

richting van de vuurtoren (Phare) en draai dan deze straat in. Vanaf de parkeerplaats sta je zo op de boothelling 

van de reddingsboot van de plaats. Duiken is hier toegestaan, tenzij het signaal wordt gegeven dat de redders 

uitrukken. Dat signaal klinkt ook onder water door een loudspeaker. Vanaf de helling kan je tussen de rotsen 

verder dalen. Hou je koers en route goed bij, want voor je het weet lijken alle rotsen op elkaar, en het is toch 

zaak er weer bij de helling uit te komen. Op alle andere plekken zijn de rotsen onaangenaam hoog voor iemand 

die met een uitrusting loopt te slepen. 

Wie er voor het eerst komt krijgt de indruk dat je op ieder moment van de dag het water in kan. Pas op, dit is 

maar heel ten dele waar. Heel Bretagne is stroomduik gebied. De VVV, campings en duikshops kunnen je 

allemaal aan de getijden helpen. Zeker bij eerste verkenning is het zaak aan de hand van deze tabellen te 

duiken. De boothelling ligt in een natuurlijke kom in de granieten kust. Daar stroomt het niet. Duikscholen 

maken hier gebruik van door klasjes op ieder gewenst moment les te geven. Als je de kom op het verkeerde 

moment uitzwemt, krijg je de stroom vol op je. De reddingsboot rukt meerdere malen per jaar uit om dit soort 

duikers te redden. 

Let ook altijd op of het water kalm is. Als de wind op de haven staat kan er een levengevaarlijke golf en kolk 

ontstaan.  
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Een tweede stek ligt even verderop. Het is de kust achter Camping de Ranolien. De route: Rij van Perroz-Gireg 

de Boulevard du Semaphore (= de doorgaande weg) richting Ploumanac'h. Neem de afslag naar camping le 

Ranolien, de doodlopende Chemin du Squevell. Rij de afslag van de camping voorbij en ga onder de 

dwarsboom over de weg door. Daarna buigt de weg naar links en eindig je op de parkeerplaats op. Via een 

granieten trap kan je hier naar het water. “Le Ranolien” is een hoogwaterstek. Laagwater kan ook, maar het 

getijdenverschil is hier een meter of acht. Bij laagwater moet je tientallen meters over de rotsen en losse 

stenen klauteren om duikdiepte te bereiken. Je kan hier verschillende routes uitzetten: recht uit de kust, langs 

de kust of om de rotsen die als een klein schiereiland in zee wijzen. Wie recht vooruit duikt bereikt de 

zandbodem, die ter plekke minder diep ligt dan in de haven. Omdat de stek aanmerkelijk minder diep is dan de 

boothelling, betekenen andere routes dat je altijd veel wier om je heen hebt. En waar wier is verschuilen is 

vissen, krabben en kreeften. Wie geluk heeft kan zelfs congers tegen komen. Als je verder door zwem kan je op 

het zand de grote mantel, wormen en regelmatig sepia’s tegen komen. Spinkrabben lopen er altijd. 

Wie het stroomduiken goed bestudeerd heeft, en het wisselvallige weer goed in de gaten houdt kan op nog 

meet plekken te water en prachtige duiken maken. Ervaring blijft noodzaak, maar oefenen in de Oosterschelde 

is geen straf. 
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ONDERWATERLEVEN DOOR DE OGEN VAN TWEE MANNEN DIE NOOIT DOKEN. 

(Artikel is uiteindelijk sterk ge-edit door de redactie, prima, maar hier het originele verhaal en de originele 

foto’s) 

 Er zijn veel redenen om onder water te gaan. Ontspanning, 

lichaamsbeweging, schat zoeken, noem het maar op. 

 De zwaarst wegende reden is voor velen de rust, de 

vormenrijkdom en schoonheid van het leven onder water. Al 

duizenden jaren vragen mensen zich af hoe het leven er 

onder water uit ziet. 

Sinds de opkomst van de digitale fotografie is een levensecht 

beeld van het leven onder water voor iedereen bereikbaar. 

Al is het soms even wennen dat vissen in het wild niet 

standaard van drie kanten zijn uitgelicht en digitaal 

nabewerkt. 

Maar hoe was het voor die tijd? Met wat zoekwerk zijn er 

veel afbeeldingen te vinden van artiesten die zich een 

voorstelling maakten hoe het leven er onder water uit zou 

zien. Een prachtig voorbeeld zijn de gravures van Riou en 

Neuville uit Jules Vernes  “20.000 mijlen onder zee”.  

Meestal zijn onderwaterwezens groot en gevaarlijk. Zoals op 

de 17e eeuwse geglazurende tegeltjes (uit het Flipje museum 

in Tiel).  

Krabben en kreeften worden meestal realistisch weergegeven, alleen dan heel erg groot. De andere 

ongewervelden, met de inktvissen voorop, lijken meestal nauwelijks op wat wij als duiker kennen. 

Zelfs natuurgidsen van de tweede helft van de vorige eeuw leden er onder dat kunstenaars het 

onderwaterleven vastlegden zonder zelf duiker te zijn.  
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Vissen waren verkleurd voor ze werden getekend. De vinnen en bek werden in indrukwekkende standen gezet, 

die artistiek verantwoord waren, maar die niets met het normale uiterlijk te maken hebben. Ook dit was al 

eeuwen in het geval, zoals blijkt uit tegeltjes. 

 Er zijn uitzonderingen. Over een heel bijzonder 

voorbeeld gaat dit verhaal: de glasmodellen van 

ongewervelde zeedieren  van Leopold en Rudolph 

Blaschka. 

De vader, Leopold, werd in 1822 in Tsjechië 

geboren, onder de naam Blaschke. Hij werkte als 

leerling bij een goudsmid en diamantair, voor hij 

toetrad tot het familiebedrijf. Een bedrijf in glazen 

ogen, versiering en sieraden. 

Leopold was bijzonder artistiek, maar niet heel 

gezond. Om aan te sterken maakte hij een 

zeilbootreis naar de Verenigde Staten en weer 

terug. Onderweg lagen ze bij gebrek aan wind 

langdurig stil. Die tijd besteedde hij aan het kijken 

naar het leven onder water en het heel exact 

tekenen van wat hij zag. 

Terug in Europa vestigde hij zich in Dresden en 

veranderde zijn naam in Blaschka. Uit hobbyisme 

begon hij, naast de sierraden, glazen planten te 

maken met de glasblaastechnieken. 

Deze planten werden opgemerkt door de 

directeur van het Zoölogisch museum in Dresden. 

Dat museum heeft een grote verzameling opgezette landdieren, maar ongewervelden waren niet goed te 

houden, zeker niet als je ze ook voor onderwijsdoeleinden wilt gebruiken. 

Deze man overtuigde Leopold er van ook eens wat anemonen en kwallen te maken. Deze waren zo goed, dat 

de naam en faam van de modellen heel snel 

groeide. Op enig moment begon de Harvard 

Univeristeit in de Verenigde Staten ook te vragen 

naar de “Blaschka’s”. 

Rudolph, de in 1857 geboren zoon van Leopold, 

bleek het talent van zijn vader te hebben. Ook hij 

trad toe tot het familiebedrijf. Net als zijn vader  

maakte hij uitgebreide reizen om zo’n nauwkeurig 

mogelijk beeld van de natuur te krijgen, onder 

meer  naar de Caraïbische Zee en Noordwest 

Amerika.  

Misschien had hij wel meer talent dan zijn vader. 

Hij werd verantwoordelijk voor het kleuren van de 

modellen en ging zelfs zijn eigen glas maken toen 

hij vond dat hun grondstof onvoldoende kwaliteit 
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had. 

Fijne glazen modellen met 

veel detail gaan heel 

makkelijk stuk. Dat 

ondervond de Universiteit 

van Harvard ook, toen de 

eerste zending Blaschka’s 

door de douane stevig 

door elkaar was geschud 

om te “kijken” wat het 

was. Alleen de scherven 

waren al mooi genoeg om 

financiering voor 

vervolgopdrachten veilig 

te stellen. 

Om aan de grote vraag te 

voldoen maakten vader en 

zoon duizenden 

exemplaren, die ieder 

uniek zijn. Het unieke 

karakter vraagt gewoon 

om een zeer zorgvuldige 

behandeling. En dus is er 

nog een groot aantal 

bewaard, verspreid over 

musea en universiteiten 

over de hele wereld.  

Na de dood van Leopold in 

1895 ging Rudolph alleen 

door, maar hij had geen 

ambitie om een opvolger 

op te leiden dus de productie stopte even voor zijn dood in 1938. Een paar jaar voor hij zelf het leven onder 

water had kunnen bekijken. Maar met een schitterende nalatenschap van twee mannen die nooit doken5. 

  

                                                                 

5 Het Corning Museum of Glass heeft een aardig Youtube filmpje over dit onderwerp: The Story of Rudolf and 

Leopold Blaschka. 
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