Specialty Driftduiken 22-11-2020
Daar gaan we dan: Corona proef in de auto naar zeeland om de specialty driftduiken in de praktijk te
brengen en om getijdewater duiken te maken. Marko Ligtenberg heeft de organisatie op zich
genomen en wordt beoordeeld door Arthur Klaphake. Belangrijke dag dus waarop niets mag mis
gaan.
Om 07:30 vertrekken we met een vaag zonnetje maar naar mate we dichter bij Zeeland komen trekt
de lucht dicht. Bestemming is de Zeelandbrug alwaar we de hele dag zullen verblijven, tijdens de
briefing staan we in een licht miezerig regentje maar daar blijft het ook bij voor de rest van de dag.

De boot wordt te water gelaten en de eerste 4 duikers worden met de auto naar het beginpunt
gebracht bij De Val om terug te driften naar de Zeelandbrug. Bij de instap haalt Victor zijn droogpak
open aan een scherpe punt dus voor hem is het einde duik nog voordat deze is begonnen. Marko
organiseert snel een backup duiker zodat Marco toch zijn driftduik kan maken. Dennis en Yvonne zijn
inmiddels al onderweg.

Na de eerste drift duik kunnen we de balans opmaken en blijkt dat Yvonne haar duiklamp is verloren
door een clip die stuk is gegaan. Er is gelukkig 5 uur wachttijd maar die gaat benut worden door de
getijdewater duikers.
Zij duiken tijdens de kentering bij de 1e pijler van de Zeelandbrug, het zicht is wel wat minder dus dat
is jammer.

Daarna is het weer de beurt aan de driftduikers maar omdat de stroming nu is gekeerd wordt er tot
voorbij de 2e instap gelopen om te water te gaan. Hier geen makkelijk trap en omdat het laag water
is moet het touw er aan te pas komen om veilig in te stappen.

De boot moet ingezet worden om een te vroeg losgelaten skippybal op te pikken en nog even een vin
op te halen die verdwaalt was. Daarna is iedereen onder en driften ze richting de brug.
Vanaf de kant en de boot kunnen de duikers prima gevolgd worden en bij de 2e trap komen ze weer
boven.

Al met al een geslaagde dag waar heel veel organisatie en inzet aan heeft vastgezeten. Maar we
hebben ervan genoten.
Dennis-Yvonne-Marko-Marco-Kevin-Victor en de duikers van Nekton.

