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Aha, het land der vrijheid is bereikt. Dankzij
de coronapas konden we deze zomer genieten
van onze welverdiende en deugddoende
reizen. Door de hoge vaccinatiegraad in
Vlaanderen kunnen we terug genieten zónder
mondmaskers.
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Agay: kouder dan
de Oosterschelde

Werkhuizen
Decloedt

Het najaar ziet er wat donkertjes uit, wegens
de dagen die terug korter worden, maar geen
zorgen, het clubhuis blijft een baken van licht
elke woensdagavond.

8
Ook onze nieuwe Instagrampagina (@
drie musketiers:
duikernikkers) helpt je door deze donkere
mosselchef of niet!
maanden, met elke maand nieuwe foto’s en
prachtige onderwaterbeelden door onze eigen
fotografen.
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Veel leesplezier in deze Halloweeneditie van
de luchtbel, met een nieuwe rubriek.
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Agay 2021

O

nze duikreiskriebels begonnen in Malta. In Malta
hebben we het een en het ander meegemaakt, maar
we hebben uiteindelijk genoten van onze vakantie.
Daarop volgde Turkije waar we genoten hebben van
het goede eten, de warmte en de gastvrijheid van de turken.
Nu beslisten we om op reis te gaan naar het land van de
wijn, het land van de oui-oui-non-non. Hét land waar niemand kan rijden, het land der Fransen of kortweg Frankrijk.

Covid heeft iedereen geraakt
op één of andere manier.
Wij drieën waren voornamelijk uitgeput. We besloten
daarom om een mooie
vakantietrip te plannen naar
het alom bekende Agay!
Onze vakantieleider Maxim
stond in om de volledige
beleving te organiseren.
Waarvoor dank Maxim!

Na aankomst, wat merkte
ik op: een CAMPING?! Wat
hebben Vlamingen toch
met kamperen tijdens hun
verlof? Dat is toch een
typisch Hollands gegeven?
Het bungalowtje waar wij in
zaten was echter voldoende
voor ons om te genieten van
ons verlof. Vermits Laura en
Maxim persé samen wilden
slapen, waren de kamers
snel verdeeld. 😊 
De rit naar de mooie MeNa een nachtje slapen was
diterrane kust is bij velen
het dan zover. Duiken in
gekend voor de zeestage,
Agay! We hadden twee
gekenmerkt door een elFAN-TAS-TISCHE dames die
lenlange rit daarnaartoe!
We besloten om de rit dus in ons begeleidden tijdens onze
tweeën te splitsen en hebben duiken in Frankrijk. Twee
als echte globetrotters een
dames die het doen met de
nachtje in een weghotel
nodige enthousiasme en
gezeten.
zorgen voor een aangename
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sfeer! Altijd goedlachs, vriendelijk en zeer behulpzaam.
Ik, die vaak last had met mijn
voet, werd steeds geholpen
met de duikuitrusting, waarvoor dank aan beide dames!
De mededuikers daarentegen
waren vaak asociaal en
egoïstisch. We laten dit
niet aan ons hart komen en
genieten natuurlijk ten volle
van elkaar en de positieve
vibes waar de dames voor
zorgden.

Laura kon als doorgewinterde francofone zo goed
als steeds verstaan wat de
dames tijdens de briefings
uitlegden. Ik begreep het merendeel en Maxim liep soms
verloren in de Franse taal.
Desalniettemin heeft Maxim
als duikleider ons steeds
terug naar de boot kunnen
brengen. Dikke duim!
Onze duikdagen zagen er
vaak hetzelfde uit. Een korte
briefing, equiperen onder
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een zon van 30°C, op het
bootje zitten, een tijdje varen
om uiteindelijk in het water
te plonsen. Dit deden we
tweemaal daags. Het water
was kouder dan het water in
de Oosterschelde, whuuut?!
Door de vele wind was
het soms onmogelijk om
verschillende duiklocaties
te doen. Zo hebben we een
aantal locaties meerdere
malen gedaan. Véél onderwaterleven hebben we niet
waargenomen, alhoewel
Maxim toch een stingray
heeft gezien. Het is natuurlijk
geen Manta, maar toch.
Na een deugddoende weekje
duiken was het tijd om terug
te keren naar België, maar
dit betekende niet dat onze
vakantie erop zat. Maxim
heeft ons eerst nog meegenomen langs een bergroute
waar we konden genieten
van prachtige uitzichten.
Na twee extra dagen waren
we terug thuis. Frankrijk
sprak me nooit echt aan,
maar ik heb er toch wel van
genoten.
Yunus
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Professionele hulp aan
particulieren bij :
renovaties, keuze materialen,
premie-aanvragen, prijsaanvragen
en onderhandelingen met aannemers, bemiddeling bij bouwgeschillen tussen bouwheer-aannemerarchitect, advies vóór aankoop
pand (raming te verwachten kost
bij renovatie, gebreken controleren, …) coördinatie renovaties,
zolderinrichtingen, …
Deceuninck Sandrino

0473/58.98.64 info@bcds.be

Mijn
driemusketiersweekend

N

a een deugddoende vakantie in Agay heb ik de
smaak te pakken van het verlof en vraag meteen
mijn verlof aan voor het driemusketiersweekend. Na
twee dagen te werken vertrek ik vanuit mijn werk
richting huize D’hauwer. Samen met Kimberley banen we ons
een weg richting Zierikzee. Kimberley kan haar wagen vlot
gebruiken, al heeft ze vaak de neiging om de achterkant van
een vrachtwagen te bewonderen op de autosnelweg. Gelukkig
komt ze soms tot haar zinnen en steekt ze de vrachtwagens
voorbij!

Eénmaal aangekomen op de camping start mijn lijdensweg. Iedereen binnen de KDNBO weet dat kamperen
niet voor mij is weggelegd. Ofwel heb ik niet het juiste
materiaal ofwel vergeet ik de helft mee te nemen. Je zou
denken dat ik beter zou weten na een aantal duikweekends, maar het tegendeel blijkt onvermijdelijk!
In de eerste duik, een nachtduik, ging ik oorspronkelijk
niet participeren om mij mentaal en fysiek voor te
bereiden op mijn verschillende proeven. Een beetje
groepsdruk en de beslissing om mee te duiken was een
feit! Ik wil de mensen die mij hebben gepusht graag
bedanken, want het water deed me enorm veel deugd.
Met volle moed kruip ik na een lange en sfeervolle avond
mijn tentje in om voldoende uitgerust te zijn voor de
verschillende proeven. Drie geplande duikdagen, drie
proeven. Het lijkt net een profetie!

“Wemeldinge parking”.
Eenmaal op diepte gekomen, positioneer ik me. Velen
vonden deze proef één van de moeilijkste proeven, dus ik
bereid me voor op wat één van de zwaarste proeven blijkt te
zijn. Verstand op nul, ik neem Aline in de houding en stoot
zeer krachtig af. We stijgen vlot richting oppervlakte! Wat
een moeilijke proef bleek te worden ging vlotter te gaan
dan verwacht! Een super hulpmiddel was de duikcomputer
van Matthias, een shearwater. Héél efficiënt onder water
en ik raad iedereen aan om een gelijksoortig toestel aan te
schaffen. Nogmaals bedankt Matthias dat ik je duikcomputer
kon gebruiken! Je was letterlijk mijn licht in de chocomelk!
Na een duikje van 20 minuten kwamen dan eindelijk de
verlossende woorden: “Yunus, je bent geslaagd!”

Eén gedaan, nog twee te gaan!
Na slachtoffer gespeeld te hebben, neemt Aline tijdens onze
volgende duik de duikleiding op zich. De alom bekende
Zeelandbrug! Aline heeft de pijlers éénmaal teveel gezien.

First one: Technische redding van 30 -> 10m
We starten met de technische redding van zone 30 tot
10m! Ik zie Yvan de moed bijeen rapen om deze proef
te evalueren. Gelukkig was mijn lucky charm, Aline mijn
slachtoffer. Een idealer slachtoffer kan je niet wensen.
Waarom? Wel, onder water houdt ze haar commentaar
voor zich én ze houdt haar mond! Wat verlangt een
buddy nog meer?! 😊
Met een 15 ltr lucht, een instructeur, een slachtoffer en
een dosis gezonde stress begin ik de afdaling in
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Al bij al een prachtige duik
gedaan en een nieuw duikteken geïntroduceerd (de
zeenaald).

Second one:
stijging met OSB
De volgende dag stond de
tweede proef op de planning:
opstijging met de OSB. Ook
deze proef werd tot een goed
eind gebracht op de Serpent!
Om mijn capaciteiten als
driestersduiker te testen,
kreeg ik op mijn volgende
duik een beginner mee. Wie
kon het beter zijn dan de zus
van Laura.
Onder toezicht van Maxim
neem ik Sarah mee onder
water. Tegen de tijd dat Sarah
zich had geëquipeerd waren
de overige duikploegen al
op de terugweg. Het gevolg:
duiken in de chocomelk van
de buddy’s. In tegenstelling
tot de rest hebben wij niets
gezien onder water en was
het zicht barslecht.
Niet de mosselman uit
Scheveningen, maar de
mosselman en -vrouw uit
Jabbeke zorgden voor een
alweer geslaagd mosselfes10
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De curieuzeneuzen
wist je dat…

tijn. Er was nog zodanig veel over dat er de
volgende dag tapas van zijn gemaakt! Wist
je dat er in mosselen ook pareltjes kunnen
groeien, net als in een oester?

… als een zeekoe achterom wil kijken,
hij zijn hele lichaam moet draaien!

The last one:
stijging met buddy
De laatste proef! Het duiken begint zijn tol te
eisen van de instructeur. Je ziet de moed in
Yvan zijn ogen wegzakken. Hij laat het niet
aan zijn hart komen en bereidt zich voor op
mijn laatste proef. Yvan bidt tot Poseidon
én Neptunus op een positief resultaat.
We starten onze daling aan de Serpent en
zoeken de diepte op.
Na een kort schietgebedje starten we aan
de proef! Alles verloopt vlot. We komen met
ons hoofd boven water, spontaan verschijnt
er een lach op mijn gezicht. De tranen
stonden bijna in de ogen van Yvan. Hij kon
het bijna niet geloven. Het opleidingstraject
eindelijk afgehandeld. Hij geeft me de hand
en zegt: “Proficiat mijnheer Gunaydin!”
Opgelucht vervolgen we onze duik. Als bij
wonder zien we een sepia. Wat een mooie
afsluiter als 2* duiker.
Matthias kreeg de eer om de dag erna mijn
eerste duik als onofficieel 3*D te loggen.
Bedankt Yvan voor de zelfopoffering tijdens
het weekend, bedankt aan Yves en Gwendoline voor de mosselen, ook bedankt aan alle
aanwezigen op het duikweekend. Ik hoop
jullie allen terug te zien op een volgende
editie.
Yunus
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… de allerkleinste kameleon
past op het topje van een
lucifer!

… een regenboog eigenlijk
helemaal rond is,
maar dat zie je niet omdat
de grond hem afbreekt?

… een olifant maar 3 uur
per dag slaapt!

… zeeolifanten dieper duiken dan de meeste
duikboten!
De Luchtbel
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Het Sluizencomplex in het
gehucht Plassendale
Oudenburg

H

et sluizencomplex van Oudenburg, een plaats die vele
mensen wel kennen en ook regelmatig passeren als ze van
of naar Oudenburg gaan. Het is een plaats waar er af en toe
gevloekt wordt, omdat de brug, net voor je neus openstaat
om vaartuigen en plezierbootjes te laten passeren. Voor mij is deze
plaats ook gekend voor de vele fietstochten die ik vroeger deed met
mijn ouders richting Stalhille, Oudenbrug of Brugge. Nooit heb ik
erbij stil gestaan hoeveel geschiedenis er rond deze sluizensite was
tot Arnold ons meenam op een rondleiding.

Daar stonden we dan, een groepje van 7
personen (Josi, Aïscha, Francis, Danny, Chris,
Yvan en mijzelf) te wachten op onze gids
Arnold. Gelukkig moesten we niet lang wachten, want daar kwam hij al aangelopen. Zo te
zien had zijn originele uniform het daglicht
niet meer gezien sinds Arnold in dienst
ging als binnenvaartbegeleider bij L.I.N.
(Departement Leefmilieu en Infrastructuur)
afdeling kust, 20 jaar geleden. Maar voor
ons had hij het speciaal nog eens aangedaan.
Na de nodige foto van Arnold in uniform en
de groepsfoto kon Arnold beginnen aan zijn
rondleiding. Hij nam ons eerst mee naar het
Spaanse tolhuis.

Het Spaanse tolhuis
Het Spaanse tolhuis is een klein gebouw,
gebouwd in de 16de eeuw door de Spanjaarden, dat dienst deed als, je raad het
nooit, een tolhuis. Schippers die vroeger het
pas uitgegraven kanaal wilden gebruiken,
moesten hier betalen. Daar heeft Arnold
14

De Luchtbel

ons meer uitleg gegeven over het kanaal zelf. Een kanaal is
een waterweg, gemaakt door de mensen, die verschillende
(grote) steden verbindt. Die steden gaan dan ook altijd
in de benaming van het kanaal zitten. In de eerste plaats
dient een kanaal om de scheepvaart te garanderen, afvoer
bij wateroverlast naar zee te voeren (drainage) en in droge
perioden het land te voeden (irrigatie). In de omgeving
is dat Oostende, Brugge, Gent en Nieuwpoort en ook de
volgorde van de steden is belangrijk. De stad die het hoogst
ligt, komt eerst in de naam en de laagste (dichtst bij de zee)
komt als laatste. Dus in ons geval heet de vaarweg “Kanaal
Gent-Brugge-Oostende”; de ‘grote’ vaart die schepen van
1200 ton (afmeting 9m x 80m) toelaat. De kleine vaart
“Plassendale-Nieuwpoort” is max. 6m breed en laat voornamelijk pleziervaart door. Meteen weten wij ook waar
de linker- en rechteroever zich bevindt. Na dit interessant
weetje, liepen we terug naar de sluis of schutkolk.

Het sluizencomplex
Aangekomen bij het sluizencomplex heeft Arnold onmiddellijk uitgelegd wat het verschil is tussen een sluis en sluizencomplex. Een sluis is een knooppunt tussen twee kanalen
met verschillende ‘hoogtes’ (verval). Hier ter plekke kan
zowel de ene keer de kleine vaart hoger staan dan de grote
vaart en andersom. De meeste sluizen in gans België hebben
een gewone sluis met slechts 4 deuren en in Plassendale kan
je er acht zware deuren tellen. Elke sluisdeur is gemaakt uit
hout, is ongeveer 6 meter hoog op 3,5 meter breed en het
grootste deel van de deur zit onder water. Nog geen 10 jaar
geleden moesten de binnenvaartbegeleiders met minimum
twee man, de deuren handmatig open en dicht draaien alsook opdraaien/sluiten van grote schuifdeuren. “Een karwei
waar spierkracht noodzakelijk was. Ik heb zelfs mijn fitness
abonnement afgezegd” zei Arnold lachend. Gelukkig heeft de
overheid het licht gezien en hebben ze het sluizencomplex
gemoderniseerd. Nu hoeven ze enkel op een knop te drukken en de sluizen gaan open.

uitvoering van de bediening
op afstand. Stil staan voor
het nieuw groot gebouw, of
eerder een loods, zag het er
op zich niet echt speciaal
uit, maar het is alleszins veel
beter dan waar ze 25 jaar
geleden in zaten. Vroeger
zaten ze in een wit huisje, op
Het controlecentrum
8 palen geheid in het kanaal,
Tijdens de rondleiding op en rond het sas kregen wij uitleg
waar ze maar met 3 mensen
in veel woorden tot in de kleine details. Vroeger trok men
in konden. Er was nog weinig
kleine bootjes op de jaagpaden, dan werden ze gemotoriof geen radioverbinding en
seerd en kwam aan de brug een brugwachter. We leerden
ze hadden kijk op de aankoover hoe op heden de bediening van bruggen en sluis
mende schepen. Daarna zijn
alsook het “besturen” van waterafvoer naar zee op afstand
ze verhuisd naar een kamer
geschied. De woorden werden levend en met weinig verbeel- in het huis van de hoofdding werden wij meegenomen in het verhaal en zagen wij de sasmeester. Arnold vertelde
De Luchtbel
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ons dat al meerdere
jaren alle bewegingen
van bruggen, sluis en
schuiven centraal op
afstand gebeurt in
het bovenste gedeelte
van het gebouw. Het
controlecentrum
is eentje dat onze
verbeelding te boven
ging: vele monitoren,
grote beeldschermen,
plaatselijk camerabeelden van 12-tal bruggen
tot net voor Brugge,
tot net voor Nieuwpoort en Oostende,
bedieningspanelen,
PC’s, radiozenders,
parameters van waterdebieten, microfoons
en telefoons en vele bedieningsknoppen.
Als wij alles moeten geloven, konden op de
bedieningstafels ook de vele gekoppelde
TV-schermen elektrisch op de gewenste
hoogte worden gebracht. Het klonk echt als
een droomkantoor voor een IT’er en niet
te vergeten: ze hadden een pracht van een
uitzicht. Ook Aïscha vond het indrukwekkend, zij dacht onmiddellijk aan zo’n spionagecentrum dat iedereen in de gaten hield.
Arnold legde uit dat ze niet alleen de brug en
het sluizencomplex van Oudenburg beheren,
maar ook andere bruggen langs het kanaal
van Plassendale-Nieuwpoort en ook de grote
schuifdeuren die rechtstreeks in verbinding
staat met de zee: Sas Slijkens in Oostende.
Bovenop verversen ze de Spuikom en houden ze die op de gewenste peil. Daarom zijn
de vele monitoren en camera’s belangrijk;
ze moeten kunnen zien wat er daar allemaal
gebeurt en via de intercom kunnen ze ook de
mensen doen verschieten ;)

Niet enkel op knoppen drukken
Een job van een bruggendraaier of, zoals
Arnold het zegt, het waterbemeester of
watermanager is veel meer dan gewoon
16
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op een knop drukken die zorgt dat de
sluizen/ schuiven open of dicht gaan. Je
moet je hoofd er toch wel bij houden en
beslissingen nemen. Het hechte team van
zowat 12 “bruggendraaiers” werken het
klokje rond. Twee tijdens de dag en twee
tijdens de nacht. Iedereen neemt zijn werk
ernstig en ze nemen hun verantwoordelijkheid bij alle uitgevoerde bewegingen op het
bedieningstableau. Zo kan je geen water
uit het kanaal halen bij hoog water aan zee
(geen waterpompen) en moet je ook zorgen
dat er geen zeewater in het kanaal komt. Als
binnenvaartbegeleider moet je dus kunnen
anticiperen op het steeds veranderlijk weer.
Stel dat het een paar dagen hevig regent en
het water in het kanaal staat veel te hoog,
dan kan je niet zomaar de sluizen open
zetten. Ten eerste moet het zeewaterpeil
lager zijn en ook het waterniveau zakt niet
onmiddellijk. Dit betekent dus dat als er
hevige buien aankomen, vooraf water dient
geloosd te worden, anders kunnen er huizen
onderlopen. Voor zover Arnold weet, heeft
zich in het verleden nooit een calamiteit
van overstroming door het slecht beheren
van het kanaal zich voorgedaan. Dit is een
job waar gezond verstand primeert. Door

interesse en goed te luisteren naar ervaren
collega’s doe je kennis op waardoor je na
enkele jaren zelfstandig initiatief kan nemen.
Leidinggevenden (niet van de kust) waren in
het verleden soms oneens met onze manier
van “water trekken”, maar kwamen achteraf
bedrogen uit. Nu laten ze ons meestal
zelf beslissingen nemen. Al lachend werd
toen gezegd “te lang studeren met col en te
strakke plastrong, vermoeilijkt het passeren
van de bloedsomloop, waardoor te weinig
zuurstof naar de hersenen kan, waardoor het
gezonde boerenverstand teniet gaat” (lach).
Natuurlijk mogen ze ook niet te veel water
weghalen, want anders gaan de schepen
tegen de bodem slepen of vastlopen en de
damplanken kunnen invallen. Eveneens
doen Arnold en zijn collega’s veel meer.
Ze helpen de politie als er iets gebeurd is
langs de bruggen of het kanaal. Plassendale
is op heden nog steeds een ‘tolhuis’, nu
ontvangstkantoor genoemd. Ze maken
vaarvergunningen en zien er op toe dat de
scheepvaartreglementen worden nageleefd
en innen geld van de schippers als ze door
de sluizen willen varen of als de brug open
moet.

Einde rondleiding
Na een tweetal uren die voorbij vlogen was
de rondleiding jammer genoeg gedaan. Wat
begon als een idee tijdens onze zomerfietstocht is uitgedraaid op een interessant en
leerrijk bezoek.
Bedankt Arnold om ons mee te nemen en
ons te tonen hoe alles in elkaar zit. Eenmaal
je op “rust” bent, weet ik wat je extra hobby
kan zijn. Gidsen langs het kanaal GentBrugge-Oostende of het kanaal PlassendaleNieuwpoort, want je bent een geboren gids.
Maxim
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Overeenkomstig de Belgische wet van
08/12/1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door
de Europese wet van 11 december 1998
tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG
van 24 oktober 1995, melden wij dat uw
persoonsgegevens worden bijgehouden in
een bestand. Wij verbinden ons ertoe deze
gegevens enkel te gebruiken voor de verzending van ons tijdschrift en de administratie
van de liga overeenkomstig het doel van
onze organisatie. U heeft inzage- en
correctierecht.

