Buddy Divers naar Nemo33
in Brussel
Zondag 30 Januari 2005
Eindelijk was het dan zover. We gingen naar Nemo 33 in
Brussel.
Het diepste zwembad van de wereld met een diepte van
maar liefst 34,5 mtr. en een magische temperatuur van
32ºC.
’s Middags om 14.30 uur kwamen we met z’n allen bij
elkaar bij het zwembad in Heythuysen.
(even om te vergelijken, dit zwembad is maar 2,10 mtr.
diep).
Er hadden zich 21 leden van de Buddy Divers opgegeven.
Helaas hadden we ook 3 afmeldingen.
Een zeer grote opkomst dus. Rond 14.45 uur vertrokken we
met een lange kolonne van auto’s naar Brussel.
Iedereen wilde er snel zijn want er werd aardig op het gas
getrapt. Nu maar hopen dat niemand geflitst is. Om ca.
16.45 uur kwamen we aan bij Nemo33. Bij binnenkomst
kon je de duikers al zien zwemmen door een aantal ramen
die ze in de kantine in het zwembad geplaatst hadden.
We gingen ons aanmelden aan de kassa.
Onze legitimatiebewijzen en de brevetten moesten
gecontroleerd worden en genoteerd.
Hierna kon de penningmeester zich de beurs leegschudden. Gelukkig zorgden 2 mensen voor een
kleine korting van € 6,Om 17.45 uur was het dan eindelijk zover, we mochten naar binnen.
Eerst omkleden en verplicht douchen en daarna mochten we de zwembadruimte betreden.
Toen we allemaal binnen waren kregen we een briefing van een instructeur en daarna moesten we
even inzwemmen zonder uitrusting. Na 10 min. konden we ons een Jacket, automaat en fles uitkiezen
en het water betreden met de zelfgemaakte buddyparen.
We zakten langzaam af naar een plateau van 10 mtr. om hierna een tunnel in te zwemmen waar zich 2
luchtbellen bevonden.
Na dit gezien te hebben gingen we richting het donkere gapende gat van maar liefst 34,5 mtr. diep.
Het duurde even voordat we op de bodem waren.
Toen we bijna in deco zaten gingen we weer
richting oppervlakte om daar onze nodige stops te
maken.
Op de plateau’s werden er nog wat foto’s gemaakt
door ons eigen fotografische team van de
Buddy Divers Jacqueline en Gerda.
Nog even uitrusten en na 45 minuten gedoken te
hebben kregen we een signaal om naar boven te
gaan.
Iedereen had genoten van de 2,5 miljoen liter water
die we tot onze beschikking hadden.
In de kantine werd er nog wat nagepraat over ons
avontuur en langzaam nam iedereen afscheid van

elkaar. Slechts een klein groepje had nog honger gekregen en begaf zich dan ook nog naar een dichtbij
gelegen Pizzahut.
Een 3 gangenmenu werd genuttigd en toen was het ook voor hun het einde van de dag.
De activiteitencommissie van de Buddy Divers wil iedereen bedanken voor de grote opkomst
en gezelligheid voor deze zeer geslaagde duikactiviteit.
Zeker voor herhaling vatbaar.

Nogmaals bedankt.
Schrijver en bedenker Eric Kl

