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IJsduikers veroveren E10-plas - 12/01/2009

WUUSTWEZEL Sportduikers in
Vlaanderen kunnen niet
vaak aan ijsduiken doen.
Zaterdag was het ijs op
de E10-plas van het
militair domein in
Wuustwezel wel dik
genoeg. Er werden gaten
gekapt om onder het ijs te duiken. Vooral de lichtinval bekoort de
duikers.

In deze barre wintertijd is het volop genieten van ijspret:
schaatsen, langlaufen, ijsberen... Zelden kan men het ijsduiken
beoefenen. IJsduiken is sportduiken onder het ijs. Om dit te
kunnen doen moet het ijs zeer dik zijn want duikers, met al hun
uitrusting aan, wegen immers dubbel zwaar. Zaterdag werd door
de duikclubs MAW Brabo en Moby Dick het licht op groen gezet
voor een duik in het frisse water onder de dikke ijskap van de
E10-plas op de rand van het Groot Schietveld.
Instructeur Patrick Van Hoeserlande uit Zoersel zegt dat er zelden
ideale omstandigheden zijn. 'Het ijs moet zo'n vijftien centimeter
dik zijn. Er moeten gaten in gemaakt worden en dat gebeurt
voorzichtig met kettingzagen. Het ijs moet ook dik genoeg zijn
om de duikers en begeleiders te dragen. Ik doe veertien jaar aan
sportduiken en maakte het nog maar tweemaal mee.'
Annick Pepermans van Moby Dick duikt tien jaar en kon voor de
eerste keer ijsduiken. 'Het vraagt een hele organisatie en dat
alleen al trekt aan. Ook de omstandigheden met extreme koude
vormen een uitdaging. De prachtige lichtinval onder het ijs is de
ultieme beloning. Het is ook avontuurlijk want je kan niet zo
maar terug naar boven komen. En het feit dat het slechts
sporadisch gebeurt, bekoort natuurlijk ook.'
Patrick Van Hoeserlande liet twee gaten in het ijs hakken. Als
instructeur verbond hij beide gaten zelf met een koord onder het
ijs. De duikers konden de koord volgen of vrij rond zwemmen.
De duikers zijn met een touw verbonden met de begeleiders op
het ijs. Met een snok aan de koord kunnen zij communiceren.
'Er is een strenge instructie die nauwgezet moet gevolgd worden.
Door het dikke pak sneeuw op het ijs is de zichtbaarheid onder
water erg beperkt. Alleen waar de sneeuw is weggeborsteld zie je
de zo geprezen lichtinval. Je ziet ook niet waar de gaten in het ijs
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zijn gekapt. Het feit dat je onder het ijs niet zo maar wegkunt is
de uitdaging van het ijsduiken.'
De duikers dragen vele lagen kleding. Daarboven dragen zij een
waterdicht pak. Er is een beschermend masker. Via allerlei
toestelletjes wordt de lucht uit de rugfles omgezet in
omgevingslucht. 'De koude, de weg niet kunnen terugvinden en
het feit dat de ontspanners kunnen bevriezen, zijn de gevaren.
Daarom draagt iedere duiker twee ontspanners.'

Neel Vermeiren
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