
Een 'jacket' of trimvest, noemde Nella 
de ballonvest.
Ze vertelde dat je op die trimvest een 

fles kon vastmaken en er mee kon duiken. 
De twee vrienden keken elkaar vol ver-
wachting aan.
Nella zag de nieuwsgierige blikken. Om-
dat er nog tijd over was, monteerde ze de 
duikfles. Om dit te doen spreidde ze het 
trimvest op de grond en legde er een fles 
op. Ze bevestigde de fles met een riem aan 
de 'jacket'. Daarbij stak ze de riem een paar 
keer door een zwart, plastic ding met drie 
gleuven in. Het was alsof ze de twee helften 
van de riem aan elkaar naaide. Alles ging 

snel en vlot. Fred noteerde alles, terwijl 
Skubba nauwlettend haar handelingen 
volgde. Je kon zien dat ze dit al veel gedaan 
had.
Daarna draaide ze een ding, dat ze ont-
spanner of ademautomaat noemde, op de 
fles. Ze vertelde ook dat dit de eerste trap 
was. 

Vanuit die ademautomaat vertrokken er 
een heleboel slangen. Toen draaide ze aan 
de kraan en hoorden beide jongens een ge-
luid van lucht die uit een ballon ontsnapte. 
De slangen bewogen zelfs een beetje. Het 
was alsof ze even leefden.

Nella vertelde en toonde hoe je met de 
lucht uit de fles het trimvest kon opblazen. 
Fred had onmiddellijk door waarom. "Ar-
chimedes!", riep hij.
Nella was verbaasd dat Fred dit wist. Voor 
Skubba was dat niet verwonderlijk. Hij wist 
dat zijn vriend slim is.
Aan één van die darmen hing een ding 
waardoor je kon ademen onder water. Ze 
noemde dat het mondstuk. Het mondstuk 
zat vast aan de tweede trap. Skubba vroeg 
zich af waarom je onder water twee trap-
pen nodig hadden. Hij zou het later wel aan 
Fred vragen.
Ze mochten allebei eens proberen te ade-
men. Skubba kreeg het wel moeilijk in zijn 
mond, maar Nella vertelde hem dat hij 
dat nog zou leren. Hij moest zijn tanden 
op het mondstuk zetten en zijn lippen over 
de rand leggen. Het lukte hem. Het ding 
werkte veel beter dan hun zelfgemaakte 
duikhelm. Na een paar diepe teugen, gaf hij 
het enigszins aarzelend aan Fred door. 
"Mag ik daar dan mee duiken?", vroeg 
Skubba.

"Ja, je mag daar later mee duiken", ant-
woordde Nella, "maar eerst zullen we je 
het leren gebruiken in het zwembad".
Zijn ogen glinsterden. Hij zou er mee gaan 
duiken!
Fred had goed geluisterd en kon direct 
ademen door het mondstuk.
Ze volgden een andere slang en zagen de 
naald van wat voor hen een horloge leek, 
op het getal '200' stond. 
"Dit is een manometer. Hierdoor kunnen we 
zien hoeveel lucht er in de fles zit. De naald 
toont dat er nog 200 bar in de fles zit. De 
fles zit dus vol lucht", zei Nella.
"Aha", zeiden Skubba en Fred samen, maar 
eigenlijk hadden geen van beiden een idee 
waarover Nella het had.

De vriendelijke dame aan de deur riep 
dat ze naar de kleedkamers mochten. De 
zwembadtraining zou direct beginnen. 
Voor ze binnen mochten, moesten ze zich 
eerst aanmelden. Voor de veiligheid. 

Patrick Van Hoeserlande

Jacket en co
Nella deed de kist opnieuw open en ze toverde er een vest uit die op-

geblazen kon worden.

Jeugdduikhoekje - skUBBa & Fred
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