Jeugdduikhoekje
Skubba & Fred
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Het moet 1324 zijn
In vorige Hippocampus vertelden onze vrienden hoe ze de trimvest monteerden. Bij de volgende duik hadden Skubba en Fred echter een
probleem met het vastmaken van de fles. Het
trucje met het getal leek niet meer te lukken.

S

amen gingen ze naar Nella want
die stond altijd klaar om een
jeugdduiker te helpen. Fred vertelde haar dat de vorige keer het gelukt
was, maar nu niet meer. Toen ze het
ezelsbruggetje zag, wist ze het meteen.
“Het moet 1-3-2-4 zijn”, zei ze, terwijl ze
toonde hoe het moet.

“Waarom ging het dan de vorige keer?”,
vroeg Skubba.
“Waarschijnlijk deden jullie het juist terwijl jullie het verkeerd getal gebruikten
om de volgorde te kennen”.

krabde het verkeerde.

Raar vond Fred. Hij noteerde het juiste
nummer: 1324 in zijn boekje en door-



verkrijgbaarheid en prijs van nitrox moet
laten tegenhouden om ermee te duiken. Nitrox is namelijk een zeer geschikt
ademgasmengsel om in Zeeland mee te
duiken. Het geeft voordeel bij het maken
van herhalingsduiken. Ook ben je minder
moe na een duik met nitrox, waardoor je
meer uitgerust naar huis kunt rijden of
na de duik nog boven water van Zeeland
kunt genieten.
Daarom is het vanaf nu mogelijk om
EAN 32 te vullen bij het vulstation bij de
Zeelandbrug. Om je fles daar te kunnen

vullen heb je niet veel nodig. Alleen een
nitroxbrevet, een analyzer, wat kleingeld
en de nitrox-munt, die verkrijgbaar is bij
het duikcentrum in Renesse.

Skubba deed het opnieuw: eerst door de
eerste (1) gleuf, daarna door de derde (3),
dan de tweede (2) en tenslotte door nummer 4. Aantrekken en hop. Gelukt.
Patrick Van Hoeserlande

Persbericht

Allereerste
nitrox-vulautomaat
in Nederland

O

p 1 mei 2016 had Zeeland de
primeur bij de Zeelandbrug. Na
een duik bij de Zeelandbrug of
Dreischor ter plaatse je duikfles vullen
is allang geen nieuwtje meer. 'De Witte
Boulevard' heeft op beide duikstekken
een vulstation om het je lekker makkelijk te maken.
"Het plan om nitrox toegankelijker te
maken zat al een hele tijd in m'n hoofd",
vertelde Leendert Verbiest van duikcentrum 'De Witte Boulevard'. Zijn visie is
dat niemand zich meer door de beperkte
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Het duikcentrum 'De Witte Boulevard' te Renesse is er als één van
de eerste in Europa in geslaagd om
sportduikers het ademgasmengsel
nitrox te laten vullen uit een volautomatische vulcontainer.

Door de combinatie van nitrox-munt en
muntgeld in de automaat te gooien bepaal je zelf hoeveel je vult en betaal je
alleen voor de liters die je afneemt. Wil
je meer informatie over het vullen van
nitrox bij de Zeelandbrug, ga dan naar:
duikgemakzeeland.nl. 
Carolien Verbiest

