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Pascal van Erp is behalve medewerker Service
Management bij ICT in A|mere ook wrakduiker.
Deze niet-goedkope sport bekostigt hij met een
andere liefhebberij: het geven van trainingen in
overleven op zee.

Duiken in de Noordzee? Is daar iets te zien?
"De Noordzee is een prachtige zee vol leven die,

anders dan men vaak denkt, soms zicht biedt tot wel

30 meter. En dankzij twee wereldoorlogen is de Noord-

zee rijk aan scheeps- en duikbootwrakken. Er liggen er
wel 10.000, het merendeel op onbekende locaties.

Er is een plek waar drie Britse kruisers uit de Eerste

Wereldoorlog zijn gezonken door een U-boot. Als je
de machinekamer inzwemt van een kruÍser, dan kun
je je echt voorstellen hoe het er toen aan toe ging.

Je vindt daar ook projectielen waar de Explosieven

Opruimingsdienst zenuwachtig van zou worden. Dus

daar blijf je af."

Maar andere zaken ruim je wel op, las ik?
"Ja, met een aantal mensen zijn we begonnen om

wrakken schoon te maken. Het zijn de kraamkamers

van de onderwaterwereld. Er zit veel vis en krab en

dat trekt weer grote roofvissen. Maar ook sportvissers.

Hun lijnen, haken en lood komen daar regelmatig vast
te zitten en wij halen dat spul daar weg. Dan hebben

we het over honderden kilo's lood. Maar er komen

ook professionele vissers op wrakken af die een

staand-wand gebruiken. Dat is een rechtopstaand

net tussen twee drijvers waarin vissen zichzelf

verstrikken. Omdat de Noordzee heel woest kan

zijn, scheuren deze netten vaak los en dan zweven

ze spookvissend over de bodem. Wij halen die

netten weg."

Wat komt er bij kijken aan spullen en kosten?
"Wij gebruiken een droogpak en een dubbele tank
Nitrox. Nitrox is een rijker mengsel dan perslucht

waardoor onze bodemtijd langer is. Wij zitten meestal

op 30 tot 40 meter diepte en daar kunnen we dan zo'n

30 tot 35 minuten blijven. Verder is er een schip met

bemanning nodig. Een dag duiken met 10 à 12 duikers

en een aantal mensen aan boord kost zo'n 1.800 euro.

Gelukkig hebben we sponsoren voor onze schoonmaak-

dagen en geven wij allemaal Noordzee-trainingen

bij Get Wet Maritiem. Dat zijn officiële overlevings-

trainingen voor zeilers en duikers. De verdiensten

daarvan stoppen we hier weer in."

Heb je zelf ook wel eens moeten overleven?
"Ja, ik heb vanwege de plotseling opkomende stroming

de lijn met het schip los moeten laten toen ik net

boven water was. Daarna heb ik een uur alleen rond-
gedreven zonder dat het schip in zicht was. Toen dacht

ik: hier geef ik les in...! Het was best even spannend

maarja, het hoort er ook bij. In juli gaan we B dagen

de Doggersbank bekijken. Dat zou ik niet willen ruilen

voor 3 weken Mexico!"

Voor informatie, mooie foto's en filmpjes:
www.getwet.nl
www. d u i kd enoo rdzeesch oo n. n I


