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Als dolfijnen in het Geusseltbad

ZWAAR Onderwaterhockey vereist een 3D-blik en longen als een paard

door Ton Reijnaerts

O

Longen als een paard, trom-
melvliezen van beton, en
kunnen duiken als een dol-
fijn. En daarbij een 3D-blik
en grensverleggend doorzet-
tingsvermogen. Welkom in
de wereld van het onderwa-
terhockey.

O nderwaterhockey?
„Nooit van
gehoord!” zegt het gros
van de goegemeente.

Toch bestaat onderwaterhockey al
sinds de jaren vijftig van de vorige
eeuw. Het werd bedacht door En-
gelse duikers die in de wintermaan-
den ook wat te doen wilden heb-

Er is geen sport
waar je van boven,
onderen en de
zijkanten wordt
belaagd.
Britt van Kruchten

“

ben. Nederland telt anno 2014
ruim twintig onderwaterhockey-
clubs. Limburg heeft er twee: Asta-
cus Maastricht en ZON Hoens-
broek. Benodigdheden: duikbril,
snorkel, zwemvliezen, een mini-
stick en een beschermende hand-
schoen gevuld met foam, voor de
slaghand.
Voor de toeschouwer is onderwa-
terhockey moeilijk te volgen, blijkt
tijdens het Mosamtoernooi in
Maastricht. Sterker nog: zonder een
groot beeldscherm, zoals in het
Geusseltbad, is het ondoenlijk. Het
Aqua-duel van tweemaal vijftien
minuten speelt zich namelijk goed-
deels op de bodem van het zwem-
bad af. Daar krioelen en strijden
tweemaal zes ‘gesnorkelde’ en ‘ge-
zwemvliesde’ spelers. Met hun mi-
nistick proberen ze een ruim één
kilo wegende puck van lood in de
doelbak van de tegenstander te ros-
sen of glijden. Daarbij worden ze
van werkelijk alle kanten belaagd
door tegenstanders.
Scheidsrechters met oranje hand-
schoenen communiceren met de
spelers met behulp van een gestan-
daardiseerde gebarentaal. In het ge-
krioel ogen ze als agenten die op
Trafalgar Square het verkeer in goe-
de banen leiden. De hoofdscheids-
rechter staat hoog en droog op de
rand. Hij of zij kan het spel stilleg-
gen nadat een van zijn collega’s
naar het wateroppervlak is geko-
men en hem via een van de 27 ge-
baren - die spelers én scheidsrech-
ters moeten kennen - laat weten

wat er zich daar beneden aan on-
sportief gedrag heeft afgespeeld. De
hoofdscheidsrechter kan het spel
ook stilleggen door flink met een ij-
zeren staaf tegen een andere ijze-
ren staaf, die zich in het water be-
vindt, te tikken. Het geluid is ook
onder het wateroppervlakte niet te
missen. Hetzelfde geldt voor de
doordringende belsirene.
Onderwaterhockey is geen onge-
vaarlijke sport. Deelnemers zoeken
namelijk constant hun grenzen op.
In maart 2004 overleed zelfs een
Australische onderwaterhockeyer.
Tijdens de training in Karratha pro-
beerde de achttienjarige Shaun Jo-
nes zijn adem zo lang mogelijk in
te houden en verloor daarbij het
bewustzijn. Hij werd uit het water
gehaald en naar het ziekenhuis ge-
bracht, waar hij later overleed.
Vera Stijnen (21) uit Stein en Britt
van Kruchten (19) uit Heerlen, lid
van het Nederlands Onderwater-
hockeyteam onder 23 jaar en in
voorbereiding op het WK in
Hongarije in 2015, reageren
verbaasd. „Daar hebben we
nog nooit eerder van ge-
hoord. Bij trainingen
zwemt bij ons altijd ie-
mand mee ter bewaking
en ook aan de kant
wordt een oogje in het
zeil gehouden”, zegt af-
gestudeerd HBO-ver-
pleegkundige Stijnen.
„Onderwaterhockeyers
trainen zichzelf con-
stant om langer te kun-

nen spelen. Dat doe je door baan-
tjes onder water te trekken waarbij
je de adem inhoudt. Hoe lang we
dat volhouden? Ruim twee minu-
ten, schat ik. Ik zwem ruim drie ba-
nen, Britt zwemt ongeveer drieën-
eenhalve baan onder water. Het is
een strijd van wilskracht tegen je
natuurlijke rem, je levensdrift zeg
maar.” Dan na een korte aarzeling:

„Britt is overigens wel al eens
flauw gevallen onder water.” Britt
van Kruchten reageert nuchter.
„Dat was vier jaar geleden. Ik

werd

toen pijlsnel uit het water gevist.
Dus er was weinig aan de hand.”
De woorden verduidelijken: de stu-
dente aan de academie voor scho-
ne kunsten in Tilburg is bepaald
geen watje. „Deze sport vereist een
topconditie en doorzettingsvermo-
gen”, zegt ze. „Onderwaterhockey
oogt traag, maar het is écht een
zeer snel spel. Er is ook geen ande-
re sport waar de tegenstanders je

van boven, onderen en van de
zijkanten belagen. Dat vereist een

3D-blik welhaast, maar óók po-
wer en snelheid. Tot het gaatje
gaan en dan scoren. Dat is voor mij
de ultieme kick. De belangrijke dri-

ve ook waarom ik deze sport
beoefen.”
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