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Van de redactie 
 

Op de voorkant een foto van een mooie vakantie van Dick Hoeksema. Verderop in de Luchtbel en 
op Facebook lees je zijn verhaal. 

Hebben jullie de nieuwe website van Duikteam Zeeland al gezien. Een frisse layout die makkelijk 
en overzichtelijk te gebruiken is. Je vindt daar natuurlijk ook de Luchtbel onder een eigen 
hoofdstuk. www.duikteamzeeland.nl 

Aankomende dinsdag hebben we weer een ALV. We zijn benieuwd naar de presentatie over 
grotduiken van Leon Joosse. In het afgelopen jaar hebben we zijn reisverslag al kunnen lezen. 

Binnenkort gaan we weer naar buiten op de woensdagavond. Ronald en Jack zullen ons weer op 
de hoogte houden van de locaties. Aankomende maandag (2e paasdag) gaan we het duikseizoen 
openen voor de die hards. De watertemperatuur is 7-8 graden. 

30 april is er weer een reddingsbootdag. Wil je meehelpen in de kraam, laat het de voorzitter 
weten.  
 
Kopij kan ingeleverd worden tot zondag 22 april 2016 via luchtbel@duikteamzeeland.nl. 

 

Veel duikplezier! 

Marian Roos, Yolanda de Jong en Betty van den Berg 

  

www.duikteamzeeland.nl
file:///F:/Duikteam%20Zeeland/Luchtbel%202015/luchtbel@duikteamzeeland.nl
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Van de voorzitter: DTZ 40 jaar jong 
 

N.a.v. ons 40-jarig jubileum zette de NOB onze club in de 
Onderwatersport van maart/april uitgebreid in het 
zonnetje. Aardig om te lezen. Een leuke nabrander van 
ons jubileumjaar! 
 
Helaas is er uit het begin van het nieuwe jaar ook een 
trieste ervaring te melden. Op 21 februari overleed na 
een kort ziekbed ons oud-lid Han de Vlieger uit Breskens. 
Han begon pas na zijn 50ste met duiken en schopte het 
in onze club tot 1*-instructeur. Hij mocht net niet 71 jaar 
worden. Onvoorstelbaar van een man met een conditie 
als Han. Het drukt je weer met de neus op de 
kwetsbaarheid van de mens. Van DTZ waren Marian 
Roos en ondergetekende bij de begrafenis. We wensen 
Han’s vrouw en dochters veel sterkte. 

 
Op woensdag 9 maart organiseerde Erik Veerhoek weer een nettentraining. Met netten van de 
NOB en een paar netten van hemzelf. Voor mij een eerste kennismaking met warrelnetten: 
onzichtbaar en taai. Wat zijn die gemeen zeg! Nuttig zo’n periodieke 
nettentraining! Wat ik er weer van heb meegenomen: als je in een 
net verstrikt raakt blijf rustig, laat je helpen door je buddy en ga als 
je weer vrij bent na hoe je je uitrusting nog beter kunt stroomlijnen. 
Erik bedankt! Laura Carbo maakte een aardig filmpje voor  onze 
Facebookpagina. 
 
Zoals vorige maand al 
aangegeven hebben we als 
nitrox-commissie en bestuur een 
selectie kunnen maken voor een 
nieuwe compressor. Onze keuze 
is gevallen op een Nardi Pacific 
M30 Nitrox. Op de komende ALV 
van 29 maart zullen we onze 
keuze toelichten. Het apparaat is 
besteld. Hopelijk kunnen we 
spoedig van onze nieuwe 
aanwinst profiteren. 

 
Inmiddels heb je van onze secretaris de ALV-stukken voor 29 maart ontvangen. Wie zal 
er dit jaar door de leden genomineerd worden voor de Ben van Gelder wisseltrofee?  
Wat bezielt Leon Joosse met zijn passie voor grotduiken?  We hopen dat nog meer 
DTZ-leden dan vorig jaar kans zien de ALV bij te wonen. Immers, DTZ dat zijn wij met 
elkaar! Graag tot ziens op 29 maart, 20.00 uur in Het Palet te Middelburg-Zuid!  
 
Namens het bestuur, 
 
Dick Hoeksema, voorzitter 
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Van de trainingscommissie  
Schema 1* opleiding  
 

week Datum   opleiding   2e uur zwembad 

14 woensdag 30 maart 2016 1* Inhaaluur ntb Jeroen 

16 woensdag 13 april 2016 1* Buitenduik     

17 woensdag 20 april 2016 1* Buitenduik     

20 woensdag 11 mei 2016 1* Buitenduik     

21 woensdag 18 mei 2016 1* Buitenduik     

22 woensdag 25 mei 2016 1* Buitenduik     

23 woensdag 1 juni 2016 1* Buitenduik     

24 woensdag 8 juni 2016 1* Buitenduik     

25 woensdag 15 juni 2016 1* Buitenduik     

26 woensdag 22 juni 2016 1* Buitenduik     

 
Schema 2* Opleiding 
 

Theorie Praktijk 

Onderwerp Datum Zwembadles Buitenwaterles Datum 
1. Diep duiken (60 min) 

Les over duikplanning; basale 
luchtberekening maken 

apr-16  Diepe duik 1 (> 20 meter) jun-16 

   Diepe duik 2 (> 20 meter) jun-16 

2. Het leven onder water (60 
min) 

Les over onderwaterleven; zoet en 
zout; ecosysteem; Nederlands 
water 

mei-16  Bio-duik 1 mei-16 

   Bio-duik 2 mei-16 

   Duik waar navigatie / 
oriëntatie centraal staan 1 

jun-16 

   Duik waar navigatie / 
oriëntatie centraal staan 2 

jun-16 

 
  



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 40e jaargang, nr. 3, Maart 2016 

Nogmaals: nieuwe specialisaties aangeboden 
In de vorige Luchtbel heb ik een oproep gedaan voor het volgen van een specialisatie. De 
instructeurs hebben een gevarieerd aanbod samengesteld en hier kan op worden 
ingetekend.  

Aangezien de aanmeldingen wat tegenvallen nogmaals het overzicht van de specialisaties 
voor het hele jaar 2016: 

 In mei geeft Harm de module Onderwaterbiologie aan de 2* opleiding. Maar anderen 

kunnen natuurlijk aansluiten. Theorie is op 21 en 28 mei en de buitenduiken volgen 

dan in juni. 

 Eind augustus of begin september zullen Yolanda en Harm de specialisatie Redden 

geven. Dit is afgelopen seizoen een groot succes geweest en deze keer breiden we 

het uit tot een workshop voor iedereen. Maar je kunt het natuurlijk ook gewoon als 

module volgen.  

N.B. bij voldoende belangstelling zal er een evenement (met eten of zo) aan gekoppeld 

worden  

 Frans geeft de specialisatie Zoeken en Bergen deze zomer, maar heeft vanwege het 

materiaal slechts plaats voor maximaal 2 buddyparen 

 Frans wil dolgraag de specialisatie IJsduiken geven, maar de voorwaarde is wel dat 

het gaat vriezen ! En gezien het weer stellen we dit nog even uit tot diep in het najaar 

van 2016. 

 Erik en Peter geven samen de specialisatie Droogpakduiken. Data worden in 

onderling overleg vastgesteld. 

 In de zomer wil Erik graag aan de slag met Driftduiken als het weer een beetje goed. 

 En Roel wil aan de slag met de specialisatie Wrakduiken. Ook hiervoor worden de 

data in onderling overleg vastgesteld.  

Inmiddels heeft Harm de DAN cursus voor Basic Life Support al gegeven. Maar onze 
voorzitter doet een oproep om deze nogmaals te geven, maar dan heb ik wel kandidaten 
nodig ! 

Geef je dus op als je één of meerdere specialisaties 
wilt volgen via hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl ! 

Groetjes, Harm Verbeek 

  

mailto:hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl


 

De Luchtbel CLUBKRANT – 40e jaargang, nr. 3, Maart 2016 

Training Woensdag avond  
 

datum trainer     

30 maart 2016 Betty perslucht   

6 april 2016 Stefan conditie zwemtest 

13 april 2016 Roel techniek Snorkeltest 

20 april 2016   Vrijzwemmen   

27 april 2016 Koningsdag Zwembad dicht   
 

Zwembadtijden Duikteam Zeeland 
 

Op de woensdagen van 2 september t/m 20 April van 20.15 uur tot 21.15 uur 

Op de woensdagen van 16 januari t/m 6 April van 21.15 tot 22.15 uur 

Het cursuszaaltje van 16 januari t/m 6 april van 19.30 tot 20.30 uur 

Op de zondagen van 4 oktober t/m 24 april van 12.30 tot 13.30 uur 

 
Emailadressen Duikteam Zeeland 
 

Bestuur     bestuur@duikteamzeeland.nl 
Voorzitter     voorzitter@duikteamzeeland.nl  
Secretaris     secretaris@duikteamzeeland.nl 
Penningmeester    penningmeester@duikteamzeeland.nl 
Hoofdinstructeur    hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl 
Materiaalcommissie    materiaal@duikteamzeeland.nl 
Treur en jubel     treurenjubel@duikteamzeeland.nl 
Luchtbel     luchtbel@duikteamzeeland.nl 
Ledenadministratie    ledenadministratie@duikteamzeeland.nl 
Vertrouwenspersoon    vertrouwenspersoon@duikteamzeeland.nl  
Webmaster / digitale postbus van DTZ info@duikteamzeeland.nl  

  

mailto:bestuur@duikteamzeeland.nl
mailto:voorzitter@duikteamzeeland.nl
mailto:secretaris@duikteamzeeland.nl
mailto:penningmeester@duikteamzeeland.nl
mailto:hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl
mailto:materiaal@duikteamzeeland.nl
mailto:treurenjubel@duikteamzeeland.nl
mailto:luchtbel@duikteamzeeland.nl
mailto:ledenadministratie@duikteamzeeland.nl
mailto:vertrouwenspersoon@duikteamzeeland.nl
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In de aanbieding: 3 DTZ-fleecevesten 
 

 

In de zomer van 2015 hebben we een ruime voorraad DTZ-fleecevesten ingekocht. Marineblauw 
van kleur, met daarop aan voor- en achterzijde het DTZ-logo geborduurd. Zie de foto’s. De vesten 
zijn heerlijk warm. Ze zijn uitgevoerd met aan de voorkant een centrale ritssluiting en links én 
rechts een handige zak met ritssluiting. Er zijn er nog drie van deze fraaie fleecevesten 
beschikbaar, één herenvest maat XXL (lekker ruim) en twee damesvesten maat L (iets getailleerd). 
Heb je belangstelling voor zo’n vest? Van de penningmeester mogen ze weg voor de prijs van € 
30,- per stuk. Je kunt er een bestellen via voorzitter@duikteamzeeland.nl  Wie het eerst komt, die 
het eerst maalt… 

 

Dick Hoeksema 

 

 

  

mailto:voorzitter@duikteamzeeland.nl
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PAAS- EN PANNEKOEKEN DUIK  
 
Maandag 28 maart is het zover. De Paasduik!  
 
Dit jaar gaan we net als vorig jaar naar Polredijk. 
 
Dit is tevens een mooie gelegenheid om het nieuwe duikseizoen te starten 
in het buitenwater. De temperatuur begint al weer op te lopen. Nog een paar 
zonnige dagen en dan is het zo weer een graadje of 8. 
 
Vanaf 11 uur verzamelen op het parkeerterrein.  
11.30 uur te water om eieren te zoeken.  
13.00 uur koffie met pannenkoeken.  
 
Inschrijven kan tot en met vrijdag 25 maart bij Rob Plasse 
penningmeester@duikteamzeeland.nl. 
 
Wanneer iemand zin heeft om het uitje te mee te organiseren, we horen het 
graag. We zoeken nog een paashaas..... =) 
 
 
Betty van den Berg en Rob Plasse 

Schema 1* opleiding  

woensdag 8 januari 2014 19.30 1* Kennismaking Zwembad Erik 

  21.15 Opleiding 1* brevet Zwembad Erik en Kees 

woensdag 15 januari 2014 19.30 1* Theorie H1 uitrusting Zwembad Erik 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Erik en Harm 

woensdag 22 januari 2014 19.30 1* Theorie toets H1 Zwembad Erik 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Erik en ? 

woensdag 29 januari 2014 19.30 1* Theorie H 2 materiaal Zwembad Frans 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Frans en Yolanda 

woensdag 5 februari 2014 19.30 1* Theorie Toets H 2 Zwembad Frans 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Frans en Erik 

woensdag 12 februari 2014 19.30 1* Theorie H3 natuurkunde Zwembad Yolanda 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Yolanda en Kees 

woensdag 19 februari 2014 21.15 1* Opleiding Zwembad Frans en ? 

woensdag 26 februari 2014 19.30 1* Theorie Toets H3 Zwembad Yolanda 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Yolanda en Harm 

woensdag 5 maart 2014 19.30 1* Theorie H4 duikberekening Zwembad Kees 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Kees en ? 

woensdag 12 maart 2014 19.30 1* Theorie Toets H4 Zwembad Kees 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Kees en Erik 

woensdag 19 maart 2014 19.30 1* Theorie H5 te water gaan Zwembad Erik 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Erik en  Yolanda 

woensdag 26 maart 2014 19.30 1* Theorie Toets H5 Zwembad Erik 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Erik en Kees 

woensdag 2 april 2014 19.30 1* Theorie inhalen/afronden Zwembad ? 

  21.15 1* Opleiding Zwembad ? 
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Verjaardagen leden 
 

April 
 

7 Dick Hoeksema 
11 Rob Plasse 
15 Kees Jan Lastdrager 
23 Martin Verhage 
23 Paul Vollenberg 
24 Yvonne van Scheppingen 
26 Peter Meerleveld 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te koop aangeboden: 
 

Te koop via Bert Schreurs 06-29026428 of rechtstreeks via de eigenaar Erich Kentrup 06-
36137199, Jofferenstraat 1 Klein Meers (Elsloo) 

 Trimvest:   Scubapro masterjacket (maat S)    € 80,00 
 Inflator:  Scubapro Air 2      € 35,00 
 Duikpak:  Waterproof Razor Semi dry (maat 48/S)   € 40,00 
 Duikcomputer: Suunto Vytec DS met druksensor (incl reservebatterijen) € 150,00 

 Ademautomaat: MK 10 eerste trap,  
    Scubapro R190 met Scubapro R295 octopus  € 150,00 
 Zwemvinnen:  Scubapro Seawing Gorilla graphite maat M   € 50,00 
 Duikschoenen: Maat 40 (nieuw)      € 5,00 
 Fotocamera:  Canon G10 + onderwaterhuis merk 10bar (10bar.com) € 210,00 
 Duikfles:   15liter staal, keuringsdatum maart 2017   € 40,00 
 Kompas:  Suunto SK7 kompas + retractor    € 30,00 
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Duiken down under 
 
Een buitenkans: logeren bij dochter en schoonzoon in Sydney, Australië. Dan grijp je die 
kans natuurlijk. En als er dan ook nog de mogelijk is rond te kijken onderwater, is het 
feestje compleet. Van 1 januari t/m 8 februari 2016 verbleven mijn vrouw Sylvia en ik ‘down 
under’. 

Het opmerkelijke aan Sydney is dat het centrum niet bestaat uit een marktplein of een serie 
wolkenkrabbers, maar uit een fjordachtige haven die diep het binnenland insnijdt. Aan Sydney 
Harbour geen grote industrieën –die zijn verbannen naar het zuidelijker gelegen Botany Bay, een 
soort Vlissingen Oost – maar zaken als een visserhaven, een dierentuin, een kade met 
veerbootjes die alle kanten op cirkelen, een botanische tuin en natuurlijk het beeldbepalende 
wereldberoemde Opera House. De haven wordt overbrugd door de Harbour Bridge, die het 
zuidelijke deel van de stad verbindt met het noordelijke deel. Ten zuiden van de brug en 
veerhaven vind je het ‘central business district’ (CBD) met hoogbouw tot ruim 150 meter hoog. 
Verder kent Sydney eigenlijk alleen relatieve laagbouw, van hooguit enkele verdiepingen. 

Op zoek naar duikmogelijkheden kom je via 
het internet al snel terecht bij de monding van 
Sydney Harbour, de overgang naar de 
Tasmanzee (eigenlijk de Stille Oceaan), waar 
Dive Centre Manly op 
www.divesydney.com.au zowel ‘shore dives’ 
als ‘boat dives’ aanbiedt. Helaas heb ik mijn 
lieve echtgenote nooit zover kunnen krijgen 
dat ze haar hoofd onderwater steekt, dus was 
ik voor een buddy aangewezen op de 
plaatselijke duikcentra. Op zich niet verkeerd: 
mijn tijd was beperkt en dan duik je het liefst 
meteen op plaatsen waar de kans om iets te 
zien groot is, ‘guided dives’dus. In Sydney 

bleek het duikcentrum van voorstad Manly ‘the place to be’.       

Mijn eerste twee duiken waren kantduiken 
vanaf Shelly Beach, de eerste rechtsom, de 
tweede links. Maximum duikdiepte 8,5 meter. 
In een groepje van acht duikers met 
uiteenlopende duikervaring en duikleider 
Steve, herkenbaar aan zijn oranje vinnen, 
voorop. Spannend, wat zouden we aantreffen? 
Steve waarschuwde vooraf: haaien doen als 
struisvogels. Overdag zie je meestal alleen 
een staart, uitstekend vanonder een rots. De 
haai ‘denkt’ dan vermoedelijk dat je hem niet 
ziet. Maar trek hem niet aan zijn staart, want 
dan maak je op een onplezierige manier ook 
heel snel kennis met zijn kop...  We zouden 
waarschijnlijk ook ‘nudibranchs’ kunnen zien, 
naaktslakjes dus.  Zo geleerd zo gedaan. 
Fototoestel in aanslag en duiken maar. Het 
eerste vermeldenswaardige dier dat we zagen 
was niet onze verdienste: een grote blauwe 
vis, een Blue groper, kwam nieuwsgierig op ons af om ons te verwelkomen. Een kwartier later, 

http://www.divesydney.com.au/
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inderdaad, een haaienstaart, een Wobbegong. Het bleef niet bij die ene staart. De Wobbegongs 
waren zo talrijk dat er te weinig rotsen waren om met de kop onder te gaan liggen. We vonden er 
ook die gestrekt op het zand geheel te bewonderen waren (foto). Aan het eind van de duik zagen 
we nog een Red rock cod, een roodbruine schorpioenvis. Geen naaktslakjes deze dag, maar wel 
een prachtige kennismaking down under. 

Voor mijn duiken 3 en 4 gingen we met een 
achttal duikers met de boot naar South Head, 
het rotsige zuidelijke havenhoofd van Sydney 
Harbour. We doken bij The Valley en bij The 
Gap, maximum duikdiepte 22,2 meter. Met 
duikleider Rosy. Een geweldige plek. Hier 
diverse naaktslakjes, enkele Red Cuttlefish, 
een kleine soort zeekat, maar onder een 
overhangende rots ook een op een prooi 
wachtende Eastern Giant Cuttlefish (foto). 
Deze zeekat kan wel meer dan een meter lang 
worden, maar dit exemplaar was schat ik 
‘maar’ een halve meter. Vanonder een steen 
vroeg nog een Green Moray Eel, een groene 
murene, om aandacht.  Op een rots fraaie rode 
Sea Tulips (foto), manteldieren op een steel, 
en een Giant Jelly Ascidian, een kluitvormige 
kolonie manteldieren met oranje buisjes (foto). 
Daartussen enkele Old Wifes, nieuwsgierige 
verticaal gestreepte vissen, met een oranje 
tint, die maar niet stil wilden blijven hangen. 
Ook hier weer schorpioenvissen. Die kom je in 
deze regio kennelijk overal tegen. 

Ik wilde nog wel een keer naar Shelly Beach, 
maar dat bleek op de dag van mijn duiken 5 en 
6 vanwege een vermiste zwemmer door de 
politie afgezet. Met duikleider Steve deze keer 
naar Fairlight Beach, maximum duikdiepte 9,3 

meter. Duik 5, linksom, leverde een 
griffelzeeëgel en een fraaie, roze naaktslak op, 
maar verder niet iets dat het melden waard is. 
Op duik 6, rechtsom, stuitten we echter op de 
wrakresten van een sloep en die bleken voor 
een aantal vissen een zeer geliefd 
onderkomen, zo geliefd dat ze zich rustig close 
up lieten fotograferen zonder de vinnen te 
nemen. Naast weer een groene murene, deze 
vergezeld van een kleurige garnaal , bleken 
hier diverse schorpioenvissen te huizen. Als 
uitsmijter passeerde nog een Numb Ray, een 
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sidderrog (foto). Het is deze laatste gast die de onderwaterfotografie behoorlijk spannend kan 
maken.  Van een ervaringsdeskundige kreeg ik de tip tijdens het fotograferen niet op de bodem te 
leunen. Als zich onder het zand toevallig een sidderrog verborgen houdt, kan deze je een 
onvergetelijke ervaring bezorgen…  

Met ons vieren logeerden we een weekend in 
het plaatsje Nelson Bay, ruim 200 km ten 
noorden van Sydney. Nelson Bay ligt aan Port 
Stephens, een zeearm tweemaal zo groot als 
Sydney Harbour en tweemaal zo mooi als we 
de websites mogen geloven. We hadden 
afgesproken dat ik een duikje mocht maken bij 
The Pipeline, volgens duikcentrum Feet First 
Dive op www.feetfirstdive.com.au dé plek om 
zeepaardjes te spotten. Mijn reisgenoten 
zouden dan gaan sand boarden van de 40 
meter hoge duinen in de buurt. Ook leuk 
natuurlijk, maar soms moet je kiezen…   

Toen ik bij duikcentrum Feet First Dive 
aankwam, kreeg ik een warm welkom van 
eigenaar Phillip Campey, Hillbilly voor zijn 
vrienden.  Duiken bij The Pipeline? Okeee…, 
maar zou ik toch niet liever willen duiken bij Fly 
Point? Veel meer soorten daar. Nee, 
waarschijnlijk geen zeepaardjes. Wil je die 
echt zien? Okeee…, dan toch maar duiken bij 
The Pipeline. We gingen met z’n vieren op 
stap, een duikend echtpaar uit Sydney, Hillbilly 
en ik. Bij de duikstek bleken we niet de enige 
duikers; het was weekend en The Pipeline 

bleek een soort Wemeldinge voor de Australiërs. Maar eenmaal in het water merk je niets meer 
van de drukte. De hooggespannen verwachtingen  bleken eigenlijk nog te laag gespannen. Het 
eerste zeepaardje liet zich tussen het zeegras moeilijk fotograferen, maar deze White’s Seahorse 

bleek overal te vinden, in wieren, sponzen en 
zelfs in het ‘open veld’.  De meeste 
exemplaren waren bruin van kleur (foto), maar 
we vonden ook enkele knalgele exemplaren.  
En overal naaktslakjes en andere organismen, 
in de meest bonte uitvoeringen. Prachtig. We 
kwamen ogen tekort. Een hemel op aarde voor 
de onderwaterfotograaf. En al dat moois op 
een maximum duikdiepte van 9,7 meter.  

Terug op de duikbasis, nagenietend, kwam 
Hillbilly nog eens terug op de keuze van de 
duikstek. Zeker, The Pipeline is prachtig. Maar 
eigenlijk zijn Fly Point en ook Halifax Park 
veelzijdiger. Vanwege het getij was het niet 
mogelijk twee duiken achtereen te maken, 
maar zou je morgen toch ook nog niet een duik 
kunnen maken bij Fly Point, met o.a. grote 
sponzen, rijk begroeide ‘drop offs’ en een 
prachtige koraaltuin? Gelukkig kreeg ik groen 

http://www.feetfirstdive.com.au/
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licht van het thuisfront en rolden we de 
volgende dag met een groep van acht duikers 
bij Fly Point het water in. Ook hier was het 
gezellig druk, met ook veel snorkelaars. 
Maximum duikdiepte 13,4 meter. En 
inderdaad. Niet interessanter, maar wel 
kleuriger en veelzijdiger dan de vorige 
duikstek. Hier geen zeepaardje gezien, maar 
wel fraaie anemonen, zeepennen (foto) en 
weer veel naaktslakken en schorpioenvissen 
en als klap op de vuurpijl een naaktslak óp de 
kop van een schorpioenvis (foto). Het moest 
niet gekker worden! Het werd echter nog 
gekker. Op een gegeven moment, we waren al 
weer op weg naar ons vertrekpunt, leek het of 
mijn buddy Craig overvallen was door een 
acute vorm van een of andere duikersziekte. 
Wild gebarend wees hij voor ons. Wauw… Op 

nog geen 4 meter afstand zagen we een dolfijn naar beneden duiken om een visje te verschalken. 
Een moment dat in mijn geheugen staat gebrand, maar helaas niet in pixeltjes is vastgelegd: mijn 
toestel stond nog op macro en de dolfijn was supersnel weer vertrokken. Weer op de kant noemde 
de duikleider dit een ‘beginners grin’: hij had nog nooit een dolfijn gezien onderwater. Tja…  

Kortom: 7 en 8, twee geweldige duiken! Hillbilly, later via Facebook: “You have to come back. 
Halifax en shark dives next time!!!!” Wie weet 
komt het er nog eens van, someday... 

Terugblikkend: duiken in Australië is geweldig. 
En daarvoor hoef je dus niet per se naar het 
Groot Barrièrerif, zo’n 1500 km noordelijker.  

Of ik ook iets niet gezien heb? Jazeker. Naar 
verluidt komt in New South Wales ook de 
beroemde Weedy Sea Dragon voor, het 
zeedraakje.  Het is zelfs opgenomen in het 
logo van Dive Centre Manly en door een 
kunstenaar afgebeeld op een rots bij Shelly 
Beach (foto), maar ik heb het niet gezien.  En 
ook mijn mededuikers hebben het zeedraakje 
niet gespot. Er moet wat te wensen 

overblijven...  

De voorzieningen bij de duiksteks zijn vaak erg 
goed. In Manly vind je omkleedplateaus, 
douches en toiletten (foto). Je kunt onder de 
douches ook gelijk je duikspullen spoelen. 
Alles gratis. Een begeleide ‘shore dive’ kost 
AUD 50,00 (inclusief fles, lood en transport 
duikcentrum-duikstek v.v.) of AUD 70,00 als je 
de volledige duikuitrusting huurt. Voor twee 
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begeleide bootduiken zijn deze prijzen respectievelijk AUD 155,00 en AUD 195,00. 1 Australische 
dollar = ca. € 0,67. Indien mogelijk is het dus zeker lonend je eigen duikuitrusting van huis mee te 
nemen, op lood en fles na natuurlijk. En wat is het dan fijn dat je van Duikteam Zeeland een 
gedegen opleiding en veel duikervaring hebt meegekregen: kun je gelijk beginnen met om je heen 
te kijken. 

Op www.facebook.com heb ik onder Duikteam Zeeland een kleine fotoreportage gezet. Met dank 
aan Roel van der Mast, die de foto’s met Photoshop een extra boost heeft gegeven. 

 

Dick Hoeksema 

   

Herstel van Oesterriffen en mosselbanken. 
Feestje voor schelpdier in de voordelta. 
 

Gisteren werd begonnen met de aanleg van Nieuwe schelpdierbanken om de Noordzee weer 
“natuurlijk” te maken. 

Door Jan van Damme 

Twee lokaties: eentje voor de Brouwersdam, en een bij de Hinderplaat net ten zuiden van de 
Tweede Maasvlakte. Duikers hebben daar gistermiddag zo’n duizend oesters en mosselen op de 
zeebodem geplaatst. Verdeeld overzes “tafels” – drie per locatie – en beschermd in kooien. 

Het uitzetten van de schelpdieren is een proefproject van het wereld Natuur Fonds (WNF) en ARK 
Natuurontwikkeling. Ze hopen met hun schelpdierbankenproject een begin te maken met het weer 
“natuurlijk” maken van de Noordzee. 

De verwachting is dat de uitgezette mossels en oesters riffen gaan vormen. Tot een ruime eeuw 
geleden was 20 procent van de Noordzee bedekt met schelpdierbanken. Door overbevissing, 
ziektes en verontreiniging is daar niets meer van over. 

Directeur Johan van de Gronden van het WNF heeft een droom: “We hebben zo’n anderhalve 
eeuw van natuurverlies achter de rug. Als je kijkt naar de biodiversiteit, dan scoren we in 
Nederland bijzonder laag. Ook vergeleken met andere Europeese landen. Juist omdat het zo 
slecht gesteld is, kunnen we grote slagen maken. Mijn droom is dat we in de Noordzee een heel 
netwerk van beschermde gebieden aanleggen. Nu is ngminder dan 1 procent van de Noordzee 
beshermd. Dat is veel te weinig voor herstel van de biodiversiteit”.  

Het uitzetten van de oesters en mosselen is volgens de natuurorganisaties een hoopvol begin. 
Projectleider Karel van den Wijngaard van ARK: “Het klopt dat de deltawerken voor de veiligheid 
een grote stap voorwaarts betekenden. Tegenlijk brachten de werken een enorme klap toe aan de 
natuur. Met dit project gaan we op de weg terug. Een schelpdierbank zou dienst kunnen doen als 
golfbreker. Zo heb je belang voor zowel de veiligheid als de natuur”. 

Tot een ruime eeuw geleden was 20 procent van de Noordzee bedekt met schelpdierbanken 
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Van de Gronden: “we gaan een feestje aanrichten in de voordelte. De banken vormen een 
rustgebied voor vissen als schol, kabeljauw en zeebaars. Ze trekken zeehaonden en bruinvissen 
aan. Haaien, roggen en sepia kunnen er hun eieren op afzetten. En de vele kleine visjes en 
garnalen die tussen de schepdieren zwemmen, trekken vogels. Misschien zelfs de zeldzame 
zwarte zee-eend, die graag jonge mosslen eet”.  

Het project Schelpdierbanken is onderdeel van het Droomfondsproject Haringvliet. Daarbij werken 
zes organisaties, waaronder WNF en ARK, met steun van de Nationale Postcode Loterij samen 
om het stroomgebied van het afgesloten Haringvliet weer tot leven te wekken. 

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/nieuwe-schelpenbanken-voor-de-kust-1.5857420 
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Reddingbootdag Westkapelle 
 
Westkapelle, 30 april 2016 
 
Tijdens onze jaarlijkse 
Reddingbootdag op 30 april bent u 
van harte welkom in en rond ons 
boothuis in Westkapelle! Donateurs 
en toekomstige donateurs kunnen 
(hernieuwd) kennismaken met de 
vrijwilligers van de Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschappij. 

U bent vanaf 10.00 uur van harte 
welkom om een kijkje te nemen in 
het boothuis van Westkapelle! De 
hele dag is er van alles te zien en te 
beleven voor jong en oud. In het 
boothuis zijn filmpjes en foto's te zien 
en is er onder meer een simulator 
van het Loodswezen. Buiten ligt er 
onder meer een reddingsvlot en vaart 
onze reddingboot Uly. 

Ons programma: 

 Donateurs kunnen meevaren met de reddingboot Uly (als de weersomstandigheden het 
toelaten en op vertoon van een meevaarbewijs) 

 Bezoek van de SAR helikopter (onder voorbehoud) 

 KHV (Kusthulpverleningvoertuig UNIMOG). Korte rondrit maken langs de boulevard t.h.v. 
boothuis. 

 20 persoon reddingsvlot 

 KNRM promotiestand 

 KNRM Fotobord 

 Loodswezen simulator 

 Duikteam Zeeland 
 Modelbouwvereniging Vlissingen met o.a. bestuurbare bootjes in waterbak 

 Zeehengelsport Zuiderduin 

 Foto tentoonstelling 

 Nettenknopen 

 KNRM Koek en Zopie. 

Uiteraard is er een mogelijkheid om ons te steunen: U kunt zich aanmelden als "Redder aan wal"  
het donateurschap van de KNRM. U krijgt dan 3 maal per jaar het blad de Reddingboot met allerlei 
interessant nieuws en u heeft voorrang bij het meevaren op Reddingbootdag.  

Als u wilt meevaren met de reddingsboot of wilt meerijden met het KHV, bekijk hier alvast de 
instructies:  
Wij hopen u te mogen begroeten op 30 april in ons boothuis in Westkapelle! 

 

Bemanning reddingstation Westkapelle. 

https://www.knrm.nl/waar-wij-zijn/reddingstations/westkapelle/contact/routebeschrijving-naar-boothuis-henny-van-nievelt-67aab3
https://www.knrm.nl/steun-ons/donaties/donateurschap/
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Zeeuwse strandfossielen 
 
De Zeeuwse bodem is jong, met uitzondering van enkele plekken langs de landsgrens. 
Resten van de fossiele ‘fauna Zeelandica’ zijn daar alleen te vinden in de oude 
strandafzetting van de groeve in Nieuw-Namen. Er liggen in deze groeve fossielen van twee 
miljoen jaar oud aan de oppervlakte, van dieren die daar toen leefden. Daarbuiten zijn die 
fossielen in grote hoeveelheden te vinden aan de Zeeuwse stranden. 

Dat blijkt een allegaartje van aangespoelde resten te zijn, uit verschillende geologische tijden. Het 
stromende water legt ze neer op het strand, meegenomen uit oude bodemlagen. De Schelde 
draagt samen met de Noordzee zorg voor het vrijkomen en transport van de fossielen. 
Tegenwoordig helpt de mens een handje mee, door het verplaatsen van zeezand voor de 
kustverdediging.  
 
Het leuke van het zoeken naar fossielen zit hem in de grote variatie van soorten uit diverse 
diergroepen; vaak al lang uitgestorven, deels nog voortlevend tot in onze tijd. Bij toeristen trekken 
de haaientanden de meeste aandacht. Fossiele schelpen en botten worden minder fanatiek 
gezocht, terwijl ze toch een fascinerend verhaal vertellen. Schelpen uit tropische perioden liggen 
zomaar voor het oprapen. Deskundigen menen aan de hand van sommige soorten een voormalig 
mangrovebos langs onze kust te herkennen. Al 
deze getuigen uit het verleden kunnen de 
aandacht voor fossielen bijzonder prikkelen.  
 
De Werkgroep Geologie van het Zeeuws 
Genootschap heeft ervaring met fossielen en 
wil de kennis met velen delen. Ter gelegenheid 
van de viering van haar 50-jarig jubileum op 12 
maart 2016 publiceerde de werkgroep de 
veldgids ‘Zeeuwse strandfossielen - Fauna 
Zeelandica in de oertijd’. Het boek gaat over 
fossielen die met het blote oog op het strand 
zijn te vinden, soms met wat dieper bukken;-)  
 
Ook voor de leden van Duikteam Zeeland 
heeft deze uitgave veel te bieden. Na wat 
achtergrondinformatie over hoe je een ‘fossiel’ 
kunt herkennen, worden er 140 schelpdieren 
en een 90-tal andere fossielen van 
ongewervelden, vissen, walvissen en  
landzoogdieren beschreven.  Al deze soorten 
zijn fraai in kleur afgebeeld met een hoofdfoto 
en/of bijfoto’s. Het boek (144 pp, softcover) 
wordt in eigen beheer aangeboden door de 
Werkgroep Geologie voor slechts € 17,50 en 
kan besteld worden via  ondergetekende. 
 
Dick Hoeksema,   
dfhoeksema@zeelandnet.nl  
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Waterschap legt vispassage op Schouwen aan 
 

Aan de Rijksweg op Schouwen is waterschap Scheldestromen naast het gemaal Prommelsluis 
gestart met de aanleg van een vispassage. De vispassage moet het voor verschillende vissoorten 
mogelijk maken om vanuit de Oosterschelde het achterliggende gebied van Schouwen, waaronder 
natuurgebied de Prunje, in en uit te trekken. De aanwezigheid en diversiteit van vissen verbetert 
de ecologische conditie van het oppervlaktewater in de polders. 

Werkzaamheden 

Voor de aanleg van de vispassage zijn werkzaamheden in de dijk noodzakelijk. Hierdoor is in de 
maanden juli en september het buitendijks fietspad tussen Zierikzee en Serooskerke onderbroken. 
Voor fietsers is een omleidingsroute ingesteld en ter plaatse aangegeven. Alleen in de weekenden 
(vrijdagmiddag 18.00 uur tot maandagmorgen 07.00 uur) en de bouwvak van 1 tot 24 augustus, 
kunnen fietsers wel veilig gebruikmaken van het buitendijkse fietspad. Werkzaamheden in de dijk 
mogen alleen plaatsvinden buitenom het stormseizoen dat van 1 oktober tot 1 april duurt, zodat 
schade aan de dijk wordt voorkomen en de waterveiligheid niet in het geding komt. 

Populatie 

Veel vissen trekken van nature om te paaien. Deze trek wordt bemoeilijkt door zogenoemde 
waterkunstwerken als stuwen en gemalen die de waterstand reguleren. Om de populatie op peil te 
houden zijn maatregelen als vispassages en aalgoten noodzakelijk. Binnen het werkgebied van 
waterschap Scheldestromen zijn op dit moment dertien vispassages en vier aalgoten. Samen met 
de bestaande vispassage Duiveland (in 2014 aangelegd) en de sluis bij 't Sas in Zierikzee is 
Schouwen-Duiveland met vispassage Prommelsluis goed bereikbaar voor zogenoemde zoet/zout 
vissen. 

Ecologische conditie 

De aanleg van de vispassage is een van de maatregelen die wordt uitgevoerd om te kunnen 
voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). Volgens deze richtlijn moet oppervlaktewater in goede 
ecologische conditie zijn. Dat betekent dat diverse soorten vissen aanwezig moeten zijn in de 
waterlopen. Vissen vormen voor het natuurgebied een belangrijke voedselbron voor de vogels, 
maar anderzijds vormt het 
natuurgebied voor vissen als 
de aal, driedoornige 
stekelbaars, spiering en bot, 
een opgroei- en leefgebied. Al 
deze vissoorten zijn typerend 
voor brakke binnenwateren. 

 

© Scheldestromen - website  

 

Beschilderd door Mathilde 
Matthijssen  

http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.scheldestromen.nl/actueel/nieuwsberichten/@218564/waterschap_legt/&title=Waterschap+legt+vispassage+op+Schouwen+aan&ro=false&summary=Aan+de+Rijksweg+op+Schouwen+is+waterschap+Scheldestromen+naast+het+gemaal+Prommelsluis+gestart+met+de+aanleg+van+een+vispassage...
http://www.twitter.com/home?status=Waterschap+legt+vispassage+op+Schouwen+aan...+-+http://www.scheldestromen.nl/actueel/nieuwsberichten/@218564/waterschap_legt/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.scheldestromen.nl/actueel/nieuwsberichten/@218564/waterschap_legt/&t=Aan+de+Rijksweg+op+Schouwen+is+waterschap+Scheldestromen+naast+het+gemaal+Prommelsluis+gestart+met+de+aanleg+van+een+vispassage...
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Colofon 
Dit is een uitgave van Duikteam Zeeland, Postbus 312, 4330 AH Middelburg – 
www.duikteamzeeland.nl  
 

Bijdragen voor “De Luchtbel” kunnen verstuurd worden aan Luchtbel@duikteamzeeland.nl  
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