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Van de redactie 
 
De foto op deze Luchtbel van juli en augustus is van Joost van Uffelen. Joost was de fotograaf aan 
boord van de Cdt Fourcault tijdens de expeditie van Duik de Noordzee schoon. Verder op in de 
Luchtbel lees je over een duik naar de viskotter GO6, Wisselvalligheid. Een prachtige dag, vlakke 
zee, op een diepte van 38meter nog steeds met daglicht. Zo mooi kan het wrakduiken zijn op de 
Noordzee. Nog steeds onder de indruk van de gehele expeditie en nasleep. Over minder dan 2 
weken vertrekken we weer voor 10 dagen naar de Noordzee. Dit keer naar het Noorden, de 
Borkumse Stenen. Dit keer ga ik wederom mee als amateur onderwater archeoloog. In de 
volgende Luchtbel zal ik er een stukje over vertellen. 
 
Dit keer is Yolanda van haar welverdiende vakantie aan het genieten. 
 
Kopij kan ingeleverd worden tot vrijdag 23 september 2016 via luchtbel@duikteamzeeland.nl. 
 
Veel duikplezier! 
Marian Roos, Yolanda de Jong en Betty van den Berg 

 
 

Van de voorzitter: ’t is weer voorbij die mooie zomer 
 

’t Is weer voorbij die mooie zomer, bijna… 
Maar niet getreurd. Het water is nog prettig 
van tempe-ratuur en er is niks mis met een 
heerlijk nazomerduikje. Zie ’t Koepeltje 
door de lens van Laura Carbo.  
 
Goed nieuws! De Nardi-nitroxcompressor is 
gearriveerd bij de Nederlandse leverancier! 
Hij zal begin september geplaatst worden 
in onze compressorruimte. Nadere mede-
delingen over de indienstneming en het 
begeleiden van de vullers horen we van 

Marco Collignon. 
 
Zoals Marco al per mail liet weten heeft de leverancier ons vanaf 28 juni een persluchtcompressor 
in bruikleen gegeven. Een stevige, geluidsarme Bauer verticus, waarmee (net als met onze nieuwe 
machine) in principe 24/7 geperst kan worden. Diverse vullers hebben hiervan al tot tevredenheid 
gebruik gemaakt.  
Bij de vullerslijst in De Luchtbel, die bij gebrek aan een compressor 
een paar maal niet gepubliceerd is, staat altijd: “De vullers zijn graag 
bereid om flessen te vullen. Schroom niet om te bellen, de 
compressor staat er voor ons allemaal! Maak tijdig een afspraak met 
een van hen. Als je favoriete vuller niet te bereiken is, probeer je 
gewoon een ander.” In deze Luchtbel is de vullerslijst weer 
opgenomen.  
Lekker makkelijk… 
 
Nog makkelijker: Als je gaat vullen, laat dan even weten via DTZ-
mail (beheerder Rob Plasse) en/of via de DTZ-WhatsApp 
(beheerster Betty van den Berg) wanneer je gaat vullen. Zo tijdig 
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mogelijk. Dan kunnen andere DTZ-leden met hun flessen aanschuiven.  
En onze oude compressor? Die leverde via Marktplaats nog € 550,- op! Goed bezig Marco…   
 
Op 10 september zijn we met DTZ weer present op de Karolingenmarkt in Souburg, de 2e keer dit 
jaar. Dat levert zeker meer naamsbekendheid op,  wie weet  enkele nieuwe leden en die kunnen 
we goed gebruiken. Wie niet zaait zal ook niet oogsten... Als je ook een paar uur wilt helpen onze 
club te ‘verkopen’, neem dan even contact op met ondergetekende. 
 

DTZ krijgt als sportaanbieder de kans, om 
gesubsidieerd door de gemeenten Middelburg en 
Vlissingen, sportkennismakingsactiviteiten (ska) te 
organiseren voor de doelgroep 23+ en 55+. DTZ 
gaat weer introductieduiken in het zwembad 
aanbieden, op 5 en 19 oktober, 20.15-22.15 uur. 
We hopen dat de belangstelling groot is. Eind 

augustus zullen de gemeenten hun burgers d.m.v. een huis aan huis folder uitnodigen zich digitaal 
op te geven voor een kennismaking met een of meerdere sportverenigingen, via 
http://www.vlissingeninbeweging.nl/volwassenen/project-sportkennismaking-23-en-55.html 
 
Na een prachtige zomer, met plezierige herinneringen aan onder andere een specialisatie Zoeken 
en Bergen met Frans Spoor, de gezelllige clubduiken op de woensdagavond en de bootduiken met 
Erik Veerhoek (er komen er nog een paar; zie de duikagenda), starten we op woensdagavond 7 
september, 20.15-21.15 uur, weer met de training in het Vrijburgbad. Dé manier om je conditie op 
peil te houden!  Tot aan de waterkant of zwembadrand! 
 
Namens het bestuur, 
Dick Hoeksema, voorzitter@duikteamzeeland.nl 

 

 
E-mailadressen 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  
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Start zwembadseizoen 
 
Als bestuur hebben we weer de zwembad afspraken vastgelegd voor het komende winter)seizoen: 

 de woensdagen van 7 september 2016 t/m 26 april 2017 van 20.15 uur tot 21.15 uur 
(trainingsuur) 

 de woensdagen van 11 januari 2017 t/m 15 maart 2017 van 21.15 tot 22.15 uur 
(opleidingsuur) 

 de zondagen van 2 oktober 2016 t/m 23 april 2017 van 12.30 tot 13.30 uur (vrij zwemmen) 
 
Momenteel zijn we nog bezig met de invulling van de trainers / instructeurs voor de 
woensdagavondlessen. 
Daar lees je meer over in de volgende Luchtbel. 
 
Wel kan ik je melden dat we 2 avonden gereserveerd hebben voor sportkennismaking 
volwassenen en senioren van de gemeente Middelburg en Vlissingen 
Dit doen we op 5 en 19 oktober van 20.15 tot 22.15 uur. Er is dan geen reguliere training en geen 
mogelijkheid tot vrij zwemmen (bij voldoende deelname aan de kennismaking natuurlijk). 
Vanaf 5 september kun je dus je buren, vrienden of familie oproepen zich aan te melden via de 
website: https://www.vlissingeninbeweging.nl/volwassenen/kennismakingsaanbod-
volwassenen.html  
 
Daarnaast begint de samenwerking met HZ Sport vorm te krijgen. Vooralsnog hebben we het 2e 
zwemuur op 23 november a.s. gereserveerd voor een eerste introductie. 
In een volgend bericht kom ik hier graag op terug. 
 
Harm Verbeek, hoofinstructeur@duikteamzeeland.nl 

 

Kalender 
 

Duikagenda 2016 Duikteam Zeeland 

no datum locatie aanwezig HW-LW loc.no coördinator bijz.heden soort duik nivo 

19 4-sep   ? LW. 11.36   Erik V.  aanmeld. Bootduik 2* 

20 18-sep   ? LW.11.05   Erik V.  aanmeld. Bootduik 2* 

21 ?   ?     Ronald&Marjon aanmeld. zoetwater duik 1* 

 
                  

 
Elke woensdagavond wordt er gedoken. De locatie zal een week van te voren via de Yahoo bekend gemaakt worden. 

 
bij het getij gaan we uit van Stavenisse. 
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Specialisatie en Buitendag Redden 

door Yolanda de Jong en Harm Verbeek 
 
De leukste interactieve cursus van de 
NOB 
In deze cursus leer je hoe je een incident of 
duikongeval kan voorkomen en herkennen 
als er toch iets gebeurt. Dan moet je weten 
hoe jij moet handelen en welke rol jij zelf in 
een reddingsactie kan spelen. De 
specialisatie behandelt de organisatie van 
een reddingsoperatie tot en met de formele 
melding aan toe. Ook besteden we 
aandacht aan hoe je een duiker zuurstof 
kunt geven.  
Het onderdeel reanimatie hoort bij de 
specialisatie maar hiervoor apart een geldig 
reanimatie kunnen tonen. Dit kun je halen 
bij het Oranje Kruis of de Hartstichting. Maar 
je kunt ook aan de DAN - applicatie Basic 
Life Support (afgekort BLS) deelnemen die 
we binnen Duikteam Zeeland geven. 
Ingangsniveau is het 1*-duikbrevet en de specialisatie Redden is een verplicht onderdeel van het 3*-
duikbrevet 
 
Globaal cursusprogramma 

 Theoretische instructie en praktische instructie over de zuurstofkoffer – donderdag 8 september 

2015 vanaf 19.30 uur bij Harm thuis 

 Een dag buitenwaterlessen over het ophalen en vervoeren van drenkelingen en een 

ongevalsimulatie – 10 september 2015 vanaf 09.30 uur bij het Veerse Meer, aan de Oranjeplaatweg 

bij Arnemuiden (of op een andere plaats, afhankelijk van de weersituatie). We zijn dan rond 16.00 

uur klaar, dus neem koffie / thee en de lunch mee. 

N.B. Op de Buitendag Redden op 10 september a.s. is iedereen welkom!  
Geef je dus op bij Harm via hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl  

  

mailto:hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl
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 Vullijst Compressor   
 

1 Erik de Been 06-53718727  11 Yolanda de Jong 0118-853116 

2 Christiaan Sauer 06-11913112  12 Ronald Sturm 06-10367384 

3 Roel van der Mast 0118-553248  13 Marco Collignon 06-10030932 

4 Peter de Groot 06-10957059  14 Rob Plasse 06-51555587 

5 Ronald Stadhouders 0113-612441  15 Mario de Wever 0118-471410 

6 Harm Verbeek 06-52688240  16 Erik Veerhoek 06-51188753 

7 Betty van der Berg 06-50599677  17 Leon Joosse 06-10975846 

8 Boudewijn Weenink 06-29553911  18 Bert Kogeler 06-55816289 

9 Marian Roos 06-51919212  19 Marjon Jobse 0118-468428 

10 Frans Spoor 0118-461009  20 Henk Betlem 06-12700753 

 
Mocht aan het eind van het jaar blijken, dat een vuller minimaal tot geen gebruik heeft gemaakt 
van de compressor, word deze verzocht zijn sleutel in te leveren. 
Dit omdat er meer gegadigden zijn dan sleutels. 
Indien mogelijk even op de yahoo plaatsen mocht je zelf gaan vullen, zodat een ander de 
mogelijkheid heeft om aan te sluiten. 
 
Marco Collignon 
Uw materiaalcommissaris. 

 
 
Mentorenlijst  
De buitenwateropleiding wordt begeleid door de zogenaamde mentoren. Dit zijn ervaren duikers, 
die bereid zijn extra tijd te besteden aan de opleidingen. Hieronder vind je de mentorenlijst met 
namen en telefoonnummers. Wijzigingen graag doorgeven aan hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl ! 

 
Kees Glas  
Frans Spoor  
Harm Verbeek  
Erik Veerhoek  

2* Instructeur  
2* Instructeur  
2* Instructeur  
2* Instructeur  

0118 614 342 )(  
0118 461 009  
0118 640 275  
0118 475 083  

Yolanda de Jong  1* Instructeur  0118 853 116  

Henk Betlem  
Dick Hoeksema  
Mario de Wever  
Marco Colignon  
Betty van den Berg 

3*  
3*  
3*  
3*  
3* 

0118 629 959 *)  
0118 616 532  
0118 471 410  
0118 633 348 
06-50599677 

 
*) = werkt in ploegendienst, soms overdag beschikbaar  
@ = doordeweeks beperkt beschikbaar  
)( = WEEKEINDEN NIET BESCHIKBAAR 
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Master Scuba Diver, yes! 
 
“En nu een stukje voor De Luchtbel graag” 
whatsappte Betty. Elk voordeel heeft zijn 
nadeel   Vooruit dan maar… 
 
Het is gelukt! Op 4 augustus 2016 mocht ik 
mijn 4*-brevet in ontvangst nemen. Trots? 
Zeker, en een traktatie waard! Dank voor de 
foto Ronald. Bijzonder? Nee, kijk maar in 
Wieiswie op onze website, veel DTZers gingen 
me voor, maar toch… Onlangs hoorde ik 
iemand zeggen “4*? Dat word je vanzelf, als je 
maar lang genoeg lid blijft van Duikteam 
Zeeland.” Zo gemakkelijk gaat het natuurlijk 
niet. Er zit weliswaar een kern van waarheid in 
de opmerking, in je logboek moeten immers 
minstens 250 duiken staan, maar je moet 3*-
duiker zijn, Dive Master, en daarnaast 6 
specialisaties met goed gevolg doorlopen 
hebben en die krijg je niet cadeau. 
Tegelijkertijd is dat de charme om na je 3*-
brevet door te gaan voor je 4*-brevet. Er is 
namelijk een ruime keuze in specialisaties die 
je kunt volgen (zie de NOB-website), ze zijn 
leuk om te doen en je leert er veel van.  

Het heeft even geduurd voordat ik er 6 bij 
elkaar had, in mijn geval de specialisaties 
Driftduiken en Nitrox-basis met Bert Moet, 
Onderwaterbiologie met Harm Verbeek, 
Wrakduiken met Ferry van Dorst, Digitale 
onderwaterfotografie met Peter van Bragt en 
last but not least Zoeken en bergen met Frans 
Spoor.  Alle 6 geweldig leuk om te doen. 
Instructeurs, hartelijk dank voor jullie 
begeleiding!  
Ik kan ieder dan ook aanraden specialisaties te 
volgen. Hoe meer je weet, hoe leuker het 
wordt. Een aantal daarvan kun je volgen 
binnen onze eigen club en voor de overige 
specialisaties is het ook wel eens leuk om 
buiten je eigen kringetje te grasduinen. Ik heb 
nu het hoogst mogelijke duikbrevet gehaald, 
maar zal zeker niet stoppen met specialisaties. 
Er staan er nog een paar op mijn verlanglijstje. 
De nieuwe specialisatie ‘Onderwaterbiologie 
wereldwijd’ lijkt me bijzonder interessant. 
 
Dick Hoeksema  
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Zo maar een duikdag op de Noordzee (15 juli 2016) 
 
Om 5:25 ging de wekker al, snel eten en broodjes klaarmaken. De duikspullen waren de avond 
ervoor al ingeladen. De afspraak was om 6:45 weg te varen met de Karin Rose (Wrakduikstiching 
de Roompot) vanuit Marina Roompot om zo via de sluizen ’s ochtends de eerste duik te kunnen 
maken op een onbekende spot.  Helaas, na het achteruit de box te zijn gevaren, bleek vooruit 
geen kracht op de schroef te zitten. Vreemd, dus weer aanmeren en checken waarbij we eigenlijk 
al te veel tijd verloren hadden om nog speciaal deze ene duik te kunnen doen. Fred weet het toch 
te fixen en zodoende liggen we een half uurtje later alsnog in de Roompot sluis en zijn we even 
later op koers naar een alternatieve locatie.  
 

 
Betty aan het “opschieten” 
 
Gezien de wind van afgelopen dagen gaan we naar het “boomstammen” wrak. Dit wrak ligt op 
ongeveer 12 meter diepte. De voorkant is nog redelijk intact, de achterkant is echter uit elkaar 
gescheurd door een mogelijke ontploffing.  
Betty en ik duiken als team 1 en nemen de hefballon mee waarmee na de duik het anker mee naar 
boven zal worden geschoten. We dalen af, komen bij het anker en zien dat we net 2 meter voor 
het wrak liggen. We slepen samen het anker richting wrak, kijken nog even goed waar we het 
moeten leggen en plaatsen het dan vervolgens achter een richel. Als na de kentering de 
ankerketting gaat draaien, blijft die mooi liggen.  Betty zet de hefballon vast aan het anker en 
blaast een beetje lucht hierin zodat deze alvast een beetje omhoog komt te staan. Zelf pak ik een 
kleine deco boei en schiet deze zonder lijn naar boven toe, als teken dat het anker goed ligt en het 
volgende team, Arjan en Ingrid, kunnen afdalen. Het is tevens een teken dat de boot eventueel 
aan de lijn kan worden vastgemaakt.  
 
Inmiddels heb ik ook de lijn van mijn reel bevestigd aan de ankerketting en zwemmen we een 
eindje verder, met op regelmatige afstand de lijn vastmakend op het wrak. Niet zo heel ver van het 
anker stuiten we op twee bolders. Deze liggen bijna haaks, net zoals de vloer waarop hij verankerd 
is. Alhoewel het zicht niet super is (max 1,5 meter) valt alles goed te overzien. We zwemmen weer 
een stukje verder. Doordat we zo ondiep zitten (12 meter) hebben we behoorlijk last van de 
deiningsgolven. We worden nogal heen en weer gespoeld, niet echt fijn. Betty geeft aan dat ze de 
duik wil afbreken dus ik ga de reel weer inhalen. Als we weer bij de bolders zijn liggen we redelijk 
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beschut en stil en besluiten daar even gewoon te blijven hangen en rond te kijken. Ondertussen 
film ik nog wat. Vervolgens haal ik de lijn van de bolders los zodat we verder terug kunnen gaan 
richting anker. Op dat moment zie ik dat de lijn van mijn reel gebroken is…… Betty ziet het ook 
direct en ik gebaar om rustig te blijven (was ze al). Ik besluit eerst mijn reel netjes op te winden en 
op te ruimen zodat er geen lijn van mijn eigen reel in de knoop met ons kan komen. Ondertussen 
houd ik de positie van ons in de gaten. Net als ik mij orienteer welke kant we op moeten om het 
anker terug te vinden komt Arjan aangezwommen, driftig schrijvend in zijn wetnotes. Het lijkt een 
heel verhaal, maar het is een kort maar duidelijk bericht: anker is losgekomen en weg. Dat is 
minder want dat betekent dat de boot die aan het anker ligt waarschijnlijk niet meer boven ons zit 
maar weg is gaan drijven. En wij zullen een opstijging in het blauw moeten gaan maken. Ik gebaar 
naar Arjan of hij alleen is of met Ingrid, want die zie ik op dat moment nog niet. Wanneer hij naar 
haar wijst zie ik haar en ben daarmee opgelucht omdat we als teams bij elkaar zijn. Naar Arjan 
gebaar ik nu of ik een boeitje moet schieten, maar inmiddels heeft hij zelf al een boeitje 
tevoorschijn gehaald en is bezig deze op te blazen. De deining is er niet minder op geworden. 
Nauwlettend zorg ik er zelf voor dat ik Betty en Arjan constant kan zien. De boei schiet meer 
horizontaal dan vertikaal omhoog door de toch wel sterke stroming en Arjan laat achteraf weten er 
beste moeite mee te hebben gehad om de lijn weer in te halen. Zo’n kracht stond er op. De 
opstijging gaat voor de rest prima en op 6 meter houden we nog de safety stop. Op deze diepte 
hoor ik nog geen geluid van de Karin Rose. Eenmaal boven gekomen zien we de boot zeker 300 
meter of verder van ons afliggen. Omdat het moeilijk te zien is of ze ons wel in de gaten hebben 
besluit ik mijn eigen boei ook op te blazen naast die van Arjan. Deze is net nog een stuk langer. 
Als snel wordt duidelijk dat de boot onze kant op vaart en eenmaal bij ons aangekomen vertellen 
ze ons dat ze plotseling aan het driften waren en er iets niet goed was met het anker. Deze 
hebben ze dan ook zelf kunnen ophalen en zagen al snel onze boei(en) in het water liggen. Met 
flink wat golfslag klimmen we weer voorzichtig aan boord en evalueren we de duik.  
 

 
Gereed voor tweede duik 
Inmiddels is op de marifoon gemeld dat de wind, dus 
ook de golfhoogte, flink gaat toenemen. Verder varen 
of hier in de buurt blijven heeft geen zin. We besluiten 
om terug te varen richting het wrak van de Roompot. 
Arjan en ik bereiden ons voor op de tweede duik. Betty 
en Ingrid besluiten deze over te slaan. De zichtmeter, 
een witte schijf met gewicht aan een touw, geeft aan 
dat het zicht nog niet eens zo slecht is. Dat geeft moed! 
Achtereenvolgens gaat we overboord waarbij ik als 
duiker 1 de hefballon mee naar beneden neem. Op 5 
meter wacht ik even om te kijken of Arjan ook volgt, we 
geven elkaar het OK teken en dalen verder af. Hoe 
verder ik kom, hoe minder er van het redelijke zicht 
overblijft. Rond de 20 meter, bijna op de bodem, is het 
zicht gewoon grijs. Ik wacht nogmaals op Arjan en als 
hij er is volg ik de lijn tot het anker. Dat vind ik vrij snel 
op de tast, zien doe ik hem niet. Voor zo ver we elkaar 
kunnen zien begrijpen we beiden dat het enige doel nu 
is om het anker naar boven te blazen met de hefballon 
en daarmee de duik af te breken. Verder op het wrak 
kijken heeft geen zin. Ik pak de hefballon en probeer 
hem uit te rollen. Gemakkelijk gaat dit niet want het 
elestiek zit er strak omheen (had ik zelf gedaan….). Ik 
probeer Arjan niet uit het oog te raken, alhoewel, ik zie 
hem niet maar voel hem wel constant. Als de hefballon 
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eindelijk is uitgerold moet ik het anker weer vinden. Via de vin, been en arm van Arjan kom ik uit 
op zijn reel. Ik zie dat hij hem al een stukje heeft uitgerold en dat het lijntje strak staat. Via deze lijn 
kom ik zo keurig uit op het anker. Ik sein met mijn lamp een ok teken naar Arjan zodat ik de 
hefballon kan opblazen. Ik laat vanuit het kleine flesje lucht in de hefballon lopen en voel hem niet 
lang daarna stijgen. Ik laat het lijntje nu door het OK tegen van mijn vingers rollen en zo kom ik 
terug bij Arjan. Veel te snel staat z’n reel weer stil…. Zou de ankerketting of touw achter een spant 
van het wrak vastzitten? Ik stijg een stukje op via de lijn en zie daar het anker met de hefballon 
hangen. Ik blaas nog wat extra lucht erin waarna het anker nu wel direct verder naar boven stijgt. 
Ik neem positie naast Arjan en we wachten tot de hefballon geheel boven is waarna Arjan rustig 
zijn reel gaan inrollen. Doordat we zelf stijgen neemt het zicht weer toe. Na een veiligheidsstop 
komen we boven en ligt de boot op ons te wachten. Ik klim aan boord gevolgd door Arjan. Bij het 
uittrekken van Arjan z’n vinnen verliest hij er helaas één van. We kunnen alleen maar hopen dat 
deze na het zinken is blijven haken achter één van de koperen pinnen op het wrak zodat we die bij 
een volgende duik weer kunnen meepikken…..  

 
We zetten koers richting de Roompot sluis en maken daar nog even gebruik van de snackbar 
voordat we via de Oosterschelde terugvaren richting de haven.  
Desondanks de twee veel te korte duiken hield ik toch weer goede ervaringen hieraan over. We 
zijn onderwater tegen enkele problemen aangelopen die je vaker kan tegenkomen bij het 
wrakduiken, niet echt heel spannend te noemen. Echter alles is rustig en gecontroleerd verholpen 
zonder het gevoel te hebben gehad dat het zomaar anders had kunnen lopen. Rustig blijven en 
rust behouden zijn eigenlijk de belangrijkste zaken, en dat wordt zeker bevorderd wanneer je al 
weet dat je voldoende gas voor je zelf EN je buddy hebt voor het geval wel fout gaat. Uiteraard 
speelt ook de bemanning van de boot mee. Zij hadden bijvoorbeeld snel in de gaten dat de boot 
aan het driften was en zagen ook vrij snel onze boeitjes.  
Waar we echter geen invloed op hadden was op de meeuw die bij de snackbar het leuk vond om 
even zijn “fuel” te lozen boven ons tafeltje. Tja, hadden we onze duikcaps maar moeten ophouden! 
 
Thanks buddies Betty, Ingrid en Arjan!  
 
Gr Leon Joosse 
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Voorgaand stukje ontvangen van Bert Schreurs.  
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Wisselvalligheid 
 
GO6, een viskotter uit Goedereede, in 1996 na aanvaring met de Baltic Stone in dichte mist op de 
zeebodem terecht gekomen. Na 20 jaar bezoeken we het wrak, op zoek naar visnetten, vislood en 
andere vervuiling. ’s Morgens vroeg opgestaan, zodat we om 9.00 uur klaar staan om overboord te 
springen. 
 
Voor deze expeditie is er vooraf contact geweest met de zoon en vrouw van de voormalige 
eigenaar. Ze vonden het leuk om een onderdeel te zijn van deze expeditie. Zelf zijn ze 
nieuwsgierig naar de status van ‘hun’ eigendom. De eigenaar was tijdens de aanvaring niet op het 
schip aanwezig, vanwege de geboorte van een zoon. Dat was dezelfde zoon waar we vooraf 
contact mee hebben gehad. Een ander familielid heeft de taak van schipper overgenomen. 
Met dit verhaal en goede zicht spring ik overboord. Helaas verlies ik mijn vin. Net als ik denk dat ik 
de duik af moest breken, wordt er een andere vin met een touwtje van boord aangegeven. Blij als 
ik was, werd ik achter de rib naar de boeitjes gebracht. Daar wachtte mijn buddy Cyriel op me. 
Nieuwe vin aan, daarna het teken dat we klaar zijn om af te dalen. 
 
Op het wrak komen we aan op de mast, die torent nog steeds hoog uit boven het schip. De 
originele netten zijn een half jaar na de aanvaring door de eigenaar eraf gehaald. In de mast 
hangen nog verschillende nieuwe lijnen en visnetten. De mast is prachtig begroeid met 
zeeanemonen. Tussen de mast door zakken we af naar het voordek. Het dekluik ligt opengeslagen 
naast de opening. Met mijn hoofd in het ruim kan ik zien dat het wrak redelijk verzand is. De 
bolders, anker winches en railingen zijn onaangetast. Ik geniet kijkend over de boeg met het zicht 
naar achteren, en zie de mast fier overeind voor de opbouw. De andere duikers zijn druk in de 
weer met hun lampen te schijnen in alle openingen, op zoek, gelang hun expertise, naar 
onderwater beestjes of naar netten of vislood. 
 

Een teken naar mijn buddy om verder te 
zwemmen. Over de gangboorden naar 
achteren. Cyriel wijst een mooie blauwkleurige 
kreeft aan met veel pokken op zijn scharen. 
Via het trappetje zwemmen we naar het 
brugdek, even rond kijken vanwaar we naar 
het bovendek gaan. Het kompas opgepoetst, 
koers vooruit naar de mast. Nog even een 
tussenstop gemaakt op de mast op het 
bovendek. Radarvoet en de scheepshoorn 
aangewezen. Met het geluid van de hoorn 
koersen we naar de grote mast. Aan de lijnen, 
vast aan het platvorm half op de mast, hangen 
de postzakken gevuld met netten met nieuwe 
informatie voor de biologen. We besluiten om 

te starten aan de opstijging. Op 9 meter de stage bottle opgepikt. Aan de oppervlakte lag de Cdt. 
Fourcault bijna langszij. Het zicht was geweldig! Een mooie duik om te herinneren, zicht 15-20 
meter. 
 
Eenmaal aan boord gaan de biologen druk aan de slag met buisjes, water en viezigheid. De 
bemanning beneden is druk bezig met de heerlijke lunch. De flessen worden gevuld voor de duik ’s 
middags. Een aantal gaat duiken met trimix. Een spaghetti van slangen voor trimix en nitrox was 
het gevolg. Mooi om te zien dat het zo goed georganiseerd gaat aan boord! 
Een zalm toast als heerlijke lunch; we worden verwend door de bemanning. Met een volle buik 
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gaan we ons klaar maken voor de Elatma, een wrak van 100 meter op een diepte van max. 38 
meter. Ik word ingedeeld als bezemwagen. Het op- en inhalen van enkele postzakken, het anker 
en de reels. Een rustige duik, De Elatma ligt op haar kant over stuurboord. De twee schroeven 
staan fier te wapperen in de luwte van het roerblad. Het wrak is bedekt met slib, wat eigenlijk geen 
slib is maar de kokertjes van de jassa. Weer wat geleerd van de biologenÖ. Het zicht was 
wederom goed; een lamp hebben we niet nodig gehad. 
Ik vergeet de lezing te noemen van Marja, met de titel “De terugkeer van de haai in de Alpen”, een 
interessante lezing over de vervuiling in de Franse Alpen. Een mooi project met dezelfde intentie 
als Duik de Noordzee Schoon: maak de Alpen schoon om zo de natuur een kans te geven zich te 
ontwikkelen. 
Met de film “Geheimen achter de Dijk” van Fred Groen sluiten we de avond relaxed af. 
 
Na de expeditie is er wederom contact geweest met de eigenaar. Ik mocht langs komen om 
verhaal te doen en natuurlijk onze filmpjes te tonen. Voor Duik de Noordzee schoon is de GO6 het 
mooiste wrak geweest van de expeditie van juni. Mooie verhalen, ontroerend over de aanvaring 
aangehoord. Bijzonder om de passie van een duiker over te brengen naar een visser die zijn schip 
is verloren. Trots zoals hij is op zijn eigendom, zo mooi vindt hij het kunstmatig rif wat na 20 jaar op 
de zeebodem is ontstaan. Benieuwd naar de vissen op het wrak. Mooi om uit te leggen wat er van 
zijn eigendom is overgebleven. Persoonlijke eigendommen hebben we niet gevonden, behalve 
eentje…. Ook die hebben we als presentje overgedragen naar de eigenaar. Hij gaat op zoek naar 
de rechtmatige eigenaar…… (een stukje elastiek uit een onderbroek!! ) 
   

 
 
Onderstaande link is de link naar het filmpje van onze professionele filmers Klaudie Bartelink en 
Peter van Rodijnen. 
 
https://vimeo.com/178175215 
  
Betty van den Berg 

 
PS inmiddels heeft de mokerslag van de vorige expeditie plaats gemaakt naar het genieten en 
uitkijken naar de volgende expeditie in september. Ik zal jullie op de hoogte houden. 

https://vimeo.com/178175215
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Verjaardagen leden 
 

September 
2 Betty van den Berg 
5 Ron Leeuwenburg 
12 Leon Joosse 
 

  

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 ? 

woensdag 9 april 2014 19.30 1*  1e buitenduik ntb   
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Zoeken en bergen 
 
15 Juli 2016, de eerste avond waarop we (Mario, Ronald, Dick, en ondergetekende) gingen 
zoeken naar onze leraar voor de specialty Zoeken & Bergen.  
Iedereen fietsend naar Oost-Souburg waar we hartelijk ontvangen werden door Frans en natuurlijk 
Veronica met lekkere koffie en koeken. Mooi. Het begin, dat is alvast goed!  
We zijn uitgebreid begonnen met het boek door te worstelen, te overleggen, te bekijken, knopen te 
leggen, nog een keer knopen leggen, en als besluit van de avond nog weer een keer knopen te 
leggen. Maar leerzaam was het zeker.  
En wat was er nu ook weer zwaarder: een fles met water onderwater, of een fles met lucht 
onderwater ;) Vele appjes volgden.  
 
En toen kwam de dag. De dag der dagen. De dag waarop we volgeladen met boeitjes, touwen, 
spullen, en duikuitrusting langs de kant van het water gingen staan.  
Althans, 2 man langs het water (wat met de temperaturen nog helemaal geen verschrikking bleek 
te zijn), en 2 man in het water.  

 
Het touw moest vastgemaakt worden 
aan de zoekende duiker, en de 
kantleider mocht zijn signalen 
teruggeven.  
Het blijkt nog best lastig te zijn zo’n 
lang touw nog een beetje op spanning 
te houden. Of je wordt als duiker 
weggetrokken als de kantleider te 
hard trekt, of als je als zoeker het 
touw strak trekt dat de lijn slap bleek 
te hangen. Moeilijk moeilijk. Maar, het 
werkte wel.  
 
Ok, op het feit dat ik opeens achter 
een paar schitterende vissen aanging 
tijdens mijn zoek-oefening na dan ;) 
Sorry Mario ;)  
 
Na afloop hebben we nog mooi 

besproken wat er goed ging, wat er voor verbetering vatbaar was (blijkbaar mag je niet opeens wat 
anders gaan doen tijdens de oefening ;) ) en wat de rest van de planning ging zijn. En die was 
mooi. We gaan bergen!  
 
En 28 juli was de dag aangebroken. Met zijn allen, inclusief Marijn die bij Zoeken nog verhinderd 
was jammer genoeg, naar de Veerse Gatdam. Auto’s volgeladen met ballonnen, zware metalen 
stukken, touwen, jerrycan’s, en wat we allemaal nog meer nodig hebben.  
Weer opnieuw oefenen met het leggen van de knopen, Ronald die naar de kant van het water 
loopt, en alvast de objecten in het water gooit (gelukkig met de boei er aan vast zodat we ze 
kunnen vinden), en daar gaan we dan!  
 
Op naar wat uiteindelijk, in ieder geval wat mij betreft, het moeilijkste onderdeel van de specialty is. 
Het daadwerkelijk bergen. Je maakt van te voren een planning en een plan wie wat gaat doen 
onderwater. Je bedenkt van te voren waarom je dat gaat doen. En als ik keek hoe Ronald bezig 
was: dat moet ik ook kunnen. Dan breekt het moment aan dat ik zelf begin. Dat blijkt moeilijker te 
zijn dan verwacht. Je hebt met vrij veel touwen te maken, je lamp hangt rond (of die nu op je hand 
zit, of aan je vest vasthangt, hij zit gewoon in de weg) je moet proberen om de jerrycan die je 
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gebruikt om het object te gaan laten zweven te vullen met lucht (geduld hebben, en langzaam aan 
werken is belangrijk), en dan echt gaan bergen.  
 
Het rustig vullen van de 
daadwerkelijke hefballon is niet 
alleen oefenen om dat gecontroleerd 
te doen, maar het is ook belangrijk. 
Het is een heel kort moment waarop 
de ballon begint te zweven, en dat je 
er zoveel lucht in doet dat de ballon 
als een raket naar de oppervlakte 
komt.  
 
Natuurlijk hou je je omgeving in de 
gaten, je let erop waar alle lijnen 
drijven, waar de hefballon is, waar je 
lamp is, waar eigenlijk alles is. En je 
begint te werken op het moment dat 
je helemaal vrij bent.  
Dan komt het moment dat de ballon 
omhoog schiet. En dat gaat met 
zoveel geweld dat 1 van de lijnen die 
vrij hangt zich toch precies om het 
topje van mijn vinger weet te draaien, 
me een meter omhoog meetrekt, en dan gelukkig weer losschiet.  
Maar, de ballon hangt mooi aan de oppervlakte, het object is geborgen, en de specialty zit er bijna 
helemaal op.Jammer, het begon net extra gezellig te worden! Lang (bijna 2 uur duik/zwemtijd), 
maar wel erg gezellig.  
 
Na de laatste echte oefeningen stelde Frans voor dat hij graag nog het lijnzwemmen wilde 
proberen. Duiker links aan een lang touw. Duiker rechts aan het touw. Touw straktrekken, en de 
resterende mensen achter het touw aanzwemmen. Heerlijk nog een stukje heen en weer aan het 
zwemmen geweest, en proberen zo dicht mogelijk bij het touw te blijven.  
 
Al met al, Frans: hartelijk bedankt voor het geven van de specialty! Hij was erg leuk om te doen, en 
hij was ook nog eens heel erg leerzaam. Het lijkt op papier zo eenvoudig. Maar als je het 
daadwerkelijk gaat doen komt het toch neer op oefening, en ervaring.  
 
ps; de foto’s komen van Ronald zijn Facebook vandaan.  
Op naar weer een heleboel gezellige, en veilige duiken! Tot langs de waterkant. 
 
Christiaan Sauer 
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