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Een redactievergadering "als meiden onder elkaar", want Dick is nog ergens onderweg in Nederland. 
Maar we redden ons prima, want Dick heeft het verzamelen en ordenen van alle stukken al voor ons 
gedaan. En echt, er is over kopij niet te klagen; genoeg te lezen. Iedere inzender hartelijk dank!  
We hebben de biologische duikkalender van april, ondersteund met enkele fraaie foto's. Er is weer een 
uitermate leuke "Nadere kennismaking met"; de invulling van het “’t Snorkeltje” is elke keer een 
aangename verrassing. Het is weer tijd voor de jaarlijkse reanimatiecursus van de hartstichting; geef je 
op vóór 1 mei a.s., dan wordt het weer gezellig een avondje pompen en blazen.... Er is goed nieuws over 
het Veerse Meer, maar er zijn ook zorgen om de Calypso. Wel eens gehoord van “Putti’s Place”? Kortom: 
een gevarieerd aanbod.  
Er zijn weer leuke dingen te beleven. We hebben al gemerkt dat er een paar organisatoren onder onze 
clubleden zijn vol van met nieuwe ideeën. Let op de diverse aankondigingen, ook via onze clubmail (zie 
pagina 1). En gedenk De Luchtbel: wie schrijft die blijft! Zeker met het nieuwe duikseizoen dat in het 
verschiet ligt (bibber, bibber), moet het blijven lukken met de verhalen. 

Graag de kopij voor de mei-Luchtbel uiterlijk 10 april naar de redactie. Veel leesplezier!  
…. aldus de meiden van de redactie, 
 
Elly, Margreet & Veronica  
 
 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CORRECTIES LEDENLIJST DUIKTEAM “ZEELAND” 
 

We hebben de vorige keer twee fouten gemaakt in de mutaties. Excuses. Hierbij de correcte gegevens: 
Han de Vlieger woont aan Het Heem 49, 4511 PN Breskens. 
André en Marian Roos hebben als e-mail adres respectievelijk … 
 
 

   GEN LEDEN VRAGEN LE 

DEN VRAGEN LEDEN VRAGE  

 
Frank Kouijzer (……………………..) vraagt vóór 1 april opgave voor de EHBDO-dag op 11 juni, 
 onder vermelding van club en brevet (p. 11). 
Marcel Modde (………………….) vraagt aandacht voor de tweedehands duikbeurs op dinsdag 11 
 april in Zierikzee. Graag even van te voren melden. (p. 4). 
Kees Jan Lastdrager (0118 629403, …………………………..) vraagt vóór 1 mei opgave voor de 
 herhalingscursus reanimatie op 8 mei (p. 4). 
Kees Glas (0118 614342) vraagt vóór 1 april/1 mei opgave voor de bootduiken, enkel d.m.v. volledig 
 ingevulde stroken (p. 13). 

April 2006: 
  7 – Dick Hoeksema 
  8 – Marco Faasse 
11 – Rob Plasse 
12 – Wessel Liezenga 
14 – Werner Schraepen 
15 – Kees Jan Lastdrager 
23 – Martin Verhage 
24 – Yvonne van Scheppingen 
26 – Peter Meerleveld 
30 – Ellen Burggraeve-Roose 

Mei 2006: 
  9 – Saskia Janse 
17 – Annemiek van Snik         

Proficiat!! 
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Het is nog fris buiten, maar het zonnetje heeft 
zich de laatste dagen toch al van z’n beste kant 
laten zien. En ook nu, als ik dit zit te schrijven, 
zit ik volop in de warme zonnestralen. Ja, wel 
achter glas nog natuurlijk, ik ben toch niet gek! 
Maar deze lekkere warmte, samen met de 
laatste meeltjes van Mathilde om ergens te gaan 
duiken, doet de zin om in het water te plonzen 
heel sterk toenemen. 

 
En snotolfen zoeken, wie wil dat niet. Ik ben er 
vorig jaar nog een tegen gekomen bij het Goese 
Sas. Ook al in zo’n winterse maand nog, koud 
en guur. Na 35 minuten duiken begon ik het 
aardig koud te krijgen, maar toen we dit leuks 
zagen was de koude snel vergeten, en is het 
alsnog een duikje van bijna een uur geworden. 
Dus zal ik snel maar een collega op het werk 
strikken om mijn dienst over te nemen op 25 
maart, want dan kan ik alsnog mee naar het 
Koepeltje. 
 
Ook de “uitnodiging” van Kees voor onze 
bootduiken ligt mij na aan het hart. Altijd weer 
gezellig zulke dagen. Ik had een tijdje terug 
reeds het programma gezien voor dit seizoen, 
en ook de duik naar het wrak bij Gorishoek zit er 
terug bij. Nu heb ik die vorig jaar ook al eens 
gemaakt samen met Frans S. Op zich was dat 
een leuke duik, diep maar leuke dingen gezien. 
Alleen hadden we besloten om een vrije 
opstijging te maken, dus niet langs de 
ankerketting. Dit, samen met een 
veiligheidsstop, zorgde ervoor dat we bij het 
doorbreken van het oppervlaktewater moesten 
constateren dat we toch een redelijk stukje 

tegen de stroom in moesten snorkelen om bij de 
boot te geraken. 
 
Met dit gegeven in het achterhoofd, en de 
constatering dat mijn conditie niet erg optimaal 
is, ben ik maar terug naar de sportschool 
getogen. Je moet op je oude dag toch een 
beetje aan je beweging denken. Trouwens, op 
een trainingsavond in het zwembad kon ik ook 

niet echt optimaal mee. Conditie tekort, 
kramp in beide kuiten bij het snorkelen. 
Of lag het gewoon aan de trainer die de 
boel flink uitkneep, want onze R.vd.M. 
kan er wat van! 
 
Maar niet geklaagd, we werken er volop 
aan. Woensdagavond training, 
zondagmiddag zwemmen en verder veel 
fietsen, vooral het clubblad rondbrengen 
op het stalen ros.  
 
Dat gezegd zijnde, ga ik nu nog snel 
even wat voorbereiden voor de 
jaarvergadering. 
Hoop jullie daar weer in groten getale 
aan te treffen ende te spreken! 
 
De bubbels. 
 
Renaat. 

 
 

 
 
 
 
 
      … het clubblad rondbrengen… 
       

.. mijn conditie niet 

erg optimaal is, … 
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Reanimatie herhalingscursus  
Eén cursus is onvoldoende om de reanimatievaardigheden goed onder de knie te krijgen. Reanimeren is 
geen dagelijkse bezigheid. Van routine is geen sprake. Er is duidelijk aangetoond dat het regelmatig 

volgen van herhalingslessen onmisbaar is en de 
vaardigheid verbetert. Daarom willen we als DTZ 
minimaal één keer per jaar de mogelijkheid bieden de 
leden hun reanimatievaardigheden te toetsen en te 
verbeteren. 

Op maandag 8 mei komt Adrie van de Broeke of Dennis 
de Keuning van de Hartstichting om 20.30 uur de 
herhalingscursus reanimatie verzorgen in het Rode 
Kruisgebouw aan Klein Vlaanderen 59 te Middelburg.  
 
Kosten, afhankelijk van het 
aantal deelnemers, circa € 8,00 

p.p., aan de zaal te voldoen. Bindende opgave graag vóór 1 mei bij mij. 
  
Kees Jan Lastdrager, secretaris Duikteam Zeeland 
 
PS. Het is nuttig, maar ook zeker gezellig: zie de fotoreportage in De Luchtbel 29(6) van juli/aug. 2005. 
 
 

 

 

 

 

Leden van Scaldis, DTZ, Snotolf en Dolfijn, 
 
Op dinsdag 11 april a.s. vanaf 19.00 uur vindt de traditionele 2e handsbeurs van Scaldis plaats. Deze 
wordt gehouden bij: Deans Food en Drinks, Havenplein 4, 4301CB Zierikzee (centrum). 

 
Hoe gaat e.e.a in zijn werk? Je brengt de 
spullen die je wilt verkopen mee naar 
Deans en biedt het daar te koop aan (tegen 
een aannemelijk bedrag want anders 
kunnen we net zo goed naar de 
duikwinkels gaan). Voorzie de spullen van 
een label of sticker met de vraagprijs. Als je 
een koper bent kom je kijken en (liefst) ook 
kopen. Natuurlijk is het aardig als er 
aanbod is dus aan alleen kijkers hebben 
we niks. En aan alleen verkopers dus ook 
niet. Met andere woorden meedoen: kijken 
en (ver)kopen, (ver)kopen en kijken. 
 
We zijn clubs onder elkaar. Al is het dan 
garantie totdat je over de deurmat van 

Deans weer naar buiten gaat, vertel wel eerlijk in welke staat je je handel verkoopt aan de kopende 
(veelal aspirant) duiker. Meld je even als je van plan bent te komen. Graag dus tot 11 april. 
 
Namens de evenementencommissie van SOV Scaldis, Marcel Modde 
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Resultaten doorlaatmiddel in Zandkreekdam blijven verbazen! 
 

Gelezen in de PZC van donderdag 15 december door Margreet van Aalst 
 
Oosterscheldewater in een rap tempo verbeterd 
De ververskoker heeft een veel sneller gunstig effect op de waterkwaliteit en het natuurlijke evenwicht in 
het Veerse Meer dan verwacht. De grote schommelingen in het zoutgehalte behoren tot het verleden en 
het meer wordt minder voedselrijk, wat onder meer zorgt voor afname van de schadelijke algengroei. 
Het meest opmerkelijk is het aanzienlijk helderder geworden water. Voorheen was de bodem niet te zien, 
nu kan op veel plaatsen het planten- en dierenleven worden bekeken. Mossels, oesters, kreeften en 

garnalen blijken zich vlot thuis te voelen. 
Ook is een beperkte getijbeweging (ten 
hoogste 12 centimeter) duidelijk 
waarneembaar. De lichte tij is gunstig 
voor de natuurwaarden. 
 
Peilverloop 
Met de positieve gevolgen van de 
ververskoker is echter het probleem van 
het onnatuurlijk peilverloop (hoog in de 
zomer, laag in de winter) niet uit de 
wereld. In de winter vallen oevers en 
platen droog en verdwijnt daar het 
bodem- en plantenleven. Rottende 
zeesla veroorzaakt stankhinder. Door de 
geringere vaardiepte zijn delen van het 
meer ook minder aantrekkelijk voor de 
recreatievaart. 
Om de natuurwaarden en recreatieve 
kansen voor het Veerse Meer volledig te 
benutten, is een ander peilbeheer 
noodzakelijk constateert Rijkswaterstaat 

Zeeland. Samen met de provincie en waterschap Zeeuwse Eilanden is hiervoor een onderzoek in gang 
gezet. 
Een informatiebijeenkomst is achter de rug en er verschijnt nu een zogenoemde startnotitie milieu effect 
rapportage. Daarop kon tussen 12 januari en 23 februari commentaar gegeven worden. Eind 2006 moet 
het milieu effect rapport uitkomen. 
In het onderzoek komen de voor- en nadelen van een 
nieuw peilbeheer aan de orde. Bekeken worden: 
handhaving van het huidige wisselende peilbeheer, een 
vast hoog peil en een laag winterpeil. Van elke 
mogelijkheden worden de gevolgen voor water, natuur, 
recreatie, landbouw, visserij, beroepsvaart en 
bebouwing in beeld gebracht. Bij het vaste hoge peil 
wordt ook nagegaan of het Veerse Meer extra 
(polder)water kan opvangen als het erg veel regent. Dat 
kan door het peil tijdelijk en tijdig te verlagen, zodat er 
extra water opgeslagen kan worden. Dit wordt het 
´noodscenario´ genoemd. 
Los van doorlaatmiddel en peilbeheer wordt nog op een 
andere manier gewerkt aan verbetering van de waterhuishouding. En wel door zoveel mogelijk lozing van 
polderwater op het Veerse Meer te voorkomen. 
Het afleiden van het polderwater uit Walcheren is mogelijk als een nieuw gemaal langs het Kanaal door 
Walcheren is gebouwd. Voor het westelijk deel van Noord-Beveland kan het polderwater via gemaal de 
Val bij Colijnsplaat worden geloosd. Voor het Oostelijk deel is een nieuw gemaal gewenst. De financiële 
mogelijkheden hiervoor worden onderzocht. 

Het Veerse Meer 

zoals het was… 
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Calypso ligt weg te roesten 
 
Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 49, 14 maart 2006  

In een uithoek in het 
haventje van La 
Rochelle ligt een schip 
vol roestplekken half 
verscholen onder een 
zeil. Toch was dit schip 
ooit het bekendste 
kleine schip ter wereld: 
de Calypso, waarmee 
kapitein Jacques 
Cousteau vijftien keer 
rond de wereld voer. 
Nadat Cousteau in 1997 
op 87-jarige leeftijd 
overleed, barstte tussen 
zijn verwanten een 
juridisch steekspel los 
over de bestemming van 
de Calypso. Jacques 
Cousteau was dé 
pionier van de 

onderwatercinema. Velen herinneren zich wellicht nog de televisiereeks The Undersea World of Jacques 
Cousteau, gefilmd vanuit de boot Calypso. Jean-Michel, de zoon van Jacques Cousteau wil van de 
Calypso een drijvend museum maken, als opvoedkundig project langs de Franse kust aan de 

Middellandse Zee. Zijn vader zou gewild hebben dat het schip 
daar bleef. Maar uit een radio-interview uit 1980 blijkt dat 
Cousteau ‘het schip nog liever liet zinken dan er een museum van 
te maken.’ Hij zag het idee niet echt zitten dat er elke dag horden 
toeristen zouden picknicken op het dek van het legendarische 
schip.  
Acht jaar geleden werd de boot naar de Golf van Biskaje gebracht 
om er een themapark te 
bouwen. De 
burgemeester die het 
project had gelanceerd, 
stierf echter plotseling 
en de plannen voor een 
themapark bleven in de 
koelkast liggen. In La 

Rochelle willen ze de Calypso laten zinken. De gemeenteraad 
vindt dat de boot het meest tot zijn recht zou komen als thuis 
voor vissen en als amusement voor de duikers.  
Jean-Yves Cousteau, zoals zijn volledige naam luidt, was de 
eerste man om een volledige kleurenfilm onder zee te draaien. 
De film The World of Silence staat nog altijd bekend als een 
van de beste natuurdocumentaires aller tijden. Toch begon de 
reputatie van Cousteau na zijn dood te tanen. De man hield er 
antisemitische opvattingen op na en leefde tijdens de Tweede 
Wereldoorlog op goede voet met de Duitsers en het Vichy 
regime. Bovendien zou hij dieren slecht behandeld hebben. 
Heel wat scènes uit zijn films zouden gemanipuleerd zijn: 
dieren werden fysiek mishandeld om hen te laten doen wat in 
het script stond. Jean-Michel bevestigt de beschuldigingen. 
“Inderdaad, het is onaanvaardbaar. Maar 30 of 40 jaar geleden 
was dat de normaalste zaak.”  Bron: Het Volk  
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Tja, en daar zit ik dan op een zondagmorgen achter mijn PC-tje te peinzen 
wat ik nou eens op papier moet zetten. Ik heb het al veel te lang uitgesteld 
natuurlijk, want de deadline is morgen al. Leuk hoor Marnix! Je bent 
bedankt!! 
 
Lang geleden (ik was toen 13) ben ik in de duiksport verzeild geraakt. 
Eigenlijk door mijn vader. Hij had het plan opgevat om te gaan duiken en ik, 
als waterrat, ging mee. Dat het geen slechte keuze was bleek toen ik op 
mijn 14

e
 verjaardag al mijn 1

e
 sterexamen deed. Ik had de smaak te pakken. 

Meteen maar door voor de 2
e
 ster; dat kon net want dan zou ik 15 zijn. Dat 

voornemen bleek iets zwaarder uit te voeren dan verwacht. Nadat we ons 
theorie-examen hadden gedaan was ons groepje uitgedund tot 6 man. Met z’n zessen gingen we voor 
ons examen naar de Maasvlakte 
alwaar de slijtageslag begon. Het 
hele examen werd in 1 keer 
afgenomen. Na verloop van tijd wordt 
het dan toch flink koud. Het maken 
van een paalsteek voor de seinlijn 
wordt met half bevroren vingers toch 
een moeilijke opgave. Ik geloof dat ik 
uiteindelijk gezakt ben omdat ik mijn 
drenkeling die ik 50 meter moest 
vervoeren niet in een rechte lijn had 
vervoerd. Na deze kater hebben we 
de draad weer opgepakt en werd het 
ook iets beter geregeld. Een jaar later 
poging 2. We hoefden dit keer niet 
alle oefeningen achter elkaar te doen. 
Dat lukte een stuk beter.  
Sinds die tijd (en daarvoor ook al hoor) een berg leuke duiken gemaakt. De mooiste duikherinneringen 
heb ik eigenlijk aan de keer dat we naar Portland in Zuid Engeland gingen. Daar hebben we prachtige 
wrakduiken gemaakt. De duik die het meeste indruk op mij heeft gemaakt was wel de duik op de M2 (een 
gezonken onderzeeër uit 1932). Ik geloof dat die duik al eens eerder in De Luchtbel stond, dus ik zal er 
niet verder over uitweiden. 

 
Na een aantal leuke duikjaren bij Duikteam Zeeland ben ik er toch 
mee gestopt. Andere interesses namen de overhand zal ik maar 
zeggen. 
Nu, ruim 20 jaar later, kwam ik weer in contact met mijn oude maar 
nooit vergeten hobby. Oorzaak? Mijn echtgenoot Renaat. Vijf jaar 
geleden leerden wij elkaar kennen en duiken bleek al snel een 
gemeenschappelijke interesse. Toen Renaat verhuisde naar 
Vlissingen werd hij lid van Duikteam Zeeland, mijn oude clubje. 
Gek idee vond ik dat. In het begin ging ik mee als hij ging buiten-
duiken, maar dat toekijken gaat toch snel vervelen.  Dan toch maar 
weer lid worden en weer gaan duiken was toen het plan. Natuurlijk 
had ik helemaal geen uitrusting meer, op wat snorkelspulletjes na 
dan. We hebben snel alles aangeschaft en vorig jaar zijn we voor 
het eerst samen onderwater gegaan. Eerst even proberen in de 
Grevelingen: vertrouwd alsof het gisteren was en het nog net zo 
leuk als toen. Nee, eigenlijk nog leuker. Duiken met je partner geeft    

                 wat ons betreft een extra dimensie aan het geheel.  
             

Ik geef het snorkeltje door aan Adriënne Withagen.    
                                                                                                                                            Ellen Burggraeve 

We hebben snel 
alles aangeschaft… 
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Een duikplaats uitgediept door Roger Puttaert (Putti) 
Naar een artikel uit Hippocampus nr. 152: februari 1995. Bron: www.poseidon.be  
 
Het Verleden 
Goes was vroeger gelegen aan zee, met name aan de zeearm de SCHENGE (waarschijnlijk oorspronke-
lijk see-enghe = zee-engte). Deze zeearm werd geleidelijk aan afgesloten van de zee door de verzan-
dingen, die er onder andere ook voor zorgden dat in ons land (lees België; red.) Brugge niet meer aan de 
kust kwam te liggen.  
Later zou men het gebied Iangzaam aan inpolderen. Hierbij moet men natuurlijk bedenken dat de dijken 
op (geologisch) jong zeezand werden gebouwd. Dat verklaart waarom er, later, in het gebied niet minder 
dan 30 dijkvallen (instorten van de dijk) zijn geconstateerd.  
 
Rond het einde van de 18

e
 eeuw werd met het graven van het kanaal naar Goes aangevangen. Dit werd 

voltooid in 1820. In diezelfde periode werden de Wilhelminapolder (1815) en de Oost Beveland Polder 
(1819) opnieuw bedijkt. Ten noorden van deze laatste bevond zich een soort aanlegplaats of haventje, 
begrensd door twee dammen, respectievelijk Westnol en Oostnol genaamd.  
Op de nacht van 9 op 10 februari 1856, verdween de Oostnol door een dijkval onder water. Deze dam 
was ondertussen uitgerust met kustlicht en er waren reeds drie huizen en een poldermagazijn op 
gebouwd. Maar op één nacht was alles onder water verdwenen. Alleen het 
stukje verhoogde dijk van ongeveer 100 m lang, dat 90° op de kant staat 
ingeplant, getuigt er nog van (zie kaart). In maart 1856 verzwolgen de golven 
het uiteinde van de Westnol.  
In de nacht van 20 op 21 januari 1945 verdween dan uiteindelijk de rest van de 
Westnol - waarop uiteraard ook een kustlicht was geïnstalleerd - onder de 
golven. Die nacht werd ook niet minder dan 400 m van de dijk van de 
Wilhelminapolder meegesleurd, zodat die blank kwam te staan. Deze dijk werd 
echter terug aangelegd.  
 
Putti’s Place  
Dat is de naam van Roger's caravan en meteen heeft Roger ook de duikplaats 
zo genoemd. Op het kaartje zien we duidelijk hoe de verschillende dijkvallen de 
basis zijn van het zeer ingewikkelde onderwaterlandschap. Zeer interessant voor duikers, is de weergave 
van de structuur van de ondergrond (zand, mosselen, blokken) en de verschillende speciale plaatsen, 
zoals de ronde ankerstenen en het wrakje, dat je op die plaats kunt vinden. De hierboven beschreven 
geschiedenis verklaart meteen waarom je op sommige plaatsen dakpannen vindt!  
Zeer veel duikers zijn op deze plaats al in de problemen gekomen doordat ze het uitzonderlijke 
onderwaterlandschap niet kennen en door de soms verraderlijke stromingen voornamelijk bij duiken met 
hoogwater (uitermate af te raden!). Vandaar het idee om een gedetailleerd plan van de plaats op te 
maken. Met dank aan Jacques Janssens voor de prospectie en Kaatje Van Damme voor het uittekenen 
van de kaart. Wie graag dit plan zou afdrukken kan hier Putti'sPlace.gif met hoge resolutie downloaden: 
http://www.poseidon.be/graphics/plans/putti.gif (zip file van 200 kB).  

Horeca: Café Restaurant Het Loze Vissertje  [Een van onze trouwe adverteerders! Red.]. 
  

 

VAN SPORTDUIKER TOT OESTEREXPERT 
 
Door René Schrier. Gelezen in de PZC van 27 januari 2006.  
 
Jarenlang bekeek Rogier Puttaert oesters vooral in hun natuurlijke omgeving: op de bodem van 
de Oosterschelde. Tegenwoordig ziet hij ze vooral op het droge, geserveerd op een bord of 
verpakt in een mandje. Puttaert is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een kenner die op de 
gekste plaatsen wordt uitgenodigd in verband met zijn expertise. 
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Zo was hij enige tijd geleden op de Radbout Universiteit van Nijmegen om een promotie voor oesters en 
mosselen te verzorgen en binnenkort zit hij in de jury van een Zeeuwse culinaire wedstrijd, de Fish and 
Shellfish Food Fair in de Goese Zeelandhallen. 
 
Ongeveer dertig jaar geleden dook Puttaert voor het eerst. Inmiddels heeft hij er bijna drieduizend duiken 
opzitten, omgerekend 2700 uur onder water. Over oesters, waar ze groeien, maar ook hoe ze smaken, 
hoeft niemand hem meer iets te vertellen. Hij heeft in de loop der jaren de Oosterscheldebodem zien 

veranderen en verwondert zich over de massale 
aanwezigheid van de wilde Japanse oesters. Pitbulls 
noemt hij deze oesters. Volgens hem zijn ze niet 
meer uit te roeien. “Ze zitten tot op 30 meter diep. 
Hele banken. En ze groeien maar door. Enorme 
exemplaren.” 
 
De komst van de Deltawerken heeft heel wat 
veranderd in het onderwatermilieu. “Een collega-
duiker is na het gereedkomen van de stormvloed-
kering een keer in de Noordzee onder water 
gegaan. Daar zag je enorme scholen tong. Als je je 
hand op de bodem legde, schoten de tongen links 

en rechts weg. Maar ze gingen de drempel van de kering niet over. En nu zie je geen tong meer in de 
Oosterschelde. Datzelfde geldt voor roggen. Je ziet ze niet meer.  
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Daar staat tegenover dat er ook wel soorten zijn bijgekomen. Zo kom je tegenwoordig zeepaardjes tegen 
in de Oosterschelde. En vissen die eigenlijk vooral in warmer water te vinden waren. In de jaren ’90 zag 
je ineens een explosie van kreeften. Dat is nu ook al weer veel minder.” 
 
Vroeger 
Als Puttaert ergens aan begint, bijt hij zich erin vast. Hij werd niet zomaar sportduiker, nee, hij ging voor 

het hoogst haalbare brevet in België en werd meteen instructeur. Ook 
Puttaert (68) ontkomt niet aan de eigenschap van ouder wordende heren, 
die omzien en zeggen dat vroeger alles beter was. “Toen ik met duiken 
begon, gebeurde dat onder een haast militaristisch regime. Je moest 
conditie hebben en niets werd aan het toeval overgelaten. Tegenwoordig 
willen ze duiken, maar ook tennissen en weet ik niet wat nog meer. De 
mensen zijn er niet meer zo serieus mee bezig als vroeger.” 
Toen hij eenmaal op zijn vaste duikstek nabij het Goese Sas terecht kwam, 
dook hij niet alleen in het water, maar meteen in de geschiedenis van het 
gebied. Hij zette de historie van de Oost-Beveland Polder op papier en 
maakte een boekwerkje waar amateurhistorici en collega-duikers hun 
voordeel mee kunnen doen. En passant verleende hij hand- en 
spandiensten aan het waterschap op de Bevelanden, door informatie te 

verschaffen over de gesteldheid van de oever- en kustverdediging onder de waterspiegel. 
Hij was het ook die zijn zoon op het spoor zette om in de schelpdierhandel te gaan. Pa had de contacten, 
zelfs nog uit zijn verleden als vertegenwoordiger voor de likeur Cointreau. En de kennis die hij zelf over 
oesters had opgedaan was mooi meegenomen.  
Puttaert kent Zeeland en dan vooral de Oosterscheldekant van Zuid-Beveland door en door. Ooit woonde 
hij vier jaar op een bovenverdieping van een duikcentrum in Yerseke, waar hij de raad kreeg om het op 
zondag een beetje rustig aan te doen want er waren in de straat mensen die op zondag wel drie keer 
naar de kerk gingen.   
 
Vergunning 
Hij heeft de Zeelandvergunning, voeger verplicht voor sportduikers, zien komen en gaan: “Het was om 
het geld te doen. We moesten er elk jaar voor betalen, maar we hebben er maar weinig voor teruggezien 
in de vorm van voorzieningen voor duikers.”  Tegenwoordig zit hij nogal eens in Yerseke: “Het zou toch 
doodzonde zijn als die oude oesterputten zouden verdwijnen. Dat is een enorme toeristische trekpleister. 
Daar kun je wat moois mee doen. Het zou zonde zijn als zoiets teloorgaat.” 
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Opzet Module Redden Bommenede 
  
Zoals bij velen bekend is kan men rechts van de werkhaven Bommenede niet duiken, toch willen we hier 
deze module houden: niet vreemd want het is toch de bedoeling om niet onder te gaan. (Zie het kaartje in 
de vorige Luchtbel). Wel al je duikspullen meenemen. We moeten immers duikers zien te redden met de 
vreselijkste aandoeningen, klaplongen, bellen in het bloed, oorperforaties, noem maar op. Daar gaan we 
dan ook vrolijk op oefenen: de duikspulletjes uitdoen, op de kant brengen, stabiele zijligging, zuurstof 
toedienen, lekker warme inpakken, enz.  
 
Er komt natuurlijk geen echte ziekenauto, brandweer en wat al dan niet met knipperlicht kan 
rijden. Maar we doen natuurlijk wel alsof om het net echt te laten lijken. 
Zo gaan we ook de alarmmelding oefenen met een nep 112. Je ziet er is 
daar van alles mis maar dat is toch de bedoeling van deze dag. 
We gaan dit spel in groepjes van 3 personen doen; personen 1 en 2 
spelen voor slachtoffer en buddy in het water; persoon nummer 3 is 
een duiker in opleiding als redder. 
 
Zoals je ziet is het wel raadzaam om je toch even goed voor te bereiden .Je 
kan daarom het beste je EHBDO  eens goed doornemen en alle 
duikersziekten bestuderen. Bedenk wat ga en kan ik er aan doen.  
Het mooie weer is al besteld voor 11-06-2006 Koffie, koek en brood daar moet 
je zelf voor zorgen. Daarom zijn we er van overtuigd dat dit een geslaagde dag 
moet gaan worden voor de deelnemers van OSV Scaldis en DTZ. 
Graag uiterlijk 1 april je aanmelden bij ondergetekende via 
………………………..met vermelding van je brevet en dat je lid 
bent van DTZ.  
  
Frank Kouijzer, Scaldis 
 

Zeldzame Evervis op Texelse strand 
  
Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 43, 6 december 2005 
 
Op 20 november jongst leden spoelde een voor de Noordzee zeldzame Evervis (Capros aper) aan bij 
paal 16 op Texel. Vinders Nienke en Jan Ravenstijn wisten niet wat ze zagen en gingen ermee naar 
Ecomare. Volgens Pierre Bonnet, bioloog bij Ecomare, is deze soort nooit eerder op het Nederlandse 
strand gevonden.  
Evervissen lijken op Zonnevissen, maar missen de karakteristieke zwarte vlek op het lichaam en hebben 
ook niet van die lange vinnen. De Evervis behoort overigens tot een andere familie die slechts acht 
soorten telt. Evervissen leven bij voorkeur in diep water (110-400 meter). Zij komen voor ten zuiden van 

Ierland en Engeland, aan de Atlantische zijde van Het Kanaal. 
In diep water voeden zij zich vooral met holtedieren. Soms 
komen zij in zulke grote aantallen voor, dat zij buiten hun 
zuidelijke verspreidingsgebied tot in de noordelijke wateren 
doordringen. Hierdoor worden zij ook af en toe in de zuidelijke 
Noordzee gesignaleerd. Hier eten zij roeipootkreefjes en 
andere kreeftachtigen. De Evervis is langs de Nederlandse 
kust zeldzaam. In 1965 werd een 17 centimeter lang 
exemplaar in het Brouwershavense Gat gevangen. In de 
collectie van Naturalis zijn, naast het bovengenoemde 
exemplaar, slechts twee andere exemplaren aanwezig, die uit 
de Nederlandse wateren afkomstig zijn. De Evervis van Texel 
wordt binnenkort opgenomen in de collectie van Naturalis. 
Foto: Ecomare, Salko de Wolf 
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Nieuwe duikplekken Oosterschelde 
 
Door Marcel Modde, PZC 4 maart 2006 

 
ZIERIKZEE - Duiken in de vaargeulen van het westelijk deel van de Oosterschelde wordt 
toegestaan. Rijkstwaterstaat is van plan vrijstelling te geven voor het stuk, grofweg gerekend 
vanaf de Zeelandbrug. Deze versoepeling van het binnenvaartpolitieregelement geldt als 
compensatie voor het verdwijnen van een aantal andere duikplekken in de Oosterschelde en 
Grevelingen.  
 
Juridisch medewerker G. van Woudenberg van Rijkswaterstaat verwacht dat de vrijstellingsregeling 
binnen enkele weken van kracht wordt. In ieder geval nog voor het aanbreken van het nieuwe 
duikseizoen. De Zeelandbrug valt nog buiten die regeling, maar ook daar wordt een oplossing voor 

gezocht, aldus Van Woudenberg. Duiken bij bruggen is 
officieel verboden. Volgens de zegsman is door de 
wettenmakers in Den Haag echter geen rekening gehouden 
met de bijzondere situatie van de Zeelandbrug, als 
(internationaal) één van de populairste duikplekken van 
Nederland. 
 
Hij heeft een aanvraag ingediend voor een wetswijziging, 
om het de hoogste baas van Rijkswaterstaat mogelijk te 
maken ook voor de Zeelandbrug een uitzondering mogelijk 
te maken. Dat die wijziging er komt, is volgens Van 
Woudenberg slechts een kwestie van tijd. Ondertussen 
wordt duikers bij de twee noordelijke pijlers van de 
Zeelandbrug geen strobreed in de weg gelegd, verzekert hij. 
 

 
Opgeheven 
 
Dat geldt echter niet voor het brugdeel aan de Bevelandse kant. Die duikplek is formeel opgeheven. Ook 
de Westbout westelijk van Burghsluis geldt voortaan als 
verboden gebied voor onderwatertoeristen. Die locatie 
zit te dicht in de buurt van de stormvloedkering, 
redeneert Rijkswaterstaat. Daarnaast is een belangrijk 
deel oostelijk van de Zeelandbrug tussen Duiveland en 
Tholen niet meer beschikbaar voor duikers. Dat geldt 
zowel voor de havengebieden (Zijpe) maar in het 
bijzonder voor de duiken die vanaf een boot worden 
gemaakt op wrakken in de vaargeul.  
 
Buiten de drukke vaarroute en de havenzones kan 
gewoon worden gedoken, benadrukt Van Woudenberg. 
„Eigenlijk is het gewoon een kwestie van logisch 
verstand. Als duiker moet je gewoon nooit in een druk 
vaargebied willen zitten. Voor de westkant van de 
Oosterschelde is dat heel anders. Dat stuk is veel breder 
en dus is daar meer ruimte voor de verschillende 
gebruikers.“ Op overtreding van het verbod staat een 
geldboete. 
 
De nieuwe regeling is samengesteld in nauw overleg 
met alle belanghebbenden, waaronder de pleziervaart, 
de visserij en de Nederlandse Onderwatersport Bond 
(NOB). Ook op sommige plekken langs de Grevelingen 
zijn de duikmogelijkheden beperkt, door het verleggen 
van de betonning van de vaargeul meer naar de kant. 
Volgens Van Woudenberg zijn er voor die stukken 
echter nog geen verzoeken tot vrijstelling ingediend. 

Oeps… gesnapt! 
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In het komend seizoen worden de leden van 
duikteam ‘Zeeland’ weer in de gelegenheid 
gesteld om met de ‘Cornelis Laurens’ een 
aantal bootduiken te maken.  
In de eerste tabel staat vermeld waar en 
wanneer de duiken plaats vinden. We 
vertrekken steeds van het ponton aan de 
oostzijde van de Julianahaven in Yerseke. 
 
  
 

 Datum Kentering Afvaartijd Bestemming  

Zaterdag 17 juni LW 14.45  12.30 De Ketel 

Zondag 16 juli LW 14.30  12.00 Wrak Gorishoek 

Zondag  6 augustus HW 13.35  11.30 De Muur Gorishoek 

Zondag 27 augustus LW 12.25  10.30 Gemaal Kattendijke 

Zaterdag  9 september LW 11.15    9.30 O 31  

 
De data zijn in overleg met de schipper/eigenaar vastgelegd maar over de bestemming kan nog worden 
onderhandeld. Heb je nog suggesties over locaties laat het me zo spoedig mogelijk weten. 
 
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een 2* duikbrevet of hoger en een geldige duikkeuring. 
 

De Ketel                                      zaterdag 17 juni Inleveren  voor  1 april 

Naam 
 

 

 

Wrak Gorishoek                             zondag 16 juli Inleveren  voor  1 mei 

Naam 
 

 

 

De Muur Gorishoek               zondag 6 augustus Inleveren  voor  1 mei 

Naam 
 

 

  

Gemaal Kattendijke             zondag 27 augustus Inleveren  voor  1  mei 

Naam 
 

 

 

OG 31 (lamp Kees Jan)    zaterdag 9 september Inleveren  voor  1 mei 

Naam 
 

 

 
 
Gaarne gebruik maken  van bovenstaande aanmeldingsstrook/-stroken. Onvolledig ingevulde stroken, e-
mails, telefonische aanmeldingen etc. worden niet in behandeling genomen. Voor alle duidelijkheid: je 
mag ook in één keer alle stroken inleveren! Uiteraard kunnen belangstellenden voor het uitvoeren van het 
duikleiderschap zich ook bij mij aanmelden 
 
Heb je nog vragen of suggesties neem dan contact met me op. In de volgende clubkrant hoop ik meer 
informatie over de bootduiken te kunnen verstrekken. 
 
Tot op de boot, 
 
Kees Glas, Meanderlaan 434, 4337 TW  Middelburg, T 0118 614342 
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Nadere kennismaking met… 
 

Rob Swenne 

 
Waar en wanneer ben je geboren?  
Ik ben geboren in Heukelum, een klein dorpje in Gelderland 
tussen Leerdam en Gorichem en ze hebben mij 27 maart 
1963 op de wereld gezet. 
 
Met wie en wat woon je samen?  
Ik ben getrouwd met Marion en wij hebben twee kinderen. De 
oudste is een meisje, Jaimie van 12 jaar, die ook heel graag 
wil gaan duiken, maar ze moet nog even wachten tot ze 14 
jaar is, vind ik. Ricky is een jongen van 9 jaar, een echte 
waterrat, maar houdt meer van snel en hard, zoals 
waterskiën en met de jetski over het water racen.  
 
Wat doe je in het dagelijkse leven?  
Ik houd mijzelf de hele dag bezig met al het reilen en zeilen 
op een camping in Kamperland.    
 
Waar of hoe ben je met het duiken begonnen?  
De camping, daar is het allemaal begonnen. Bij ons op de 
camping stond al een paar jaar een Belgisch echtpaar met 
een tourcaravan. Het was een van de eerste duikers op de 
camping. Hij kende de duikstek heel goed en het was zijn 
favoriete duikstek. Op een dag kwam deze man naar mij toe 
en vroeg mij of ik hem niet kon helpen aan een vaste 
staanplaats met een stacaravan. Dat was niet eenvoudig 
aangezien wij een wachtlijst hebben en je netjes op je beurt 
moet wachten tot er een plaats vrij komt. Maar deze man had 
iets waarvan ik dacht “Die moet ik helpen aan een vaste 
plaats”. Na een tijdje kwam er een plaats vrij en ik heb een 
goed woordje voor hem gedaan bij de campingbaas. Zo 
gezegd zo gedaan: deze man kreeg een mooi plaatsje op de 

camping. Hij vond het geweldig en wilde wat terugdoen voor mij. Een week later vroeg hij me om 
een glaasje wijn te komen drinken in zijn nieuwe caravan. Dat heb ik 
gedaan en het gesprek kwam op duiken. Hij vertelde me dat hij 1* 
duikinstructeur was en vroeg of ik niet een keer met hem wilde gaan 
duiken op zijn favoriete duikstek in de Oosterschelde voor de 
camping. Nou, dat leek mij wel wat. Dus alles geregeld en een paar 
dagen later lag ik met een complete duikuitrusting in het water. Nou ik 
vond dit in één woord geweldig. Na een dik uur duiken kwamen we 
boven en toen wist ik wat ik wilde gaan doen: duiken! En zo heeft 
deze man mij opgeleid tot 3* duiker met meer dan 200 duiken in de 
Oosterschelde……   
 
Heb je een favoriete duikstek (in Nederland)?  
Ja, bij de camping Anna Friso in Kamperland. 
 
En misschien ook een minder leuke duikervaring?  
Twee jaar terug, februari, Goese Sas, zondagmorgen. Het was een 
mooie zonnige dag, maar het water was wel koud: 2 graden. We 
zouden een rustige duik doen, niet te diep en zeker niet te lang. Rond 
de 10 meter kregen we echter onverwacht te maken met een 
behoorlijke stroming, wat normaal geen probleem is, maar als het 
water 2 graden is en je moet een behoorlijke inspanning leveren, 
bestaat het risico dat je automaat bevriest. En dat is geen leuke 
ervaring!!!  We hebben de wisselademhaling techniek uitgevoerd en 
zijn naar de oppervlakte gestegen. 
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Heb je naast het duiken nog andere hobby’s?  
Wedstrijdzeilen en racefietsen. En als van de winter de racefiets op stal gaat gaan we 
mountainbiken. 
 
Wat is je favoriete gerecht en wat kan je absoluut niet door je keel krijgen? 
Ik kan genieten van Chinees eten, maar ik vind eigelijk alles lekker en er is niets wat ik niet lust.  
 
Wat is het mooiste boek of de mooiste film die je hebt gelezen of gezien?  
Ik gun mezelf geen tijd om een boek te lezen. De mooiste film die ik gezien heb, en het meest, is 
Top Gun van Tom Cruise.  
 
Van wat voor soort muziek houd je? 
Dat is moeilijk. Eigenlijk kan ik van alles genieten b.v in de auto de Grand Mix van Ben Liebrand 
of Vaya Con Dios. En zondagmorgen geniet ik van Loreena McKennitt  (klassiek) of Moby.  
 
Heb je een favoriete vakantiebestemming en heb je nog (duik)reisidealen?  
Het is lastig als je zelf in de recreatie werkt. Je moet altijd werken als een ander vrij is. En buiten 
de vakanties is het ook niet gemakkelijk met twee schoolgaande kinderen. Maar mijn favoriete 
vakantieland is Kreta. En Egypte lijkt mij ook een ideale duikvakantie.  
 
En waar zullen ze jou niet snel (meer) heen krijgen?  
Geen idee!!!!!!!!! 
 
Hartelijk bedankt!! 
Graag gedaan. 
 
Margreet van Aalst 
 

KLEINSTE VIS TER WERELD 
Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 46, 31 januari 2006  
 
In moerassen op Sumatra leeft een visje dat slechts 7,9 millimeter lang wordt. Het beestje, Paedocypris 
progenetica gedoopt, is daarmee niet alleen de kleinste vis, maar tevens het kleinste gewervelde dier ter 
wereld. De mini-visjes werden in de Indonesische moerassen aangetroffen door een groep van Duitse, 
Zwitserse en Singaporese biologen. Hun bevindingen over de nieuwe diertjes zijn onlangs gepubliceerd 
in het Britse wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences.  
De Paedocypris progenetica wordt op volwassen leeftijd soms maar 7,9 millimeter lang. Deze nieuw 
ontdekte vissoort verbreekt daarmee het record van de Trimmatom nanus, die soms maar 8 millimeter 
lang is. De nieuw ontdekte vissoort leeft alleen maar in een bepaald type zuur water dat voorkomt in 
moerassig overstroomd bosgebied.  
De naam Paedocypris progenetica is een hint naar de bijzondere bouw van de visjes. Om zo klein te 
kunnen blijven, ontwikkelen ze namelijk niet alle 
lichamelijke eigenschappen die normaalgesproken bij 
een volwassen vis voorkomen. Zo worden de 
hersenen bijvoorbeeld niet beschermd door een 
schedel. Verder kunnen de vrouwtjes slechts een 
handvol eitjes dragen. Om die onvolkomenheid 
enigszins te compenseren hebben de mannetjes 
kleine krammetjes op hun onderbuik, waarmee ze 
eventueel zelf eitjes kunnen bevruchten. Omdat ze zo 
klein zijn kunnen de visjes extreme droogteperiodes 
overleven door hun toevlucht te zoeken in de laatste 
overgebleven plasjes van het moeras.  
Maar hoewel Paedocypris progenetica dus net 
ontdekt is, wordt de diersoort nu al met uitsterven 
bedreigd. Volgens de biologen dreigt de mensheid de 
natuurlijke habitat van de visjes te vernietigen. De 
turfmoerassen worden in rap tempo drooggelegd voor 
de aanleg van palmolie-plantages. Ook branden er 
veel moerasgebieden af. 
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Bron: Biologische duikkalender. Uit Fauna Zeelandica, Zeefauna in Zeeland I: 190. 
 

April 
1. Zeesterren paren. 
2. Tubularia heeft eieren. 
3. De laatste baby-Oorkwallen zweven in het plankton: in de komende maanden worden ze 

steeds groter. 
Oorkwallen zijn platte, meestal kleurloze kwallen, die tot 30 cm in doorsnede kunnen worden. Ze 
hebben korte tentakeltjes aan de rand van de schijf en vier korte vangarmen rond de mond. Ze 
danken hun naam aan de ingewanden, die er uit zien als 'oren'. Deze zijn bij de mannetjes wit en 
bij de vrouwtjes roze. Ze komen zeer algemeen voor in de Noordzee.   
In vrijwel elke zee, van poolzee tot aan de evenaar kunnen Oorkwallen gevonden worden. In het 
voorjaar is er vaak sprake van een invasie 
van Oorkwallen die op het strand aanspoelen. 
Oorkwallen steken niet. Ze leven van plankton 
en soms eten ze ook wel wormen, kleine 
kreeftjes en kleine vissen.  

4. Diklipharders zijn terug. De Zeelandbrug is 
een van hun vaste stekken. 

5. In de Oosterschelde kunnen we Wulken 
zien paren en hun eikapsels deponeren. 
De Wulk is een grote zeeslak die behoort tot 
de normale bodemfauna van de Noordzee. 
Het huisje van een Wulk kan 15 centimeter 
lang worden, maar de helft daarvan is een normalere maat. Het huisje heeft een zwak geruit 
patroon, de kleur is variabel in alle schakeringen tussen wit en zwart. Een Wulk kan waarschijnlijk 
zo'n 30 jaar oud worden. Deze slak is bijzonder gevoelig voor overbevissing, het omwoelen van 
de zeebodem en giftige stoffen, zoals tributyltin.  
We kennen de Wulk doordat we soms stuiten op een eikapsel (een wolkachtig geheel van 
horenachtige blaasjes) van deze slak. De Wulk zet deze eiermassa's vast op stenen of ander  
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hard materiaal op de zeebodem. Ze worden echter makkelijk losgetrokken door  kettingen. De 
kans is dan groot dat de larven zich niet op een gunstige 
plaats kunnen vestigen. Ook de volwassen dieren lopen de 
kans om te worden beschadigd door de kettingen. Het dier 
hoeft dan niet dood te gaan, maar het herstel van de schelp 
vergt zo veel inspanning dat het voortplantingsvermogen van 
de wulk achteruit gaat. Ook blijkt dat Wulken vaker 
aangevallen worden door zeesterren nadat een boomkor over 
de bodem is getrokken.  

6. Er zijn nog steeds Snotolven met eieren te vinden. 

7. In deze tijd heb je kans om grote Zagers (een soort borstelworm) te zien rondzwemmen 
(met name tijdens een nachtduik). Die zijn bezig hun geslachtscellen aan het water af te 
geven. Op de bodem vind je overal groene bolletjes van 1 tot 2 cm doorsnede; dat zijn de 
eistrengen van borstelwormen, die in elkaar gedraaid zijn en zo die bolletjes vormen.  
De gewone zager (of zeeduizendpoot) haalt 20 cm. Zagers komen 
algemeen voor op de bodem van de Waddenzee en Noordzee. Het zijn 
roofwormen die leven van kleine bodemdieren. Zagers zijn gewild aas 
voor zeevissers. De grote of groene zager Nereis virens leeft vrij diep, 
bij voorkeur onder schelpenbanken. Het lichaam is groen van boven en 
de buik is iriserend roze. De worm heeft grote kaken. Een beet van de 
zager is pijnlijk. Op één nacht in het jaar, bij volle maan eind april, blijkt 
hoe de grote zager is. Dan kruipen ze uit de bodem en zwemmen ze 
massaal naar de oppervlakte, om te paren.  
De gewone zager of zeeduizendpoot (Nereis diversicolor) komt voor in 
getijdengebieden, maar kan zich ook handhaven buiten de 
getijdenzone. Het dier heeft allerlei kleuren: rood, groen, geel en bruin. 
De soort leeft van andere bodemdieren, maar eet ook wel dood 
organisch materiaal. Als larve verblijft het dier in de toplaag van de 
bodem. Eenmaal volwassen geworden maakt deze zager een 
uitgebreid gangenstelsel met verschillende openingen naar boven.  

8. De Rosse sterslak legt karakteristieke eistrengen tussen de 
begroeiing.  
Het lichaam van de Rosse sterslak is min of meer ovaal van vorm. Achter op de rug, in het 
midden, is een grote niervormige kieuwboog met tot wel 30 kieuwen. De afzonderlijke kieuwen 
zijn vaak klein en vallen niet erg op. De huid is bezet met afgeronde wratjes, die ongelijk van 
grootte zijn. Op de zijkanten bevinden zich meer wratjes dan boven op de rug. Met de blote hand 
voelen de wratjes hard aan. De reuksprieten zijn schuin in de breedte geplooid. De lengte kan tot 
40 mm zijn. De huid is geelwit met een bruine marmering op de rug. De wratjes op de rug zijn 
geelwit gekleurd. De bruine kleur kan lichter of donkerder zijn. Helemaal witte dieren zijn 
zeldzaam. Jonge dieren, kleiner dan een centimeter, zijn door hun gemarmerde tekening heel 
goed gecamoufleerd tussen de zeepokken. De Rosse sterslak leeft van zeepokken. De dieren 
leven op hard substraat, vrijwel altijd in de nabijheid van zeepokken. Normaal leven de dieren van 
de laagwaterlijn tot ongeveer 20 m diepte, waar ze van de gekartelde zeepok leven. Bij 
voedselgebrek trekken de dieren hoger de getijzone in en leven dan van de gewone zeepok en 

het Sterretje.  
De eieren liggen in een gegolfde 
gespiraliseerde band, met het 
smalle deel vastgehecht aan een 
harde ondergrond. De grootte van 
het eikapsel is afhankelijk van de 
grootte van het ouderdier.  
Jonge dieren zijn te vinden vanaf 
juni. Normaal worden de dieren in 
de winter volwassen en zetten ze 
hun eieren af bij een lengte van 25-
40 mm, tussen januari en mei. 
Onder gunstige 
voedselomstandigheden kunnen 
jonge dieren zo snel groeien, dat ze 
in juli, bij een lengte van 10-15 mm, 
al eieren afzetten. Dit kan soms 
heel massaal gebeuren.  
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9. In de Grevelingen bouwen de eerste Driedoornige stekelbaarzen nesten en leggen eieren, 

die door de mannetjes bewaakt en verzorgd worden. 
Het merendeel van de Driedoornige stekelbaarzen leeft 's 
winters in het kustwater of riviermondingen. In het voorjaar 
trekken ze, waar mogelijk massaal, het binnenwater in 
om te paaien. Ze worden tot 10 cm lang en 
komen algemeen voor in de Noordzee, de 
Waddenzee en de Europese rivieren. Het zijn 
kleine roofvisjes, die leven van jonge vis, 
kleine kreeftachtigen en wormen.  

   10. Je hebt de laatste jaren kans de Ribkwal: Bolinopsis infundibulum waar te 
 nemen; deze  bevindt zich van april tot juli in het plankton. 
    Bolinopsis infindibulum is al zeer regelmatig gezien. Deze ribkwal is van onderen klokvormig verbreed       
    met wijde flappen waarmee hij zijn voedsel vangt. Ze is erg vormvariabel, juist omdat ze met die   
    flappen allerlei rare houdingen kan aannemen (ze wordt tot 15 cm groot). 

 
 

AZIATISCHE KRABBEN IN WADDENZEE 
 

Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 46, 31 januari 2006 
 
Twee uit Azië afkomstige krabbensoorten zijn aangetroffen op Vlieland. Het gaat om de blaasjeskrab 
(Hemigrapsus sanguineus) en de penseelkrab (Hemigrapsus penicillatus). Deze exoten vormen een 
bedreiging voor de inheemse strandkrabben. Krabbenspecialist en moleculair bioloog Reindert Nijland, 
werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen, verwacht dat binnen 10 jaar deze twee Aziatische soorten 
de meest algemene krabben in de Nederlandse getijdenzone zullen zijn. 

 
Exoten veroveren de kust 
Deze allochtone krabben zijn voor 
Nederland niet compleet nieuw. Beide 
soorten zijn begin deze eeuw opgedoken 
in de Oosterschelde. Inmiddels hebben ze 
zich daar explosief verspreid en zijn nu 
algemeen langs de kust van de Zeeuwse 
en Zuid-Hollandse eilanden. Plaatselijk 
komen er zelfs meer dan 100 dieren per 
vierkante meter voor. De Blaasjeskrab 
heeft de Waddenzee al in 2004 bereikt 
(Texel) en is gevonden op Terschelling in 
2005. Het was dus te verwachten dat de 
soort ook op 
Vlieland 
voorkomt. De 

Penseelkrab daarentegen was tot nu toe niet gesignaleerd noordelijker dan 
Hoek van Holland.  
 
Bedreiging voor de strandkrab 
De introductie van deze twee nieuwe exoten in de Waddenzee kan grote invloed 
hebben op het voortbestaan van de nu nog overal aanwezige strandkrab 
(Carcinus maenas). Waar de relatief kleine penseelkrab (maximaal 3 
cm) waarschijnlijk niet in zijn eentje in staat zal zijn om de strandkrab 
in het geheel te verdringen is de blaasjeskrab een stukje groter 
(5 cm) en daarom ook een geduchtere concurrent. In 
Noord-Amerika is de blaasjeskrab er in geslaagd de 
inheemse krabbenpopulatie te decimeren. Hoe het 
in Nederland zal gaan kunnen we alleen maar 
afwachten. 
 
Foto: Rene Lipmann 
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De grootste vissen ter wereld worden steeds kleiner. De gemiddelde lengte van de walvishaaien die bij 
de kust van Australië rondzwemmen, is in tien jaar afgenomen met ongeveer twee meter. Waren de 
dieren een decennium terug nog gemiddeld zo'n zeven meter lang, tegenwoordig worden ze niet veel 
langer meer dan vijf meter, meldt de BBC-website. 

Wetenschappers vermoeden dat de 
jacht op de walvishaaien de 
belangrijkste oorzaak is van het 
'krimpen' van deze vissoort. 
Verschillende Oost-Aziatische landen 
vangen walvishaaien om ze ter 
consumptie aan te bieden. Daarbij 
worden de grootste exemplaren het 
snelst gevangen, omdat die het 
meeste voedsel opbrengen en dus de 
voorkeur van de jagers genieten. Een 
nieuwe studie wijst uit dat de 
walvishaaien bij Australië inderdaad 
kleiner zijn geworden. De 
onderzoekers hebben gebruik gemaakt 
van gegevens van bedrijven die 
toeristen excursies aanbieden waarbij 
deze dieren van dichtbij bekeken 
kunnen worden. 
Volgens de onderzoekers is het kleiner 

worden van de gemiddelde walvishaai zeer problematisch voor het voortbestaan van de soort. 
Walvishaaien kunnen maarliefst honderdvijftig jaar oud worden en een maximale lengte van twintig meter 
bereiken. Ze kunnen zich echter niet voortplanten voordat ze een jaar of dertig zijn en een meter of zes, 
zeven lang zijn. Volgens de onderzoekers is de situatie dan ook 'zeer zorgwekkend'. Wetenschappers 
hebben ook aanwijzingen dat het aantal walvishaaien dat de Australische wateren bezoekt, aan het 
afnemen is. Dat versterkt hun vermoedens dat de walvisjacht ernstige voortplantingsproblemen 
veroorzaakt voor de grootste vissen ter wereld. 
Onderzoekers proberen de migratiepatronen van de walvishaaien te achterhalen door ze te merken en 
via een satellietsysteem te volgen, maar vermoeden dat Aziatische vissers de merktekens moedwillig 
verwijderen. Onlangs kregen de wetenschappers bijvoorbeeld dagenlang een signaal binnen vanaf een 
locatie in het binnenland van Indonesië. Waarschijnlijk is het desbetreffende exemplaar gevangen en is 
het elektronische label ergens in een prullenmand terechtgekomen. 
Bron: Wereld Natuur Fonds 
 
 
 
 
 
 
Maandag  27 maart Algemene LedenVergadering 
Vrijdag  31 maart Uiterste datum opgave EHBDO-dag 11 juni  
Vrijdag  31 maart Uiterste datum opgave bootduik De Ketel 17 juni 
Maandag 10 april  Deadline mei-Luchtbel 
Dinsdag 11 april  2

e
 Handsbeurs Zierikzee 

Maandag  24 april  BestuursLedenVergadering 
Zondag  30 april  Uiterste datum opgave herhalingscursus reanimatie 8 mei  
Maandag     8 mei  Herhalingscursus reanimatie 
Zondag  14  mei  Hans Verkooijen wandeling 
Zaterdag           27 mei  Inrichting aquaria duikers Biologische Werkgroep, Goese Sas 
Zondag 11 juni  EHBDO-dag 


