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Na het trotseren van weer en wind waren we weer bijeen voor de redactievergadering. Deze keer bij Elly. 
De aftrap is gemaakt met de nieuwe rubriek ‘Uit het logboek van’, die in de plaats komt van ‘Nadere 
kennismaking met...’ De vorige keer hadden we nog gemeld dat deze nieuwe rubriek nog even werd 
uitgesteld, maar het is toch nog vlot gegaan en de kick off van Roel mag er zijn. Volgens ons wordt het 
een leuke rubriek, onze verwachtingen zijn hoog gespannen. Oordeel zelf en weet dat je een volgende 
keer wordt uitgenodigd om eens een (log)boekje open te doen. Daarnaast hebben we natuurlijk het ’t 
Snorkeltje, dat vrijwel steeds sportief wordt aangepakt en doorgegeven. 
In dit blad staat ook het laatste nieuws over de ledenvergadering van 10 maart. We namen afscheid van 
onze secretaris Kees Jan, die nota bene de Ben van Gelder trofee kreeg uitgereikt!!, en mochten de 
nieuwe secretaris Ivo verwelkomen. We maakten kennis met twee enthousiaste nieuwe damesleden 
Annette en Annick, die gelijk Treur & Jubel voor hun rekening gaan nemen. In deze Luchtbel stellen ze 
zich voor..  
Verder duiken we weer in een aquarium en er zijn weer allerlei weetjes en verhalen dank zij jullie. Wist je 
dat de duikauto van James Bond echt bestaat? En dat diverse zeedieren in glas schitterend zijn nage-
maakt? Vergeet je niet op te geven bij Kees Glas voor de bootduiken!  
We zijn voor de volgende keer vol verwachting naar het stuk dat geleverd gaat worden over het Ooster-
scheldemuseum. Het is fijn steeds weer kopij voor ons clubblad te mogen ontvangen. De deadline voor 
de mei-Luchtbel ligt op maandag 14 april. Veel inspiratie toegewenst! 
 
Dick, Elly, Margreet en Veronica 
 
 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

             
                           

         

1 Colofon 
2 Van de redactie / Verjaardagen / Inhoudsopgave  
3 Van de voorzitter 
4 Rondje ALV  
5 Uit het logboek van Roel van der Mast 
8    Treur & Jubel 
9    ’t Snorkeltje van Michel de Smit 
10  Zeeuwse duikstekken / Gläserne Geschöpfe des Meeres 
11  Bootduiken in 2008 
12  Reuzenhaaien op de veiling 
13  Drinken vissen ook? 
14  Rondje aquaria: Aquarium en Zoölogisch Museum Luik 
15  Gelezen op het toilet 
16  Zeeland top drie duiktoerist / Trap dient het gemak /   
      De vullerslijst 
17  Rinspeed sQuba 
18  Duikbril met camera 
19  Aantal duikdoden 2007 hoogste in 5 jaar /  
      Mutaties DTZ per 1 maart / Agenda  

Mei 2008: 
  9 – Saskia Janse 
15 – Maarten Janse 
17 – Annemiek van Snik 
29 – Richard Heiboer 

April 2008: 
  7 – Dick Hoeksema 
  8 – Marco Faasse 
11 – Rob Plasse 
15 – Kees Jan Lastdrager 
23 – Martin Verhage 
24 – Edwin Aalbers 
24 – Yvonne van Scheppingen 
26 – Peter Meerleveld 
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Gisteren heb ik weer het genoegen mogen smaken om de Algemene Ledenvergadering te mogen 

voorzitten… Alhoewel genoegen, toch een beetje met een dubbel 
gevoel. Begrijp me niet verkeerd! Het was zoals vanouds bere-gezellig, 
leuk, met een vrolijke noot en jullie (de aanwezigen) waren het bestuur 
ongelooflijk welgezind. We kregen tenminste geen moeilijke vragen. 
Die ene die er kwam kon ik gelijk de kop indrukken met de mededeling 
dat ik er geen verstand van had en dat de penningmeester er niet was 
vanwege een dienstreis. 
 
Het dubbele gevoel kwam meer door het feit dat ik nu toch echt 
officieel afscheid heb moeten nemen van mijn rechterhand (alhoewel 
hij altijd aan mijn linkerzijde zat op deze gelegenheden), ons aller zeer 
gewaardeerde secretaris Kees Jan, CJ voor de ingewijden. Op zijn 
eigen onovertroffen wijze kon hij een aantal zaken altijd weer 
relativeren en in het juiste perspectief voor me plaatsen. Maar goed, hij 
heeft me beloofd 
dat hij nog niet weg 
is, dus misschien 

dat ik zijn telefoonnummer ook nog wel een keer mag 
gebruiken…. 
 
Ik heb hem daarop wel mogen verrassen met het 
overhandigen van de “Ben van Gelder-trofee”. En 
toen ik hem ’s avonds terug thuis afleverde, mocht ik 
nog net zien dat deze een prominente plek in de 
kamer kreeg, voor de gordijnen van huize Lastdrager 
dicht gingen! 
 
Maar verder niet getreurd, we hebben staande de 
vergadering al een vervanger mogen aankondigen. 
En ik weet zeker dat Ivo zijn “stinkende” best zal doen 
om het werk van CJ op gepaste wijze verder te zetten! 
Mijnheer Legein, wees welkom! 
 
En verder? Tsja, ik kan jullie meedelen dat we met de 
trainingscommissie de handen vol hebben aan 6 enthousiast-
elingen die hard aan het werk zijn om, voor het zomerseizoen begint, hun eerste ster te halen! En 
daarnaast nog een hele kudde uitslovers, in de positieve zin van het woord, die hun 3-sters proberen te 
halen! Dus dat zit wel goed. Het geeft ons als instructeurs toch wel een lekker gevoel en extra motivatie 
om hen goed te (mogen) begeleiden. 

 
Dat doet me er gelijk aan denken dat ik voor deze club, 
en andere geïnteresseerden natuurlijk, nog een afspraak 
zou maken met het Hyperbaar Centrum in Zeebrugge. 
Voor diegenen die dit nog nooit meegemaakt hebben, of 
zich afvragen wat er te doen is. Je krijgt daar eerst een 
schitterende uitleg (in sappig Vlaams) over de duik-
geschiedenis en aanverwante zaken. Aansluitend kun je 
de decompressieruimte bezoeken en er een “droge duik” 
maken naar ongeveer 18 meter. Dit complex bevindt 
zich op de Marinebasis en is door de weeks gratis te 
bezoeken. En mits er dan voldoende animo is, kun je 
aansluitend nog een museum maritiem museum 
bezoeken met een heuse Russische onderzeeboot. 

Nee!!! Jammer genoeg niet de Kursk, maar een iets ouder type.  Maar goed, denk er effe rustig over na. 
Ik ga in de loop van deze week alvast even contact leggen met de verantwoordelijken daar. 
 
De (droge) bubbels,  Renaat 

Het geeft een lekker gevoel om hen 

goed te mogen begeleiden… 

... gelijk de kop indrukken … 
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 10 maart 2008 
 
Uw secretaris popelde dit keer om 20.00 uur met de vergadering te 
beginnen…De Luchtbel-agenda vermeldde 8 uur, maar toen ik het 

startschot wou geven, werd ik door de 5 toen aanwezige leden terechtgewezen: in de door mijzelf 
opgestelde agenda had ik 20.15 vermeld. Op je poef! 
Maar eindelijk was het zover. Renaat trok de kleine voorzittershamer, maar greep allengs naar de 
VZMoker, …. waarom eigenlijk?? Want de opkomst viel wat tegen, 3 bestuursleden afwezig!  
Maar gelukkig waren we toch nog met 16 leden. Misschien lag het aan de agenda: goed te overzien dit 
keer en weinig vuurwerk (maar wel mooie plaatjes). 
 
Ingekomen: een Concept HR-wijziging van de NOB, 
slechts tekstueel. Dus hamerstuk. 
 
- De Kascommissie heeft geoordeeld dat onze 
penningmeester Marnix z’n werk weer uitstekend 
gedaan heeft en verleent hem decharge over 2007. 
De administratie van de uitleen van clubmaterialen 
moet echter wel beter gedaan worden. Hierop werd 
het jaarverslag 2007 goedgekeurd. 
- Vervolgens werd een aantal bestuursleden herbenoemd. Veel blijft gelukkig bij 

het oude maar Ivo volgt mij op als bestuurslid en als secretaris … na dit 
Rondje. Veel succes Ivo! 
- Uit het jaarverslag bleek ook dat Mario het zo druk heeft, dat hij zelfs niet 

aan duiken toekomt. Da’s wel heel erg en… vraagt om actie en 
daarom stelde hij z’n Treur en Jubel portefeuille beschikbaar. 
Gelukkig dat er twee bubbelverse dames-leden meteen 
aanboden om de Treur & Jubel functie te gaan vervullen. Het 
zijn Annick Creemers en Annette van der Kooij. Ze zullen 

zichzelf in de Luchtbel introduceren. 
- Het kascontrole-apparaat is ook weer op sterkte: Bert Schreurs krijgt hulp 
van experts Jim Shelton (kan het toch niet laten) en Han de Vlieger (heeft 
ook de smaak te pakken) 
- NOB-vertegenwoordigers zijn wederom Bert Kögeler en Paul Poland. 
- Roel van der Mast wordt mogelijk afgevaardigde bij de Commissie 
Deltagebied NOB. 
 
Na de pauze hebben 
we kunnen genieten 

van de prachtige diashow van Mathilde. Over het 
duiken in Eriks mosselparadijs. Het blijkt een echt 
paradijs, want hij lijdt niet onder het Waddenzee-
zaadverbod. Wat een prachtige foto’s had 
Mathilde weer geschoten. Ze was er zelf niet bij 
wegens skiën of boarden, maar vanaf deze plek  
 
Bedankt Mathilde! 
 
En als Grande Finale van deze ALV mocht ik uit 
handen van Renaat, blij verrast, de Ben van 
Gelder- Trofee ontvangen. Die staat nu bij ons op 
de schouw te pronken. 
Voor bijzondere diensten aan Duikteam “Zeeland” staat erop. Nou zo bijzonder waren mijn diensten 
nou ook weer niet. Wel waren er soms bijzondere onderwerpen, die we als bestuur hebben behandeld. 
Maar dat maakte het boeiend en verder was het normaal secretarieel werk de afgelopen vijf jaar, wat ik 
met veel plezier gedaan heb. En… Sara was erg blij, met de mooie bos bloemen. 
 
Kees Jan Lastdrager, secretaris-af                                                                                          13 maart 2008 

 

AL

Veerhoek’s Place 

Kees Jan heeft weer tijd 
voor onderwater-

programma’s op tv! 
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Soms gaan dingen enorm wennen en horen ze er helemaal bij. Zo werd er ook 
gedacht over de rubriek ‘Nadere kennismaking met...’ En toch lukte het niet 
meer met deze rubriek. En dan moet je als redactie een keuze maken: gaan we 
er mee door of...... Wat blij zijn we dan als blijkt dat er bij onze club mee-
denkende leden zijn die dan opeens met een idee of een voorstel komen. En 
eerlijk gezegd: de redactie is streng, want niet alles komt zomaar door de 
ballotagecommissie (hè Renaat??). Maar nu is een nieuwe rubriek toch geboren 
en heet ‘Uit het logboek van..’ Het is een afgeleide van een dergelijke rubriek uit 
het blad ‘Duiken’. Het idee is van Roel van der Mast. Hij is ook zo sportief om 
zelf af te trappen. Dus geniet van zijn verhaal maar let op! Je kunt dus zelf ook benaderd worden om op 
deze wijze wat over je duikavonturen aan het papier toe te vertrouwen! Red. 
 

Uit het logboek van Roel van der Mast                           
 

Ik had het kunnen verwachten, dat de vraag zou komen om te 
starten met deze rubriek. Ik had immers dit item via Dick in de 
redactiegroep gegooid. Niet veel later kwam de eerste mail met 
het verzoek…”Roel, weet je nog de rubriek… en kan je het 
voor het weekend af hebben?”. Tuurlijk Margreet…af wel, maar 
niet voor het weekend! Ik kreeg nog een week na de 
sluitingstijd maar met een bepaald idee in mijn hoofd wilde ik 
het toch niet afraffelen. Sterker nog, ik wilde me het maken van 
grafieken ook nog meester maken en een foto moest nog 
geschoten en bewerkt worden. Dus…1 Luchtbel later….  
De vragen komen van de redactie en kunnen dus kort en 
bondig beantwoord worden. Kan. Maar ik ben van mening dat 

het leuker is om het geheel wat op te leuken met foto’s, verslagen, en meer te geven dan de vraag groot 
is. Mijn idee. Ieder mag het naar zijn eigen idee vorm geven. Ik had er lol in om terug te kijken. Het 
verleden nog eens op te halen. En er zijn heel wat “O ja” gevallen bij het lezen van het logboek. Lees hier 
mijn memoires… 
 
Wanneer ben je met de opleiding tot sportduiker begonnen? 
Dat moet in september/oktober 1995 geweest zijn. Ik zie namelijk dat Kees Glas op 4-10-95 mijn ST-
START heeft afgetekend. Je vraag is hiermee al beantwoord, maar ik wil het daar niet bij laten. Er begint 
me weer iets te dagen van toen tijdens de opleiding, wat ik alweer een beetje was vergeten. Het was toen 
nog trainen in het Middelburgse zwembad. Ik zat in de groep met Elly Verhaeghe, …en nog veel meer 
waar ik de namen niet meer van weet. Een van de oefeningen was een minuut de adem inhouden en 
daarna direct onderwater, in de breedte van het bad, naar de overkant zwemmen. Iedereen haalde het, 
iedereen kwam boven…., maar 1 zakte toch stilletjes weg naar de bodem. Ik zie hem daar nog liggen. 
Door snel handelen hebben we hem boven water gehaald en in de stabiele zijligging gelegd. Hij gorgelde 
en dus was reanimatie niet nodig. We waren toch ff met de neus op de feiten gedrukt dat duiken een 
serieuze sport was. Op de vraag aan die jongen of ie na deze beangstigende ervaring ging stoppen met 
duiken was zijn antwoord “Ik heb er niets van gemerkt. Voor jullie was het erger om te zien. Ik ga door!” 
Karakter, dat kunnen we niet ontkennen. 
 
Wat was je eerste duik? 
Volgens mijn logboek was mijn eerste gelogde duik van 19-06-1996. Eigenlijk nog niet eens zo lang 
geleden. Het was een oefenduik voor het 1-sters brevet met Hans de Wit, bij het scoutingcentrum aan het 
Veerse Meer, 9 meter diepte en 40 minuten lang.  
Deze rubriek is wel grappig, want nu ik terugkijk in het logboek moet ik voor mezelf toch ff wat recht-
zetten. Ik was namelijk van mening dat ik mijn eerste persluchtduik gemaakt had met een kennis, een 3-
ster instructeur. Die “eerste duik”, op een bewolkte zondagmiddag, was een vrije afdaling in de 
Oosterschelde, zonder lamp en zonder enige kennis van trim…. Ik wist dat ik de bodem bereikt had 
doordat de blubber tot aan mijn ellebogen stond…. Toch was deze minpunt geen aanleiding om niet 
verder te gaan met duiken en geen lid te worden van DTZ. 
 
Wat was je eerste buitenlandse duik? 
Nog geen jaren geleden. Dat was tijdens onze jubileumreis naar Ten Bell, Tenerife op 10/10/2001. 
Iedereen zal nog wel zijn eerste duik weten. Ik stond versteld van het kraakheldere water, met daarin een 
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zilveren gordijn van fonkelende luchtbelletjes. Een hele ervaring. Niet alleen het duiken. Ook de neven- 
effecten. Het bezoeken van de vulkaantop (Pico del Teide, 3900 meter hoog) na enige duikdagen geeft 
geen applaus….rode stippen en jeuk op de arm waren voor ons het sein om het zeeniveau maar weer 
eens op te gaan zoeken… 
 

Hoeveel gelogde duiken heb je? 
In middels heb ik 324 gelogde duiken. Tja, het 
zouden er meer kunnen zijn maar dan had ik ze 
maar allemaal moeten opnoteren. Vorig jaar heb ik 
wel de meeste duiken gemaakt, 104 om precies te 
zijn. Dit komt voornamelijk door duikvakanties, de 
duikbasis op het strand en de aanschaf van een 
droogpak. Voor de grap heb ik mijn logboek in een 
Excel-bestand gezet en van daaruit heb ik een 
viertal grafieken gemaakt. De eerste grafiek laat 
vanaf 2005 een stijgende lijn zien. De oorzaak van 
deze stijging zal zijn de verkoop van onze catamaran en de start van het Westerschelde Sepia Project. 
Hierdoor kwam er meer tijd vrij voor duiken. De tweede grafiek geeft de verdeling weer van mijn duiken in 
Nederlandse wateren. Blijkt dat duiken dicht bij huis mijn voorkeur heeft. 
 

Verhoudingen duiken in Nederlandse wateren

0%0%0%0%0%

 
 
In welke landen heb je zoal gedoken? 
Spanje (Tenerife), Egypte en Engeland. Dat zijn nog niet bijster veel landen maar er zijn er wel veel 
duiken gemaakt. Tja tenzij je duiken in NEMO-33 in België mag mee rekenen dan kom ik op 4 

landen…wouw.  
Als ik zo de grafiek van % duiken per land zie dan valt 
mij op dat duiken in Egypte al goed is voor een kwart 
van al mijn duiken.   
 
Je dierbaarste duik uit je logboek, welke was dat?  
Voor deze vraag heb ik nogmaals mijn boekje van 
voor naar achter en terug doorgenomen. Ik dacht aan 
het vinden van sepia in de Westerschelde (1-7-2007), 
het met Goof Weezepoel vinden van, met een grote 
dosis geluk, het landingsvaartuig LCG 102 voor de 
kust van Zoutelande (30-7-2007), het leren duiken van 
Maxim in 2004, de enthousiaste duik met Yvonne 
waarbij we, op het laatst van de duik dan eindelijk op 

de groep sepia’s stuiten, mekaars duikfles leegzuigen om maar zolang mogelijk van dit schouwspel te 
kunnen genieten…. Maar als ik DE topper moet opgeven dan is het de reis naar Cornwall, Engeland. Dit 
was me zowel onderwater als er boven met vrienden en familie het meest dierbaar. Waarom? Omdat er 
onderwater, zo dicht bij huis zoveel moois was te ontdekken in een betrekkelijke korte periode. Niemand 
van ons had gedacht daar zoveel moois als naaktslakken, haaien, e.d. te vinden. Ook boven water 
hebben we van het land en de gastvrijheid van de Britten genoten. Tel daarbij op het geweldige weer en 
het is compleet. Het verslag van deze vakantie is nog terug te vinden op onze site 
www.dishoekduikers.nl/overige-duikverslagen/buitenland/engeland---cornwall---2007.html 
[en in de november-Luchtbel van 2007. Red.]. Op je vraag de hoeveelste duik dit is, de datum, de locatie, 
maximum diepte, en wat de duikduur was kan ik je de volgende gemiddelden geven.. duik 271 t/m 281, 
datum 5/9-8/9/2007, positie 50.1.33N, 5.40.33W, 27meter, gemiddelde duikduur 67 minuten. 
 

Wat waren je kortste en langste duik? 
Het zijn voor mij verassende antwoorden op je vragen moet ik zeggen. Als je zo je logboek invult dan sta 
ik er niet zo bij stil eigenlijk, maar nu, zoveel tijd later, is het leuk om er nog eens aan terug te denken aan 
het  “waarom?”. 

Duiken per jaar
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De kortste duik was duik 190, Westerschelde, 14 meter en 8 minuten. Dit tijdens een bootduik. Niet dat er 
iets mis was, maar we hadden niet het vertrouwen dat we op de goede plaats ten anker lagen met de 
boot. Het was dus een checkdive bij het wrak LCG102 voor Zoutelande. We hadden eerder dat jaar al 
eens bij een wrak gelegen waarvan we dachten dat het dreganker zich had vastgeklemd aan het wrak. 
Dat was dus mooi niet zo en daardoor verspeelden we de duik. Want voordat we het werkelijke wrak 
gevonden hadden, was de stroming dusdanig toegenomen dat duiken niet meer mogelijk was. Van deze 
korte duik weet ik nog dat ik langs de ankerlijn ben afgedaald. Er stond nog een geweldige stroom die 
mijn ademautomaat deed afblazen. Zonder lamp en veel zweefvuil maakte de checkdive spannend. 
 
De langste duik was duik 220, 15-5-2007, 
Westerschelde, 7 meter en 115 minuten. Op 5 
minuten na 2 uur. Volgens de bijzonderheden in 
het logboek heb ik daar bij tipi 1 & 2 
gefotografeerd. Het zou wel bijzonder moeten 
zijn geweest, alhoewel ik er niet iets speciaals 
meer van weet op te noemen. Ik kan me er wel 
bij voorstellen, omdat het zo vroeg in het jaar 
was, dat zo lang in het water koud moet zijn 
geweest. 
 
Welk waterdier heeft het meeste indruk 
gemaakt op je? 
Dat is een moeilijke vraag. Natuurlijk hebben de 
sepia’s mijn grote interesse, maar was dat de 
meeste indruk? Ook naaktslakken, murenen, 
roggen, anemonen en laatst nog de basking sharks hebben mijn interesse. Het hoeft niet groot, klein of 
kleurrijk te zijn. Ik geloof niet dat ik een specifiek dier heb. Alles is wel mooi eigenlijk. Zelfs als het oerlelijk 
is, voor mij de Red Sea Walk Men, kan het mijn interesse nog hebben.  Dus eigenlijk kan ik op deze 
vraag, op dit moment geen antwoord geven. 
 
We weten dat je onderwater fotografeert. Wat was het meest mooie en bijzondere plaatje dat je 
hebt geschoten en hoe? 
Tjee, dat is even spitten in de archieven. Er zijn er wel een paar. De eerste die zo in mij opkomt is de foto 

die ik heb geschoten van mijn zus 
achter een anemoon met clown-
visjes erin. Van deze foto vind ik de 
compositie, kleur en belichting 
perfect. Het was een hele toer om 
deze foto te schieten, want de 
meesten weten wel dat anemoon-
vissen meer interesse hebben om 
hun spiegelbeeld in de lens van de 
camera te bewonderen, dan in hun 
anemoon te blijven zitten. Ook het 
inregelen van de belichting en het 
niet doen opwaaien van stof  was 
bij deze opname een hele klus.  
 
De tweede is eveneens van 
anemoonvisje, maar nu op het 
Elphinstone reef. Ook hier vind ik 
de belichting en compositie goed.  

 
Bovenstaande foto’s zijn, voor wie het interesseert, gemaakt met een diafragma van 2.6. Hierdoor wordt 
ook de achtergrond vastgelegd op de foto. Een andere foto die me wel aanstaat is gemaakt met een dia-
fragma van 5.6 en een sluitertijd van 1/1000. Zo wordt de foto haarscherp en de achtergrond zwart. 
 
De volgende foto’s zijn gemaakt met de simpele pocket camera Sony DSC-p150 met een Sea &Sea 
YS27 externe flitser. Een toestel waar je nu 2

e
 hands op Marktplaats nog geen € 100,- voor betaald. Een 

beetje sjoppen op Ebay en je koopt in Engeland voor 25 pond een onderwaterhuis; ergens zal je ook wel 
voor een leuke prijs een flitser kunnen aanschaffen. Dan is het een kwestie van veel duiken en nog veel 
meer fotograferen van een en hetzelfde onderwerp om de goede instellingen te verkrijgen. En hoe ik het 
heb geschoten? Ik kan je vertellen dat geen enkele goede foto geschoten is in de automatische instelling 
op het toestel. Allen zijn gemaakt in de M-stand. 
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Dat wil zeggen zowel 
sluitertijd en diafrag-
ma zijn manueel 
ingesteld. Daarbij 
probeer ik nog het 
toestel te onder-
steunen op welke 
manier dan ook om 
geen bewegings-
onscherpte te krijgen. 
Tja, zo gaat dat 
ongeveer. Hier kan ik 
nog wel een uurtje 
over ouwehoeren 
maar ik laat het 
hierbij. Wie weet komt 
er nog wel eens een 

stuk in de clubkrant over fotografie en het digitaal bewerken ervan.. Hint! 
 
Hmm, even terug lezend denk ik dat dit wel genoeg is: 2055woorden, 189 regels.. 
 
Tot aan de waterkant!   Roel van der Mast 
 
 

   

 

Even voorstellen: Annette van der Kooij en Annick Creemers 
 
Hallo, mijn naam is Annette van der Kooij!  
Geboren in het waterrijke Friesland, en 7 jaar geleden overgewaaid naar Zeeland 
stel ik me bij deze voor! Je kunt me omschrijven als een vlotte, enthousiaste en ietwat impulsieve 25 
jarige dame, die enige jaren geleden de schoonheid van de onderwaterwereld heeft ontdekt. Met het 
behalen van Padi Open Water op Bonaire is mijn duikverslaving begonnen. Drie jaar later heb ik me 
mogen certificeren als Advanced Diver uitgebreid met een Nitrox specialty. Mijn hoogtepunt tot nu toe is 
het oorlogswrak de Thistlegorm in de Rode Zee! 
In de zomer van 2008 hoop ik mijn eerste Zeeuwse duiken te gaan maken. Natuurlijk is duiken veel 
gezelliger als je met meer bent, lid worden van Duikteam Zeeland leek me dan ook een goed startpunt! 

 
Hallo, mijn naam is Annick Creemers! 
Geboren in 1983 in de omgeving van de Drunense Duinen trekken nu 
de Zeeuwse duinen mét zee me toch meer! In 2006 ben ik op 
Walcheren komen wonen en het bevalt goed dus ik ben van plan om 
hier nog een tijdje te blijven!  
Wonend in Zeeland trekt de zee me met haar mogelijkheden steeds 
meer. In 2007 heb ik een Padi Open Water en Advanced duikopleiding 
gevolgd. Nu ben ik verkocht aan die zeer verschillende maar steeds 
weer prachtige onderwater-
werelden. Duiken dus, iedere 
vakantie weer!  
Ik heb al gedoken in het Veerse 
Meer, de Grevelingen en in de 
onderwaterwereld rondom Kreta 
en l’Estartit. En nu in maart naar 
Curaçao om daar onder water de 
boel te verkennen. Ook ik kijk uit 
naar de zomer in Zeeland om 
eens met jullie te gaan duiken!  
 

Tot slot: Wij zijn benieuwd naar de zodiac ;-) (hint hint!) Ooh ja, 
vanaf nu zijn wij het duo van ‘Treur en Jubel’. Bel ons dus als er wat 
te vieren valt! Ons motto: “Liever proosten dan troosten!" 
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Over exotische duiklocaties in tropische zeeën kan ik helaas nog niet uit eigen 
ervaring vertellen, Echter iets dichter bij huis is er ook in Europa nog genoeg te 
beleven.  

In juli 2005 
was ik op va-
kantie in Me-
norca en ik had mij al voorgenomen dat 
als de kans zich voor deed om daar te 
gaan duiken. Op het vakantiepark waar 
wij verbleven werd ook een introductie 
duikcursus gegeven in het zwembad. Ik 
sprak daar de instructeur aan en vroeg of 
het mogelijk was om via hem wat duiken 
te regelen in de Middellandse zee. De 
man was de eigenaar van een eigen 
duikschool in de buurt (Ultimate Diving 
Menorca) en nadat hij gevraagd had naar 

mijn ervaring en opleiding zei hij dat ze morgen met een groepje gingen duiken naar de “Cathedrale” en 
dat ik wel mee kon! 
Op het afgesproken tijdstip werd ik de volgende ochtend opgehaald met het 
busje van de duikschool. Na het invullen van het registratieformulier werd er een 
uitgebreide briefing gegeven! Het bleek dat de “Cathedrale” een cavern was die 
op een half uurtje varen vanaf de duikbasis lag. De ingang begint op 16 meter 
en na 15 meter de cavern ingezwommen te zijn  begint de eerste ruimte al 

waarin je eventueel 
kunt opstijgen in een 
luchtkamer. De maxi-
male diepte bedraagt 
22 meter en het hele 
plafond is “begroeid” 
met prachtige stalac-
tieten. 
We waren met 8 duikers en 3 man begeleiding; 
Per twee buddyparen ging er een begeleider 
mee. Mijn buddy bleek een man te zijn uit het 
voormalige Oostblok? Gelukkig leren ze daar 
dezelfde gebaren!  
Na afgedaald te zijn via de ankerlijn werden de 

buddyparen opgehaald door de begeleider en zwommen we naar de ingang van de cavern. Het zicht was 
fantastisch en al snel bevonden we ons in een gigantische zaal, Na hier te hebben rondgekeken moesten 
we achterin de zaal door een andere opening duiken en kwamen we in de achterste zaal, waar we een 
opstijging maakten in een kamer gevuld met lucht ook hier konden we de prachtigste stalactieten 
bewonderen. Nadat de begeleider het sein had 
gegeven om terug te keren gingen we weer 
richting de uitgang. Het licht dat ons door de 
uitgang tegemoet kwam was werkelijk 
sprookjesachtig. Vervolgens gingen we via een 
steile wand richting de boot en daar kwamen we 
nog een school barracuda’s tegen.  
 
Dit was echt een onvergetelijke duik. Diezelfde 
middag hebben we nog een spectaculaire duik 
gemaakt en daar kan ik misschien weer een 
volgende keer over vertellen. ’t Snorkeltje geef ik 
door aan Boudewijn en Sylvia Weenink.  
Veel succes! 
 
Michel de Smit (alle afbeeldingen bij dit artikel zijn niet van mijn maar van het internet geplukt). 



 10

 
 

Anna-Jacoba Polder 
 
De duikstek Anna-Jacobapolder ligt uiterst west van het eiland 
Philipsland, aan de veerhaven waar vroeger de veerdienst Anna-
Jacoba-polder/Zijpe voer. Tussen de twee strekdammen is een 
oesterkwekerij. Aan de buitenzijde van de strekdammen en voor de 

monding kan ge-
doken worden. 
Het water ‘Het 
Zijpe’ is een druk bevaren 
stuk Ooster-schelde. (Aan 
de overzijde ligt de duikstek 
‘Zoetersbout’.). Het is aan 
te bevelen om bij deze stek 
tijdens de kentering te duiken. 
Als je aan de voet van de dijk in het water gaat loopt 
de bodem vrij snel stijl naar beneden. De helling 
loopt door tot een diepte van meer dan 30 m. Meteen 
zie je mooi begroeide rotsblokken. Zorg dat je na je 
duik op dezelfde manier het water weer uit gaat dus 
langs de helling omhoog, maak geen vrije opstijging. 

Anders loop je de kans om middenin de drukbevaren vaarroute terecht te komen. 
Via de N257 naar Philipsland. Deze weg gaat over in de N657 en loopt naar de veerhaven. Hier zijn 
ruime parkeer mogelijkheden en een restaurant.                                                                Elly Boerbooms 
 

 
 
Boekrecensie door Elly Boerbooms: Blaschka, Dolling und Galitz Verlag, ISBN 978-3-937904-64-1 
 

Een boek waarin honderden fascinerende mooie glasmodel-
len van zeeschepsels zijn gefotografeerd door Heidi en 
Hans-Jürgen Koch. Tussen 1863 en 1890 hebben Leopold 
Blaschka (1822-1895) en zijn zoon Rudolf Blaschka (1857-
1937), twee natuurwetenschappelijke kunstenaars, hun 
glasmodellen van zeedieren in hun werkplaats Dresden-
Hosterwitz ter bezichtiging geplaatst. De glasmodellen zijn 
zeer bijzonder.    

 

Actineria Hemprichi 

© National Museum 

& Gallery, Cardiff 

 

Physalia Arethusa 
© National Museum 
& Gallery, Cardiff 

 

Aurelia Aurita 
© National Museum 
& Gallery, Cardiff  
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In het komend seizoen worden de leden van 
duikteam ‘Zeeland’ die in het bezit zijn van een 
2*-brevet of hoger en een geldige duikkeuring, 
weer in de gelegenheid gesteld om met de 
‘Cornelis Laurens’ een aantal bootduiken te 
maken.  
We vertrekken steeds van het ponton aan de 
oostzijde van de Julianahaven in Yerseke (zie 
het kaartje). 
 

 

 Datum Kentering tov Zierikzee Afvaartijd Bestemming  

Zaterdag 28 juni HW 11.25    9.00 Windgat  

Zondag 13 juli HW 12.35  10.30 O 31 - O 32 

Zaterdag 26 juli LW  15.40  13.00 Kulkenol havenhoofd (Zierikzee) 

Zaterdag 23 augustus LW  14.25  12.00 Wrak Thoolse Gat 

Zaterdag  6 september LW  14.05  12.00 Kattendijke (oud gemaal) 

 
De data zijn in overleg met de schipper / eigenaar 
vastgesteld maar over de bestemming kan nog 
worden onderhandeld. Heb je nog vragen of 
suggesties over locaties laat het me zo spoedig 
mogelijk weten. In de volgende clubkrant hoop ik 
meer informatie over de bootduiken te kunnen 
verstrekken. 
 
Gaarne gebruik maken van onderstaande aanmel-
dingsstrook / -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. 
 

Windgat                                        zaterdag 28 juni Inleveren  voor  1 april 

Naam 
 

 

 

O 31 - O 32                                      zondag 13 juli Inleveren  voor  1 mei 

Naam 
 

 

 

Kulkenol havenhoofd                     zaterdag 26 juli Inleveren  voor  1 mei 

Naam 
 

 

  

Wrak Thoolse Gat               zaterdag 23 augustus Inleveren  voor  1  mei 

Naam 
 

 

 

Kattendijke (oud gemaal)    zaterdag 6 september Inleveren  voor  1 mei 

Naam 
 

 

 
Tot op de boot, 
Kees Glas 
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Door Jan Haelters en Frederik Mollen. Gelezen in De Strandvlo 27(3/4), 2007  Zie ook De Luchtbel 31(9): 10-15, 19; nov. 2007 
 

Op zaterdag 4 augustus 2007 kreeg de Z.18 Soetkin, vissend met borden in de Keltische Zee, een 
zeer grote haai in de netten. Het dier was blijkbaar spectaculair genoeg om er de verantwoor-
delijke van de vismijn in Zeebrugge toe aan te zetten op dinsdagnamiddag, 7 augustus, een 
persbericht de wereld in te sturen: “Morgen, 8 augustus, wordt een 6 meter lange en 2.000 
kilogram zware haai geveild”.  
 

Een reuzenhaai 
Het persbericht alarmeert, naast enkele haaienkenners 
en de niet gouvernementele organisatie Shark Alliance, 
ook controleurs van het ministerie van landbouw. Het dier 
dat men wil veilen kan enkel een reuzenhaai of apekalle 
Cetorhinus maximus zijn. Dat is een beschermde soort, 
die niet (met opzet) gevangen mag worden en die men 
niet mag aanlanden, laat staan verkopen.  
Later die dag komt het vaartuig met zijn indrukwekkende 
vangst in de haven aan en het gigantische dier – samen 
met een reuzenhaai van 6,5 m in 1998 waarschijnlijk de 
grootste vis aangevoerd in Zeebrugge in de laatste 
decennia – wordt onder massale belangstelling van de 
pers uit het vaartuig gehesen. De vissers verklaren bij het 
aanlanden dat het dier nog uren aan dek geleefd heeft. 
 
Voor het goede doel 
Het dringt pas langzaam tot de vissers en de pers door 
dat het dier niet verkocht mag worden. De schrijvende 
pers meldt op 8 augustus nog dat het dier “voor het 
goede doel” verkocht zal worden door een 
supermarktketen. Op het tijdstip waarop de verkoop had 
moeten plaatsvinden (op 8 augustus) wordt de pers 
echter van de inbeslagname van het kadaver op de 
hoogte gebracht: de resten van het dier zullen vernietigd 
worden. Hoewel wat kritiek geuit wordt op het vernietigen 
van deze reuzenvis, moet het duidelijk zijn dat het niet de 

bedoeling kan zijn dat vissers “voor het goede doel” in de toekomst nog beschermde soorten aanlanden. 
Een vertegenwoordiger van Shark Alliance, die ijvert voor de bescherming van haaien, is zeer moedig: ze 
staat naast de reuzenvis de pers te woord en pleit voor een boete voor de visser die het dier niet 
teruggooide. 
 
Meer reuzenhaaien 
Het  voorbije jaar werden nog wel meer 
reuzenhaaien gevangen of aangevoerd. 
Eind april 2006 werd er door de Z.571 
Custos Deus in het Bristol Kanaal een 
reuzenhaai gevangen van ongeveer 7 
meter lengte. Dit dier werd door de 
bemanning levend over boord gezet en 
heeft de vangst dus mogelijk overleefd. Op 
12 december 2006 werd een reuzenhaai, 
ongeveer 7 meter lang, 1160 kg zwaar 
gevangen door de O.231, verkocht in de 
vismijn van Oostende. De administratie van 
het ministerie van landbouw was te laat op 
de hoogte van de verkoop om die te kunnen 
tegenhouden. Een reuzenhaai van 7,5 
meter lengte en 2.300 kg, gevangen door een Nederlands vaartuig voor de kust van Denemarken in 
februari 2007, werd in beslag genomen in de Deense haven waar het dier aan land gebracht werd: de 
reusachtige lever van dit dier was al mooi verdeeld over een groot aantal visbakken. 
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Beschermd 
De reuzenhaai is beschermd volgens de visserijwetgeving afgesproken in het kader van de gezamenlijke 
Europese visserijpolitiek. Het is verboden de reuzenhaai te vangen, aan boord te houden, over te laden, 
aan te landen en te verkopen. Uit de aangehaalde gevallen blijkt dat de vissers meestal niet goed 
(genoeg) op de hoogte zijn van de bescherming van bepaalde diersoorten. Dankzij het kordate optreden 
van de controleurs van het ministerie van landbouw is het nu waarschijnlijk wel duidelijk, tenminste voor 
de Belgische vissers, dat het nutteloos is om in de toekomst nog reuzenhaaien aan land te brengen voor 
verkoop, en dat men zelfs een boete riskeert.  

 

Verspreiding 
De reuzenhaai komt wereldwijd voor in koude en gematigde 
delen van de oceanen en aangrenzende zeeën, waaronder de Middellandse Zee. Het dier wordt 
ongeveer 10 meter lang en is daarmee, na de walvishaai, de tweede grootste vis die nog bestaat. 
Volgens sommige bronnen kan het gewicht oplopen tot 4 ton. Deze ‘gentle giant’, zoals men ze in het 
Verenigd Koninkrijk ook wel noemt, voedt zich met plankton en is voor de mens ongevaarlijk. Tijdens de 
zomermaanden worden ze in Noord-Europese wateren vaak aan de oppervlakte waargenomen, wat de 
Engelse naam ‘basking shark’ en lokaal ook ‘sunfish’ verklaart. Onder meer rond het Verenigd Koninkrijk 
zijn enkele concentratiegebieden bekend: Cornwall, Devon, Ierse Zee, …  
 
 

 
 
 
Gelezen in Quest, maart 2008.  
 

Dat vissen eten weet iedereen. Maar drinken ze ook? Welnu, dat hangt ervan af.  
 

Als je het over zeevissen hebt: die 
drinken constant. Vissen drinken door 
hun bek en kieuwen te openen. Het 
zout uit het zeewater wordt 
uitgescheiden door speciale cellen in 
de kieuwen. Dat betekent dat het water 
in de vis minder zout is dan het water in 
de zee. Nu is er een natuurkundig proces, 
osmose, dat de zoutbalans probeert te 
herstellen: het moet overal even zout zijn. 
Daarom stroomt er (relatief zoet) water 
door de huid van de vis de zee in. Dat 
maak het dier zouter. Een zeevis verliest dus 

voortdurend water door zijn huid. Zou 
hij niet altijd drinken, dan droogde 

hij uit. Plassen doet hij amper. 
 
Bij zoetwatervissen is dat andersom. Hun zwemwater is 
minder zout dan hun lichaam, zodat er altijd water door hun 
huid naar binnen dringt. Met als gevolg dat deze dieren nauwelijks 
drinken, en veel plassen. 
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Aquarium en Zoölogisch Museum van de Universiteit van Luik 
 
Een tip van een van onze Duikteam “Zeeland” leden die het hieronder besproken museum 
onlangs hebben bezocht. Een absolute aanrader volgens hen en omdat ik vorige keer toch al in 
België was aangeland, blijven we hier nog maar even “hangen en gaan” naar …Luik. 

 
In dit Museum in Luik zijn in principe drie musea ondergebracht. Zo is het mogelijk om op de 
wetenschappelijke toer te gaan. La Maison de la Science (het Huis van de Wetenschap) nodigt jong en 
oud uit om een wetenschappelijke middag te beleven vol verrassingen. Je kunt een kijkje in de evolutie 
nemen en de diversiteit van het dierenrijk te bewonderen. In het museum voor Zoölogie op de 2e 
verdieping treft u bijna 20.000 diersoorten aan: op sterk water, opgezet of in de vorm van skeletten 
afkomstig van alle hoeken uit de wereld. Maar er valt nog meer te ontdekken. Ondergronds bevindt zich 
een Aquarium, waar de bezoeker wordt ondergedompeld in het onderwaterleven van over heel de 
wereld. Er valt dus veel te 
ontdekken!  
 
La Maison de la Science 
In het “Huis van de Weten-
schap”, krijgt u spectaculaire 
demonstraties, van een gids of 
via vitrines waarvan u de inhoud 
met een knop in beweging kunt 
zetten. Aan de hand van 
praktische experimenten die tot 
denken aanzetten, maakt u 
kennis met de verschillende 
takken van de wetenschap. 
Fysica, biologie, energie, 
chemie, evolutie, gezichts-
bedrog, mineralen en tal van 
andere domeinen komen in het 
Maison de la Science aan bod. 
Voor kinderen en school-
groepen wordt een waar 
pedagogisch doel nagestreefd, 
want de gidsen zijn speciaal voor dit museumbezoek opgeleid.  
Het Maison de la Science maakt een ruim publiek wegwijs in de voornaamste takken van de wetenschap. 
 
Le Muséum de la diversité du Règne Animal 
Ook het Museum de la diversité de Règne Animal (Museum van de diversiteit van het Dierenrijk) heeft 
veel te bieden over een oppervlakte van meer dan 1000m2. Bijna 20.000 skeletten en opgezette dieren, 
en dat vanaf het allerkleinste insect tot aan de walvis, via de dolfijn, koalabeer, gorilla, olifant, anaconda, 
vogelspin, octopus, schelpdieren, in België levende dieren, een groot aantal vogels,….. je kunt zelfs een 
kijkje nemen in het 19 meter lange skelet van een walvis!! Je zal niet weten wat je ziet! 
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Het Aquarium 
Stap met je droge voeten in de onderwaterwereld en ontdek 46 aquaria met 2500 zout- en 
zoetwatervissen uit zeeën, rivieren en meren uit alle windstreken, meer dan 150.000 liter zoet en zout 
water, een aquarium met meer dan 66.000 liter zeewater voor haaien, kleurrijke koralen, legendarische 
piranha's, sidderalen, clownvissen te midden van anemonen, de beroemde Australische steenvis 
waarvan het gif dodelijk is, blinde holenvissen, vissen die aan het oppervlak moeten komen om adem te 
halen, snoeken, palingen, rivierbaars en andere in onze wateren levende vis,... en uiteraard, de 
zwartpunthaai! Kortom de bassins met een natuurgetrouw kader laat niemand onverschillig.  
 
Dat wordt moeilijk kiezen… 
 
Want de combinatie van deze drie musea maken een omweg via de quai Van Beneden: een absolute 
must als je Luik bezoekt. En om het bezoek in stijl af te ronden kunt u tegenover de musea op de boot 
stappen voor een cruise op de Maas. Voldoende om een hele dag mee te vullen!  
 
Adres 
Quai Van Beneden 22, 4020 Liège, Province de Liège Tel.: +32.43665021 
 
Openingsuren 
Tijdens de week 9 - 17 uur. Tijdens de week in de schoolvakanties van Pasen, juli en augustus 10 - 18 
uur. Alle weekends en feestdagen 10.30 - 18 uur. Gesloten op 24/12, 25/12, 31/12 en 01/01 
 
Margreet van Aalst 
 

 
  
Het komt niet vaak voor dat ik wat lees op 
het toilet. Doorgaans zijn immers de con-
dities sub optimaal te noemen om daar op 
dat kleine kamertje een uitgebreid eens 
lekker te gaan lezen. Dat moet de maker van 

de scheurkalender ook gedacht hebben. Een 
kort pakkend informatief verhaaltje moet 
genoeg wezen. En daarmee hebben ze 
gescoord. Want dit verhaaltje over dit 
onooglijk beestje trok toch de aandacht. 
Zeker omdat de Oosterschelde vernoemd 
wordt. Zo leer je nog eens wat op het toilet... 
 
Roel van der Mast 
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Door Marcel Modde. Gelezen in de PZC, maandag 10 maart 2008 
 
MIDDELBURG - De provincie gaat meer werk maken van het duiktoerisme in Zeeland. Door de 
samenwerking op divers gebied te stimuleren, hoopt ze meer economisch voordeel te halen uit de 
populaire tijdsbesteding. 
 
De Nederlandse Onderwatersport Bond is gevraagd een masterplan op te stellen voor de nabije 
toekomst. De NOB neemt als uitgangspunt dat Zeeland bij iedere duiker over vier jaar in de top drie van 
favoriete bestemmingen moet staan. 
Volgens woordvoerder Rob Aarsen kan dat onder meer worden bereikt door bestaande initiatieven te 
koppelen en duikplekken aantrekkelijker te maken. Dat begint met het plaatsen van steigers onder aan de 
dijk om de waterkant beter toegankelijk te maken, aldus Aarsen. Ook de mogelijkheden voor 
arrangementen met plaatselijke horeca, bootverhuurders en nautische opleidingscentra kunnen beter 
worden benut. 
In Zeeland worden nu naar schatting zo'n miljoen duiken per jaar gemaakt. Aarsen benadrukt dat het niet 
specifiek de bedoeling is nog meer duikers naar de provincie te halen. "Maar veel eerder om de sport 
beter te benutten vanuit economisch en toeristisch perspectief." Wanneer duikplaatsen goed worden 
ontsloten, onstaat er bovendien een betere spreiding. Daarmee zouden overlast veroorzakende 
concentraties (zoals bij Den Osse en Goes op mooie dagen), kunnen worden voorkomen. 
In Middelburg wordt woensdag 12 maart een symposium gehouden over de toekomst van de duiksport. 
De uitkomst dient als basis voor een breed gedragen masterplan.  
 

 
 
Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 90, 17 januari 2008 

 

Burghsluis staat bekend als duikplaats met een uitbundige 
flora en fauna. De invloed van de Noordzee is sterk 
zichtbaar in de grote rijkdom aan soorten. De keerzijde 
hiervan zijn de flinke stromingen en het vaak beperkte 
zicht. Om duiken toch zo toegankelijk mogelijk te maken is 
een trap aangelegd. 
De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) verzocht 
gemeente Schouwen-Duiveland bij deze veelbezochte 
duikplaats een stukje dijk aan te passen. Op deze manier 
krijgen sportduikers gemakkelijker toegang tot het water. 
De trap en bijbehorende aanpassingen aan de dijkvoet zijn gezamenlijk gefinancierd door de NOB en de 
gemeente Schouwen-Duiveland. Eerder dit jaar werden al vergelijkbare voorzieningen aangebracht op 
twee andere duikplekken. Ook aan de Oosterscheldedijk bij Bergse Diepsluis en Strijenham op het 
Zeeuwse eiland Tholen kunnen duikers nu soepeltjes te water. 
 

 
 

De onderstaande personen 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. Op zondagen, als het clubhuis open is, vullen de leden 
van de barcommissie, dus dan kun je terecht zonder afspraak vooraf. 
Renaat. 
 
Renaat Burggraeve   Marian Roos                        
Marco Collignon           Bert Schreurs   
Kees Glas             Frans Spoor                             
Leon Joosse                             Benny van den Steen           
Kees Jan Lastdrager   Erik Veerhoek            
Roek van der Mast            Harm Verbeek            
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    omgekeerd geëvolueerd 
Gelezen in  www.autoweek.nl en www.autowereld.com, 14 februari 2008 

 

Kun je je James Bond nog herin-

neren die in ‘The Spy Who Loved 

Me’ in een witte Lotus Esprit het 

ruime sop kiest? Dat was natuurlijk 

trucage van de bovenste plank. De 

Rinspeed sQuba kan het écht.  

 

Rinspeed heeft op de Autosalon van 

Genève deze sQuba klaar staan. Het 

Zwitserse bedrijf staat bekend om zijn 

krankzinnige creaties. Als er een 

zwemmende auto zou worden 

gemaakt, zou die bij niemand anders 

dan Rinspeed vandaan kunnen 

komen. “Ik fantaseer al dertig jaar over 

een auto die onder water kan vliegen, 

nu is die droom waar geworden,” zegt 

Frank Rinderknecht, de patras familias van Rinspeed. Met de sQuba evolueert de auto andersom: hij 

gaat vanaf het land het water in.  

Voertuigen die over de zeebodem rijden of over het water varen, hebben we weleens gezien, maar 

Rinspeed claimt dat de sQuba echt onder water kan vliegen. “Het is niet eenvoudig een auto 

waterbestendig te maken en opgewassen tegen de druk  die daar is en hem evengoed manoeuvreerbaar 

te maken,” vertelt Rinderknecht. “Hij gaat als een vis in het water.” Je gelooft het niet? Kijk maar naar het 

filmpje. [Dat kunnen we helaas niet vertonen, kijk op de website als je het niet gelooft. Red.] 

 

Aandrijving 

Een verbrandingsmotor kun je onder water natuurlijk niet 

gebruiken. Daarom is gewerkt met elektromotoren. Aan 

de achterzijde zitten er drie. Eentje zorgt voor aandrijving 

op het land, de andere twee drijven de schroeven aan. 

De voeding wordt verzorgd door lithium-ion batterijen. 

De zuurstof voor de inzittenden zit in een geïntegreerde 

tank en om veiligheidsreden is de sQuba een open auto, 

zodat inzittenden er altijd gemakkelijk uit kunnen. Ook is 

de sQuba een cabrio om praktische redenen: mét dak 

zou deze schepping meer dan twee ton wegen. “Op het 

land zou hij daarmee vergelijkbaar zijn met een 

schildpad.” 

In het interieur is ook een nautische sfeer geschapen: 

neem bijvoorbeeld de bekleding met vissenhuid-motief. Verder zijn er anti-slipmatten en is het interieur 

zoutwaterbestendig gemaakt.  

 
The Spy Who Loved Me 
Dertig jaar geleden verscheen de James Bond-film 
´The Spy Who Loved Me´. In deze film reed Roger 
Moore van een steiger zo het water in. Zijn Lotus 
Esprit was in staat om ook onder water zich voort te 
bewegen. Maar er was één probleem; de scène heeft 
nooit plaatsgevonden en is met behulp van computers 
tot stand gekomen. Ondanks dat hield het Rinspeed-
directeur Frank Rinderknecht (52) jarenlang bezig. Hij 
stelde zich als doel om een auto te ontwikkelen die 
inderdaad op het land, op het water en onder water 
kan ´rijden´. Deze droom is nu realiteit geworden met 
de ontwikkeling van de conceptcar Rinspeed sQuba.  
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Elektromotoren 
Volgens Rinderknecht was het geen gemakkelijke opgave om een auto te maken die voldoende 
waterdicht en drukbestendig is om ook onder water te kunnen voortbewegen. Als basis is een Lotus Elise 
genomen. Daarbij werd als eerste de motor verwijderd en vervangen door een aantal elektromotoren. De 
drie motoren zijn gemonteerd achterin de auto. Eén zorgt voor de aandrijving op de weg terwijl de andere 
twee de propellers voor onder water aandrijven. De motoren worden bijgestaan door een tweetal jet 
drives die op de zijschermen van de auto zijn gemonteerd. 
 
Het water in en zinken maar... 
Wanneer de sQuba het water in wordt gereden begint deze in eerste instantie te drijven. Op het moment 
dat de deuren met een druk op de knop op een kier worden gezet loopt de auto vol en zakt deze naar 
beneden. Rinspeed heeft in dit geval bewust voor een open auto gekozen omdat deze gemakkelijker 
zinkt. Wanneer een vergelijkbare auto gesloten zou zijn had Rinspeed ruim 2.000 kg aan extra ballast 
nodig om de auto te laten zinken. Daarmee worden de rij-eigenschappen op de weg negatief beïnvloedt 
en vereist het ook meer technische aanpassingen. Tegelijkertijd is er hiermee gemakkelijker te 
ontsnappen wanneer er iets mis gaat. Onder water een portier openen is immers geen gemakkelijke 
opgave. Maar doordat ook het interieur vol loopt was het wel noodzakelijk om zuurstoftanks te monteren. 
De inzittenden beschikken dan ook over duikuitrusting om te kunnen ademen op het moment dat de 
sQuba onder water komt.  
 
Speciale materialen 
Rinspeed is zeer ver gegaan in de ontwikkeling van de sQuba. Dankzij de elektromotoren is de auto niet 
alleen milieuvriendelijk wat betreft uitstoot, ook een groot deel van de materialen is milieuvriendelijk. 
Tegelijkertijd was het een uitdaging om het interieur te bekleden met stoffen die bestand zijn tegen zout 
water. En wat te denken van het waterdicht maken van het instrumentenpaneel.. 
 
Bestuurbaar op afstandsbediening 
Voor wie dit allemaal nog niet gek genoeg is heeft 
Rinspeed nog een James Bond-achtige feature 
ingebouwd. De sQuba is namelijk met een afstands-
bediening te besturen. Daarmee kan een route 
worden afgelegd zonder dat de bestuurder 
überhaupt in de buurt is. Komt de auto objecten 
tegen dan kunnen deze dankzij een radar worden 
herkend en komt de sQuba automatisch tot stilstand.  
 
Geen productiemodel 
Tijdens de Autosalon van Genève zal Rinspeed de 
conceptcar officieel presenteren. De Zwitsers laten 
op voorhand weten dat het enkel een eenmalige 
actie betreft en dat er geen productieversie zal komen. Ook niet op speciaal verzoek. Het was vooral een 
persoonlijke uitdaging van Frank Rinderknecht en uiteraard geweldige PR voor Rinspeed als tuner en 
bouwer van opvallende conceptcars. 
 

 
 
Gelezen op www.nu.nl 

 
Wie graag een flinke duik maakt – en dan hebben we het niet over een ijskoude nieuwjaarsduik – 
kan zijn bevindingen vastleggen met de Liquid Image Digital Underwater Camera. 

 
Met deze duikbril houd je je kijkers niet alleen wat makkelijker open onder 
water, je kunt de onderwaterwereld er ook mee filmen. In de bril is een 3,1 
of 5 megapixel camera verwerkt (afhankelijk van het model). Met behulp 
van het vizier op de kijkglazen kun je in de gaten houden wat er binnen 
beeld valt. 
Beelden (met geluid) worden opgeslagen op een microSD-kaart of een 
usb-stick, terwijl er twee AAA-batterijen nodig zijn om de camera te laten 
werken. Uiteraard zijn de compartimenten hiervoor netjes afgesloten met 
flinke waterdichte stoppen. De luxe camera houdt het uit tot zo’n 30 meter 
diep, terwijl de goedkopere variant niet verder gaat dan 5 meter. Het 
goedkoopste model zal ongeveer 70 euro kosten. 
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Door Marcel Modde. Gelezen in de PZC van dinsdag 04 maart 2008 
 

GOES - Bij duikongelukken in Nederland en met Nederlanders in het buitenland (5) zijn vorig jaar 
tien mensen om.  Dat is een nieuw dieptepunt, gemeten over een periode van vijf jaar, blijkt uit de onge-
vallenstatistiek (Dosa) van duikbond NOB. 
 
Tot dusver was 2003 met negen doden op dat gebied het meest betreurenswaardige jaar. In 2006 bleef 
het aantal nog beperkt tot drie. In Zeeland vielen in 2007 twee doden bij het uitoefenen van hun sport, 
beiden uit België. Ze raakten in problemen en verdronken. Daarnaast werden hier twintig ongelukken 
geregistreerd (de helft van het totaal) die wel goed afliepen. Het merendeel betrof duikers die sneller 
waren opgestegen dan voorgeschreven, vertelt Peter Engels van de Dosa. In 2006 kwam die teller nog 
uit op 34, tegen 63 (inter)nationaal. 
Volgens Engels hebben de meeste dodelijke ongelukken vorig jaar een medische oorzaak, veelal 
hartfalen. "Daar kun je weinig tegen doen." In overige gevallen schort het volgens hem vaak aan een 
zorgvuldige voorbereiding van de duik. Ook wordt de stroming in de Oosterschelde nogal eens onder-
schat. "In alle instructieboeken, ook in België, is veiligheid de leidraad. Maar wanneer mensen de 
regeltjes leren, examen doen en ze vervolgens vergeten, houdt het op. Meer kunnen wij als duikorga-
nisaties niet doen." Alleen al in Zeeland worden per jaar naar schatting één miljoen duiken gemaakt.  

 

 
 
Per 1 maart hebben zich vier nieuwe leden aangemeld. Hartelijk welkom bij DTZ! 
Annick Creemers, Pieter van der Have, Annette van der Kooij, Eric van 
Zanten  
 
 
 
       Annette 

 
 
Maandag     31 maart Uiterste datum opgave bootduik Windgat (p. 11)  
Maandag    14 april BestuursLedenVergadering bij Marnix 
Maandag    14 april Deadline mei-Luchtbel 
Woensdag  30 april Uiterste datum opgave overige bootduiken (p. 11) 
Maandag    12 mei Deadline juni-Luchtbel 
Zondag         8 juni Hans Verkooijen Wandeling, N. Jans, 14.00 uur 
 
 


