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Het is gebleken dat er genoeg mutsen zijn bij DTZ, want de nieuwe rubriek ‘De muts van�’ loopt 
bijzonder goed!! De muts wordt ineens overal mee naar toe genomen. ’t Snorkeltje wordt ook snel 
genoeg doorgegeven. En deze keer mogen we met Frans Spoor meeduiken in zijn logboek. Leon Joosse 
lanceert en verzorgt de nieuwe rubriek ‘Uit het archief opgedoken�’; ontzettend aardig om die stukjes uit 
de beginjaren van onze club te lezen. Ook de overige kopij stroomt toe. Misschien ook door onze nieuwe 
redactieleden, die leveren heel wat aan hoor� Maar vooral dankzij de vele actieve bijdragen van de 
leden. En daar draait het om in een club. Lees eens het inspirerende stukje van Paul Poland over de 
ware clubgeest, met Ben van Gelder als lichtend voorbeeld. Dit jaar viel de eer van de Ben van Gelder-
trofee te beurt aan Ad Keur. Ook namens de redactie gefeliciteerd Ad!  
Heel voorzichtig begint het voorjaar en worden er al weer een paar duikjes gepland. Zo zijn er DTZ-ers op 
zoek naar de Snotolf, maar voor zover ons bekend nog zonder succes. Het begint dus alweer te kriebelen 
en zo komen ook weer de ideeën voor evenementen. Er wordt gebroed� 
De volgende deadline voor weer een nieuwe Luchtbel is op maandag 13 april. Je bijdrage wordt weer 
zeer gewaardeerd, dus aarzel niet� 
  
Arjo, Dick, Margreet, Marian en Veronica 
 

 
 
 
 
                

                    
      
    Gefeliciteerd! 
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Mei 2009: 
  8 – Peter de Groot 
  9 – Saskia Janse 
15 – Maarten Janse 

April 2009: 
  4 – Fien Jansen 
  7 – Dick Hoeksema 
11 – Rob Plasse 
15 – Kees Jan Lastdrager 
23 – Martin Verhage 
24 – Edwin Aalbers 
24 – Yvonne van 
                      Scheppingen 
26 – Peter Meerleveld 
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Afgelopen week hebben we de voorjaars-ALV gehad.. Dat is een moment waarop het 
bestuur tekst en uitleg geeft en rekenschap aflegt over het gevoerde beleid en jullie als 
leden kunnen meebeslissen over belangrijke zaken. Dat meebeslissen kunnen jullie 
natuurlijk altijd door op enigerlei wijze en het gehele jaar door jullie mening en ideeën kenbaar te maken 
naar het bestuur toe. Maar op de ledenvergadering kan dat dus echt heel specifiek en direct. 
 
Dat is ook de reden waarom wij als Duikteam Zeeland ook voor twee ledenvergaderingen kiezen, en niet 
voor eentje, zoals bij veel clubs gebruikelijk is. Want als bestuur hechten wij aan de mening en inbreng 
van de leden. En meestal zijn deze vergaderingen, voor zover ik ze tot nu toe hebben mogen voorzitten, 
een aangename ervaring geweest. 

Maar uw voorzitter is ook maar een mens. En dit 
gegeven, samen met een aantal andere 
“toevallig” samenvallende gebeurtenissen (dat 
laatste moet ook wel volgens de Wet van 
Murphy) hebben er toe geleid dat ik het dit jaar 
een iets minder feestje heb gevonden. Maar ook 
hier weer, je bent pas fout bezig als je er geen 
lering uit trekt. Dus ook nu heeft een aantal 
punten geleid tot het voornemen om een en 
ander eens opnieuw onder de loep te nemen en 
te kijken of een andere aanpak misschien beter 
zal werken de volgende maal. 
 
Zoals sommigen onder jullie weten, ben ik ook lid 
bij Z.v.v.O. Dolfijn. Afgelopen week ben ik naar 
hun ALV geweest en heb even gekeken en 
ervaren hoe dingen daar reilen en zeilen. Ik moet 
zeggen dat ik daar best een en ander heb 
opgestoken. Een mens is nooit te oud om te 
leren, niet waar? 
 
En tot slot� maar zeer zeker niet het minste! 
Integendeel, iets waar ik zeer veel waarde aan 
hecht.. Door zo’n organisatorische fout van 
mezelf, moest ik die avond ietwat onder tijdsdruk 
werken (omdat ik dus moest gaan werken) en 

was ik niet in de gelegenheid om nog van gedachten te wisselen met enige “oud-gedienden” binnen de 
club. Dat heb ik naderhand nog maar even schriftelijk (of elektronisch zo u wilt) gedaan. En vooral aan 
die meningen van deze “Wijze Ouderen” hecht ik zeer veel waarde. En vanaf deze plaats wil ik ze 
nogmaals hartelijk bedanken voor al hun adviezen en wijze raadgevingen! 
 
Maar ook jullie als leden wil ik nog hartelijk bedanken! Bedanken voor jullie inzet, jullie aanwezigheid en 
jullie deelname aan deze vergaderingen. Want zonder jullie inbreng en deelname kan een bestuur niet 
functioneren en hebben wij geen 
idee wat wij als beleid moeten 
voorstaan.  
En dat is iets wat deze laatste ALV 
wel duidelijk heeft gemaakt. Jullie 
vinden dat we als club op de 
goede weg zijn en jullie hebben 
aangegeven waar we nog kunnen 
verbeteren. En dat is iets wat op 
de volgende bestuursverga-
deringen zeker aan de orde zal 
komen. Dus nogmaals, bedankt! 
 
De bubbels,  
 
Renaat. 
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   Rondje ALV 9 maart 
 
Er was sprake van een grote opkomst van wel 30 leden tijdens de afgelo-
pen Voorjaars-ALV. Dit was dan ook, naar we mogen aannemen, niet in de 
laatste plaats omdat er toch wat harde noten gekraakt moesten worden. 
Duidelijk is in ieder geval dat er aan betrokkenheid bij het wel en wee 
binnen DTZ geen gebrek is. 

 
Na de opening barstte zo goed als gelijk als een discussie los over HET ´hamer´punt (Besteding tegoe-
den). Na de inbreng van een aantal aanwezigen, werd er weer terug gegaan naar de agenda. 
 

De notulen van de Najaars-ALV waren door wat 
problemen niet met de uitnodiging voor deze ALV 
meegestuurd. Derhalve lag er dus voor alle 
aanwezigen een exemplaar bij de ingang klaar. De 
notulen zijn vervolgens in aangepast tempo 
doorgenomen en na toevoeging van 1 opmerking  (het 
ontbreken van 1 discussiepunt in de Najaars-ALV) 
door de leden aangenomen. 
 
Het jaarverslag voor 2008 en de begroting voor 2009 
werden na uitleg door de voorzitter en bespreking van 
het verslag van de kascontrolecommissie door de 
leden geaccepteerd. Het is duidelijk dat DTZ een 
financieel zeer gezonde vereniging is en ook alle 
potentie heeft om dit ook te blijven in de toekomst. 
Welke multinational kan dit vandaag de dag nog 
zeggen in deze tijden van de ´Economische 
Crisis´?!?!? 
 
We hebben weer een verse ploeg van 
vertegenwoordigers bij de NOB. Paul Poland trad deze 
ALV af. Bert Kögeler blijft echter vertegenwoordiger. 
Bovendien is ons aller Roel van der Mast bereid 
gevonden om Bert hierin ter zijde te staan. Kortom Bert 
en Roel zijn onze nieuwe NOB-vertegenwoordigers. 
 

Roel gaf aan ook vertegenwoordiger van de Werkgroep Zeeland te willen blijven. Uit de laatste ´Onder-
watersport´ hebben we mogen vernemen dat Roel in deze functie inmiddels een prominente rol speelt.  
 
De wijziging van de statuten m.b.t. opzegging van het lidmaatschap is door de leden geaccepteerd. 
Aangezien het NOB-lidmaatschap per lid jaarlijks afgerekend dient te worden en er bij opzegging 
gedurende het kalenderjaar er geen restitutie door de NOB plaats vindt, zag het bestuur zich genood-
zaakt om de statuten aan te passen. Opzegging van het lidmaatschap is nu nog alleen per 01 juli en 01 
januari mogelijk (met een opzegtermijn van 1 maand). Inschrijven kan wel gedurende het gehele jaar 
waarbij er pro-rata lidmaatschap over 
het resterende jaargedeelte verschul-
digd is.  
 
Het KLAPSTUK van de avond ´Beste-
ding tegoeden´ is geëindigd met een 
daverende ´vuurwerkshow´.  
Een overgrote meerderheid van de 
aanwezigen heeft zich uitgesproken 
voor een financiële bijdrage uit de kas 
van DTZ voor een jubileumreis in 2010. 
Tevens is besloten om tot een 
reservering voor de aanschaf van een 
nieuwe clubboot over te gaan als 
hiervoor voldoende draagvlak onder de 
leden blijkt te zijn in de toekomst. 
Kortom als er draagvlak onder het       

    ALVALVALVALV    
 

Een jubileum-clubreis en/of$ 

$. en/of een nieuwe clubboot. 
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merendeel der leden is, dan zal er specifiek geld gereserveerd gaan worden ter vervanging van de 
huidige zodiak. 
Een voorstel  om de tegoeden in een ´spaarpotje´ te doen heeft het niet gehaald. 
 
Concluderend is er dus voor zowel de clubreis-stemmers als de boot-stemmers werk aan de winkel: 

1. Er dient een clubreis commissie samengesteld te worden. Gegadigden hiervoor worden dan 
ook verzocht zich bij het bestuur aan te melden. 

2. Het promoten van het gebruik van de zodiak verdient de aandacht. Als er meer leden gebruik 
van deze boot gaan maken zal het draagvlak voor vervanging binnen de vereniging immers 
toenemen.  

De Ben van Gelder-trofee is inmiddels al weer een jaar 
geleden uitgereikt aan Kees Jan Lastdrager. Binnen het 
bestuur is unaniem besloten om deze trofee dit jaar aan 
Ad Keur te doen toekomen. Dit vanwege zijn onuitput-
telijke inspanningen om het clubhuis in goede staat te 
houden. Helaas was Ad deze ALV niet aanwezig en dus 
heeft Adriënne Withagen namens hem de trofee in 
ontvangst genomen. 
 
Ook een uitstaand punt van de Najaars-ALV was de Treur 
en Jubel-commissie. Sinds vorig jaar september waren er 
geen leden meer in deze commissie. Tijdens de 
vergadering heeft de voorkeur van het bestuur (een oud-
gediend lid en een jong lid) bijval gekregen. We zijn dan 
ook blij dat de Treur- en Jubel-commissie weer vervuld 
wordt door Paul Poland en Marjon Jobse. 
 
Verder heb ikzelf te kennen gegeven in de nabije 
toekomst te voorzien onvoldoende tijd te hebben om het 
secretariaat te blijven runnen. Het bestuur is dan ook op 
zoek naar een vervanger voor de secretaris (bij voorkeur 
m.i.v. komende Najaars-ALV). Wel zal ik waar mogelijk en 

gewenst het bestuur blijven bijstaan in hun werkzaamheden. 
 
SAMENGEVAT: 
- Een clubreis commissie ´Jubileumreis 2010´ moet worden geformeerd.  
- Er wordt een nieuwe secretaris gezocht; toetreden m.i.v. Najaars ALV.  
    Kandidaten / gegadigden worden verzocht zich te melden bij het bestuur. 
 
Groeten, Ivo Legein, secretaris 
 

 

Ben van GelderBen van GelderBen van GelderBen van Gelder----trofeetrofeetrofeetrofee    
 

Jury-rapport. 
 
 

Het bestuur van Duik Team Zeeland heeft in al zijn wijsheid besloten om de “Ben van Gelder-trofee” dit 
jaar uit te reiken aan 

 

Ad Keur 
 
Dit voor zijn niet-aflatende en ontembare ijver om het clubhuis met alles erop en eraan steeds weer in 
schoon te maken en te houden, zodat we met zijn allen in een opgeruimde sfeer kunnen vergaderen en 
vertoeven. Op die manier zorgt hij steeds weer dat we met een prettig gevoel aan al onze activiteiten 
kunnen beginnen! 
 
Ad, bedankt namens de hele club!! 

T & J-commissie weer vervuld 
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Ben van Gelder; een duiker van het eerste uur. Eén van de mensen die tevens 
de grondlegger was van onze vereniging. Een man die ging voor zijn vereni-
ging. Een man ook die snapte dat je meer kon en meer kreeg als je elkaars 
capaciteiten bij elkaar brengt. Dat hield wel in dat je je niet moest beperken tot 
louter en alleen contributie betalen. Dan spreek je slechts over een passief lid. 
Een actief lid spant zich in om een (deel)taak binnen een vereniging van men-
sen op zich te nemen. En daarin zat hem de gedrevenheid van Ben van Gelder.  
 
Ben gaf les, training en nam mensen mee naar het buitenwater. Menigeen heeft 
zijn eerste buitenduiken samen met Ben gemaakt. Zomer, winter; het maakte 
allemaal niet uit. Je deed zelden tevergeefs een beroep op hem. De eerste 
stappen naar – wat we nu als clubhuis zien – maakte ik met Ben. Kubieke 
meters puin en vuil hebben we met onze handen het clubhuis uitgedragen en 
zo’n 5 containers mee gevuld. Ik zou de uren niet graag willen betalen, die Ben 
al werkend aan ons onderkomen in dat clubhuis heeft doorgebracht. Tot kort 

voor zijn ziekbed, fietste Ben 
nog voor de vereniging – zijn 
vereniging – naar zijn werk 
om wat te ritselen.  
 
Zo begin februari 2000 ging 
het niet meer. Bestraling, 
chemo; het maakte allemaal 
niet meer. Ik heb hem nog 
nooit zien roken, maar 
desondanks greep en won 
de kanker het van hem. Op 
17 december 2000 overleed 
Ben te midden van zijn fami-
lie en ondergetekende op 54 
jarige leeftijd. Voor de leden 
van toen viel er een markant 
figuur om. Dat inspireerde 
Bert Schreurs om Ben tot voorbeeld te maken van mensen die vereniging kunnen MAKEN. Op voorstel 
van Bert werd er een prijs – een eerbetoon – ingesteld waaraan mensen gespiegeld zullen worden. 
Mensen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de overige leden. Op voordracht 
van wie dan ook kan deze prijs jaarlijks worden toegekend.  
Dat overkwam een van onze andere trouwe leden. Het bestuur had Ad Keur gespiegeld aan het beeld 
van Ben en hem zwaar genoeg bevonden om hem de Ben van Gelder-trofee toe te kennen. Na de hier-

voor beschreven historie is elk betoog overbodig over hoe het be-
stuur, en dus wij allen, over Ad Keur denken. Dat verdient slechts 
respect. Een jaar lang zal deze trofee zijn huiskamer sieren. Een 
prijs die mensen uit de schaduw van Ben haalt en hen in het 
zonnetje plaats. 
Paul Poland. 
 
P.S. Op de foto: geheel links zittend betreft Ben van Gelder voor de 
aanvang van de eerste Nieuwjaarssnorkeltocht aller tijden, nu 31 
jaar geleden. Mijn persoontje herkennen jullie aan het rode duikpak. 
 

 
 
Hartelijk dank voor de waardering. De Ben van Gelder wisseltrofee 
krijgt een mooi plekje in huis.  
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Op 23 mei, tijdens Week van de Zee 2009, 
organiseren Stichting De Noordzee en de 
Nederlandse Onderwatersport Bond een 
wereldrecordpoging voor duikers.  

Het doel is het wereldrecord "meeste duikers tegelijk onder water" te verbreken. Daarvoor moeten 
minimaal 1000 duikers tegelijk onder water gaan. De duik vindt plaats in Zeeland, in het Veerse 
Meer, vanaf de Veerse Dam. Help mee het wereldrecord te verbreken!     
 

 
 
Met deze recordpoging wil Stichting De Noordzee meer aandacht vragen voor de bescherming van 
haaien in de Noordzee, die nog steeds bedreigd worden met uitsterven. Het thema van de Week van de 
Zee is "goede vis", helaas horen haaien niet tot de duurzaam gevangen categorie op de viswijzer. Hier 
moet verandering in komen. Steun ons dit duidelijk te maken aan de overheid door mee te doen aan deze 
recordpoging! 
 
Wanneer? 23 mei 2009 Vooraf inschrijven is verplicht! 
Hoe laat? Aanmelden kan tussen 10 en 11 uur. Om 13:00 uur start de 
poging.  
Waar?  Veerse Meer, vanaf de Veerse Dam (westzijde)  
Voor wie?  Iedere duiker (met brevet) is welkom om mee te doen!  
Kosten?  Deelname is gratis   
Meedoen?  Schrijf je in op deze pagina:  http://www.weekvandezee.nl/duikrecord 
INSCHRIJVEN IS VERPLICHT OM TE MOGEN DEELNEMEN!   
 
Voor meer informatie over de poging kijk tussen de veel gestelde vragen. Meer informatie over Stichting 
De Noordzee: www.noordzee.nl  
 

 
 
Op 1 april 
  
Zorg dat je er eerder bent i.v.m. de briefing 
We willen rond 20:15 beginnen en de briefing er voor 
houden 
Max 14 buddyparen 

 
Geef je op via info@duikteamzeeland.nl 
 
http://duikers.getwet.nl/index.php/duikers/wrakduikspecialty/ 
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Uit het logboek van Frans Spoor   
 
Sinds wanneer duik je en wat was je eerste duik? 
Ik ben de opleiding begonnen in het najaar van ’88. De trainers van toen waren 
(als ik het goed heb, ik vergeet er vast een paar) Gerrit van Lunteren en hoe 
heet ie ook alweer, hij had een tjalk. Hij gaf theorie en zwembadtraining samen 
met zijn vrouw. Mijn eerste duik was op 24 mei 1989 met Paul Poland in het 
Veerse Meer. We hebben toen nog een zeedonderpad gezien� Ik denk dat het 
toen de laatste is geweest, want het heeft tot 2 jaar geleden geduurd voor ik er 
in het meer weer één gezien heb� 

Hoeveel gelogde duiken heb je?  
919 
 
Waar, in welke landen heb je zoal gedoken?  
Zeeland, Groningen, Drente, Brabant, Overijssel, 
Utrecht, Zuid-Holland, Duitsland, Spanje, België, 
Zwitserland, Egypte en dit jaar hoop ik daar Italië aan 
toe te voegen. 
 
Vertel wat over jouw meest bijzondere en dierbare 
duik uit je logboek.  
De eerste duik in de Oosterschelde met Kees Glas aan 
het (toen nog) anemonenveld bij Wemeldinge. Chinese 
garden in Hurghada was een plaatje zo mooi en gaaf, of 
wrak de Noordzee met Jaap LeRoy, Een wrak is altijd 
heel gaaf als er veel vis op zit. Ik pak er dus zomaar een 
paar. 
Duik 609 op 24 augustus 2002, Kempervennen bij 
Westerhoven. Simon, de gids, Mario en Jeroen. Als je 

voor het eerst een gigant van een meerval wil zien, en je ziet ‘m, nadat je naar het midden van het meer 
bent gezwommen, onder een vlot zitten�. TOP! Als ie dan, na een tijdje aangegaapt te zijn, los van het 
vlot komt en recht op je afzwemt, vlak voor je afbuigt en dan doorzwemt�. dat is gewoon kicken!!! 
De grote rog die diep lag op het eind van een duik in Tenerife met Bert Moet. Toch nog even dichterbij 
kijken. Zeepaardjes die we opgezocht hebben aan de Zeelandbrug, een gigant van een snoek in 
Tynaarlo, die grote pijlinktvis in Escala, de octopus in L’Estartit en .... en ... 
 
Wat was je kortste of langste duik ooit en hoe kwam dat?  
De kortste: Damco� Ik zie in mijn logboek dat er 22 min staat, maar dat was een veel te korte duik. Mijn 
buddy kon niet klaren; heb net het wrak gezien, toen moest ik mee terug. Boven gekomen was iedereen 
al weg dus kon ik niet meer bij anderen aanhaken� Nooit meer terug geweest�Hmmm daar baal ik nog 
van! 
De langste is met Martin Verhage, in de 
Rauwbraken. Hoe kwam dat? We zijn gewoon op 
het gemakje die hele plas rond gegaan en we 
hadden allebei de camera mee� En het regende 
toch! Veel dikkopjes, zoetwaterkreeft, baars 
en een donut (eikapsel van ???). 
 
En tot slot welk waterdier heeft het meeste 
indruk op je gemaakt? 
Eén dier maar? Het stukje meest bijzonder 
duik zegt genoeg en dan ben ik verre van 
volledig. Even de vraag iets anders formuleren, 
welk dier de meeste indruk ZAL maken�. 
Ik hoop nl. ooit een zeemeermin tegen te komen! 
 
Hartelijk bedankt voor de medewerking!! 
 
Margreet van Aalst 

$en recht op je afzwemt$ 

Hi, 
Ik ben Frans. 

Hoe heet jij? 
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Gelezen door Marian Roos 
 

Een man die 50 meter ten Noorden van Houston aan het Conroemeer woonde zag een bal drijven met 
daaromheen iets vreemds en bekeek het nog eens extra goed.  
Het bleek een grote meerval te zijn die bij vergissing een basketball had proberen te verslinden en de 
bal was vast gaan zitten in zijn bek. 

 
 
De meerval was totaal uitgeput in zijn 
pogingen om te duiken maar kon dit niet omdat de bal hem steeds naar de oppervlakte stuwde. De man 
had al diverse keren geprobeerd de bal uit zijn bek te halen maar dat lukte steeds maar niet. Uiteindelijk 
gaf hij zijn vrouw opdracht de bal lek te prikken met een mes om de hongerige meerval te bevrijden. Het 
is haast niet te geloven maar hieronder zie je de foto's van het hele gebeuren! 
 

 

1.Koppie onder en dan weer  
   boven. Wat is dat toch? 

 

 

 

 

 
 

2. Het is inderdaad een meerval, met een basketball in  
    zijn bek geklemd. 

 
3. Met een peddel wordt de meerval naar de kant  
    gehaald. 

 
4. Tjonge, wat zal die meerval hem dankbaar geweest  

    zijn! 
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Door Mathijs Rotteveel. Gelezen in De Pers, 27 augustus 2008, door Marian Roos 

 
Vijf duikers op drift en een hongerige varaan. Na dertig kilometer te zijn meegesleurd door de 
krachtige stroming van de Indische Oceaan spoelen vijf duikers onderkoeld aan op een verlaten 
strand. Daar staat een hongerige komodovaraan hen op te wachten. 

 
Duikinstructrice Kathleen Mitchinson van duikschool 
Reefseekers op Flores en haar vier klanten zouden begin 
juni dit jaar een uurtje gaan duiken bij het eilandje Tawa 
Besar, zo’n vierhonderd kilometer ten oosten van Bali. De 
duikers – drie Britten, een Fransman en een Zweedse – zijn 
echter niet opgewassen tegen de sterke stroming en 
klampen zich vast aan een stuk drijfhout. Urenlang drijven ze 
door de Indische Oceaan, waar veel haaien zitten. Tot ze 
aanspoelen op de rotsen van het eiland Rinca, dertig 
kilometer verwijderd van hun beginplek. 
 
Onverwacht bezoek  
Gered, denken ze. Tot er een soort dinosaurus over het 

strand aan komt stampen. Het is een kwijlende komodovaraan van zo’n tweeënhalve meter lang. Berucht 
om zijn giftige beet en zijn geduld bij het observeren van zijn prooi.  
Achtenveertig uur lang houden de gestrande duikers zich in leven met losgewrikte schelpdiertjes. Als de 
mensenetende reuzenhagedis dichterbij komt, gooien ze met stenen en slaan ze naar hem met hun 
gewichtsgordel. Dat helpt. Ze blazen hun waarschuwingsballon op en gooien die in zee. Het enige wat ze 
dan nog kunnen doen, is wachten en hopen op hulp.  
De rangers van Komodo National Park worden ingeschakeld om de vermiste duikers te zoeken. ‘We 
bestudeerden de stromingen om te zien waar ze zouden kunnen aanspoelen’, zegt directeur Rili Djohani 
van The Nature Conservancy, waaronder ook de drakeneilanden Komodo en Rinca vallen. Een van haar 
crewleden vindt hen uiteindelijk, uitgedroogd en onderkoeld. Hij pikt ze op met zijn bootje. ‘Ik heb de hoop 
nooit opgegeven’, zegt duikinstructrice Kathleen Mitchinson nu. ‘Meer wil ik er niet over zeggen. Ik ben 
blij dat we het gered hebben en wil doorgaan met mijn normale leven.’ 
 
Het gebied bij Tawa Besar heeft een grote reputatie in de duikwereld. Krachtige stromingen zorgen voor 
een unieke duikomgeving vol haaien, manta’s en scholen spiegelende vissen die zwemmen boven een 
tapijt van kleurrijk koraal. Maar ook voor het gevaar meegezogen te worden en kilometers verder aan te 
spoelen. Of niet. ‘Er gebeuren hier veel duikonge-
lukken’, zegt Djohani, zelf fervent duikster. ‘Het is geen 
plaats voor beginnende duikers. De leraar moet heel 
goed de stromingen en het getij in de gaten houden.’ 
 
Giftig speeksel  
Ook de reputatie van de reuzenhagedis die op het 
strand heen en weer waggelt, is bij de duikers bekend. 
De beesten kunnen drie meter lang worden en honderd 
kilo zwaar. Desondanks zijn ze snel en ze proberen hun 
prooi met een korte uitval te bijten.  
Bij grote prooien, zoals mensen, lukt het de varanen 
meestal niet die meteen te overmeesteren, maar dat 
geeft niet. Eenmaal gebeten door een komodovaraan 
duurt het niet lang voor het vergiftigde speeksel in de 
wond gaat werken. Met een dodelijke infectie als 
gevolg. ‘Als je gebeten wordt, moet je binnen een uur of twee medicijnen krijgen, anders is het te laat’, 
zegt komodo-expert Djohani. ‘Het gif verspreidt zich snel door het lichaam.’ 
Door de ontsteking verzwakt de prooi, tot die na één of enkele dagen omvalt. Het uitstekende 
reukvermogen zorgt ervoor dat de varaan zijn prooi al die tijd heeft kunnen volgen. Dan kan de maaltijd 
beginnen, vaak in gezelschap van aangeschoven soortgenoten. De reuzenhagedissen proberen al 
bijtende het lichaam van hun prooi op de zachtste plekken binnen te dringen: bij de keel, de buik en de 
genitaliën. ‘Ik heb een keer gezien dat ze een zwijn letterlijk verscheurden’, zegt Djohani. ‘Terwijl het 
beest nog leefde. Dat is vreselijk om aan te zien.’ 
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Ronald en Yvonne in Patagonië 
 
Patagonië is een streek in het zuiden van Zuid Amerika en strekt zich 
uit van Chili tot Argentinië. Het klimaat is nogal onvoorspelbaar is. Zo 
loop je in de zon (factor 70 smeren vanwege ozongat) zo loop je in de 
ijskoude gletsjerwinden net enkele graden boven nul. Dus lekker in je 
korte broek en opeens, koud, 2

e
 jas aan, handschoenen zoeken en 

pet op. Vier klimaten per dag is geen uitzondering volgens de 
Patagoniërs! 
 
Gelukkig waren we goed voorbereid en hadden we de DTZ 
nieuwjaarssnorkeltochtmuts bij ons! Dus als het koud werd muts op. 
De muts (dat blauwe ding bovenop) bevindt zich hier in Park Torres 
del Paine, voor de Paine Grande in Zuid Chili. Een machtig 
landschap dat ons vele dagen heeft mogen bekoren!   
 
Ronald en Yvonne 
 

 
Door: Leon Joosse    
 
Ditmaal een verslag uit de Luchtbel van augustus 1979:  
 
De Nachtduik 
 
Op dinsdag 12 juni 1979, was het na afspraak om 10 uur, 
verzamelen bij het zwembad te Middelburg, voor een nachtduik. Om 
10 uur waren Foort Bruinooge, Arie van Welden, Rob Besse, Peter 
Grooteboer, Bod van Arend en Wim Hirdes aanwezig. Om 10:15, 
vertrokken we met de André BUS richting het Veerse Meer, om bij 
het Klubgebouw van de Ruijterschool te gaan duiken. 
 
De meldkamer van de Rijkspolitie was op de hoogte gesteld door 
Arie. Na aankomst bij het Veerse Meer werd het witte licht ontstoken 
en werd er snel omgekleed,. Arie werd als duikleider benoemd en 
deze deelde de duikparen in: Peter met Arie, Rob met Foort en Bob 

met Wim. Waarna we het water zijn ingegaan voor een duik van 50 minuten.  
 
We zijn met zijn allen op de verschillende dieptes geweest variërend van 6 meter t/m 17 meter, het zicht 
was niet goed, er was nogal wat zweefvuil, paling en andere vis was er wel. Bob had een breekstick bij 
zich welke een groen licht geeft als het wordt gebroken, wat hij onderwater dan ook deed. Dit geeft 
onderwater een prachtig gezicht. We hadden onze lampen uitgedaan en ik kon hem in het donker goed 
zien en volgen.  
 
Rond 10 voor twaalf waren we allen weer terug aan 
de wal, waarna het omkleden en het bijeen zoeken 
van onze spullen was.  
 
Even hebben we nog de belevenissen aan elkaar 
uitgewisseld van deze gezellige en leuke nachtduik. 
Waarna Foort ons weer met de snelle André bus 
naar het zwembad heeft gebracht. Om 1 uur waren 
we thuis.  
 
Wim Hirdes 
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GEEF JE NU OP voor de INFO DUIKMATERIALEN ONDERHOUD 
  
Op vrijdagavond 17 april organiseert de evenementencommissie een Infobijeenkomst Duikmaterialen 
onderhoud. Duikcentrum ‘De Grevelingen’ verzorgt deze bijeenkomst in Scharendijke. Aanvang 19.00 
uur. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom! 

 
Je kunt van tevoren al doorgeven, waar je meer over wilt weten. Alle vragen die bij je opkomen spelen we 
alvast door naar degenen die de avond verzorgen, opdat jij voortaan langer met je materialen doet.  
TIP TIP TIP  Combineer deze Infobijeenkomst met een middag- of nachtduikje in de Grevelingen.  
  
Wil je erbij zijn? Geef je dan nu meteen, of uiterlijk 11 april, op bij  
Adriënne Withagen              Onderstaand formulier invullen en opsturen kan ook. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ja, ik kom met .. personen naar de Info Duikmaterialen Onderhoud. 
  
Naam/namen: .............................................................................................................. 
  
tel. nr.: .............................................. evt. e-mail: ......................................................... 
  
vraag/vragen: 
  
  
S.v.p. inleveren uiterlijk 11 april bij: 
Adriënne Withagen 
Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding met alle details omstreeks 13 april. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
Ivo belooft wat te worden. Hij heeft even op zich laten wachten, 
maar dan eindelijk op 26 februari jl. zag hij even na 12 uur ’s 
middags het levenslicht. Met een aanvangsgewicht van 3340 
gram en diepzwarte haartjes een prachtige jongen. Wat ons 
betreft een kind om nu al trots op te zijn en dat Ester en Michel 
dat waren bleek ons ten overvloede.  
 
Onder het genot van – hoe kan het ook anders – beschuit met 
muisjes reikte ons kersverse T&J-lid Maron Jobse een leuke 
geste van de vereniging uit. Noem het maar een startpakket voor 
Ivo. Een zwembroek met� zwembandjes. Safety First. 
 
Het andere kersverse T&J-lid, 
 
Paul Poland 
 
 

 
 
Kun je niet genoeg krijgen van leuke verhalen over speciale ontmoetingen en prachtige duikbestem-
mingen? Lees en kijk verder op www.DuikeninBeeld.tv! Steek je neus in de artikelen van de Reportage-
wedstrijd 2008. Dertig verhalen compleet met foto’s of film. Enthousiaste duikers vertellen over 
wrakduiken, duiken in Nederland, Egypte, de Antillen en nog veel meer! De winnaar is op Duikvaker 2009 
bekend gemaakt. Leuke site! 
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Door: Roland de Jong.  Gelezen op Zeeuwseregio.nl door Marian Roos  

 

DOMBURG - Vandaag is een nader onderzoek gestart 
naar het vliegtuigwrak dat eind augustus 2007 werd 
gevonden voor de kust van Domburg. 
 
Tijdens particuliere duikactiviteiten werden onder water 
delen van het wrak gevonden. Later vonden duikers het 
staartstuk van een explosief. De Duik- en Demonteer-
groep van de Koninklijke Marine voerde daarop een 
onderzoek uit. 
 
Aan de hand van het serienummer van een opgedoken 
boordwapen en het Missing Air Crew Report werden de 
wrakdelen geïdentificeerd als zijnde afkomstig van een 
Amerikaans WOII B 24H vliegtuig. De stafofficier 
vliegtuigberging van het Logistiek Centrum Woensdrecht 
ontdekte dat de twee inzittenden van het toestel destijds 
als vermist werden opgegeven. 
 
Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat er nog 
explosieven aanwezig kunnen zijn in of rond het wrak. Als 
er op het wrak wordt gedoken bestaat de kans dat 
explosieven tot ontploffing worden gebracht of worden 
ontvreemd. Ook wordt het zeemansgraf niet 
gerespecteerd, aldus de gemeente Vlissingen. De plek waar het gecrashte vliegtuig ligt behoort tot het 
grondgebied van Vlissingen. 

Duikverbod 
Om te voorkomen dat er gedoken wordt op 
het wrak hebben de gemeenten Vlissingen, 
Veere en het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat ter plekke een duikverbod 
ingesteld. Ondanks deze maatregelen kan 
niet gegarandeerd worden dat er niet wordt 
gedoken op het wrak. Daarom wil de 
Vlissingse burgemeester het wrak te 
bedekken met een laag zand. Daardoor 
worden de mogelijke explosieven 
ontoegankelijk en kan het zeemansgraf niet 
meer verstoord raken. 

  
Vlissingen heeft de zogeheten Joint POW/MIA Accounting Command [JPAC] uit Amerika uitgenodigd om 
het onderzoek van het bergingsteam te monitoren. Deze organisatie heeft zich tot doel gesteld om voor 
alle vermiste Amerikaanse militairen rekenschap af te leggen. De Amerikaanse organisatie zal onder 
meer het wrak in beeld gaan brengen. Het onderzoek loopt nog tot en met 25 maart.  
 
[In november 2007 stond er ook een artikel over dit vliegtuigwrak in De Luchtbel; red.] 
 

 
Door Marcel Modde. Gelezen in de PZC van 22 januari 2009. 

 
MIDDELBURG - De provincie Zeeland en sportkoepel NOC/NSF willen in 2015 het wereld-
kampioenschap onderwaterfotografie naar de regio halen. 
 
Gedeputeerde Harry van Waveren ziet in het prestigieuze evenement een uitgelezen kans om de 
beoogde kwaliteitsverbetering van de duiklocaties aan de internationale duikwereld te laten zien. 
Voorzitter Erica Terpstra van NOC/NSF zegde gisteren [21 januari; red.] tijdens de presentatie van de 
plannen van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) in Middelburg haar steun toe. 
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De bond wil 27 duiklocaties voorzien van steigers, toiletten en het liefst ook horecavoorzieningen, zodat 
Zeeland aantrekkelijk wordt voor duikarrangementen. De eerste negen worden de komende vier jaar 
aangepakt. Tevens voorziet het plan in het inrichten 
van acht wrakken als duikobject en de aanleg van 
meerdere kunstriffen. Het plan is in nauwe 
samenspraak met ondernemers opgesteld. 
Realisatie van de eerste projectfase vergt volgens 
Van Waveren zo'n twee miljoen euro. Dat geld moet 
worden opgebracht door provincie, gemeenten, de 
Europese Unie en betrokken ondernemers. 
 
De NOB zet tevens in op vergroten van de veiligheid 
voor duikers. De bond wil met hulpdiensten oefenen 
op ongevalsituaties en overweegt invoering van een 
kleurenclassificatie voor duikplekken. Rood staat 
dan voor hoog risico.  
 

 
 
Gelezen in de Telegraaf van donderdag 23 oktober 2008 door Margreet van Aalst  

 
SYDNEY -  Een Britse toerist die voor de kick in een bassin met haaien dook, kreeg zijn adrena-
linestoot toen een van de haaien hem aanviel...  
 

De Brit was het aquarium van de 'Extreme Dive Shark' 
attractie ingedoken. Bezoekers kunnen in deze attractie van 
het Oceanworld waterpark zwemmen met haaien. Er was de 
man benadrukt dat de grijze haaien geen menseneters zijn.  
 
Tijdens de duik vielen de lichten in de bassin uit vanwege 
een stroomstoring. De haaien raakten in paniek en een van 
de beesten dook op de gast af. Het slachtoffer had geluk en 
overleefde de aanval met slechts een aantal schrammen op 
zijn hoofd. Toegesnelde medewerkers haalden de Brit uit 
het water.  
De directie leefde mee met het slachtoffer, de man kreeg 

een tweede duik aangeboden als vergoeding, maar of hij hier ook gebruik van heeft??? 
 

 
 
Gelezen in Quest, maart 2009, door Arjo de Keizer 
 

Kun je Sidderalen gebruiken voor het opwekken van 
elektriciteit? 
 
Eerst een misverstand uit de wereld helpen: 
sidderalen zijn geen alen. Ze behoren tot de familie 
der gymnotiformen, een heel ander vissoort. 
 
Een sidderaal kan stroomstoten geven van rond de 
500 volt. Maar als bron van elektriciteit is dit dier niet 

praktisch. Want 
hoe kun je de 
stroom opvan-
gen? Bovendien geven sidderalen slechts stroom-stootjes. Dat is 
nauwelijks interessant voor huishoudens, die continue elektriciteit 
nodig hebben. Maar er is wel een andere praktische toe-passing voor 
deze gymnotiform en dat is bewaking. Zo gebruikte een New Yorks 
aquarium sidderalen om de katten te verjagen die vissen uit de 
bassins haalden. Zie http://tinyurl.com/85hbup. 
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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 Stavenisse Afvaartijd Bestemming  

Zaterdag 13 juni LW  13.46  11.30 Kulkenol havenhoofd (Zierikzee) 

Zaterdag 18 juli HW 12.26  10.45 Veenkant Gorishoek ‘Muer’ 

Zondag 16 augustus HW 11.50  10.00 O 31 (lamp Kees Jan) 

Zondag 30 augustus HW 12.16  10.00 Sleepwrak Tholensche Gat 

Zaterdag  5 september LW  10.45  ????? Driftduik, onder voorbehoud 

 
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. 
 

Kulkenol havenhoofd                   zaterdag 13 juni Inleveren  voor  1 april 

Naam 
 

Hoogst behaalde brevet 

 

Veenkant Gorishoek                      zaterdag 18 juli Inleveren  voor  1 mei 

Naam 
 

Hoogst behaalde brevet 

 

O 31 (lamp Kees Jan)           zondag 16 augustus Inleveren  voor  1 mei 

Naam 
 

Hoogst behaalde brevet 

  

Wrak Tholensche Gat           zondag 30 augustus Inleveren  voor  1  mei 

Naam 
 

Hoogst behaalde brevet 

 

Driftduik onder voorbehoud        zaterdag 5 sept. Inleveren  voor  1 mei 

Naam 
 

Hoogst behaalde brevet 

 
Tot op de boot, 
 
Kees Glas 
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Gelezen in Spitsnieuws, uit the Sun van 10 november 2008, door Marian Roos 

 
Een 35-jarige Engelsman heeft het 
Groot Barrièrerif in huis gehaald. 
Clayton Smith kweekt al meer dan 
tien jaar zijn eigen koraal in de 
achtertuin.  
 
Hij beschikt over bassins waarin 
meer dan 120 soorten koraal 
ontstonden. Smith vergelijkt koraal 
met een 'huisdier'. "Al heeft koraal 
de 'wowfactor'." 
Het duurde ook een decennium 
voordat Smith zijn technieken had 
geperfectioneerd. Hij kan veel, 
vertelt Smith in een vraaggesprek 
met The Sun.  
 
"Koraal is mooi én divers. Mensen 

houden van verschillende soorten." Zijn product is uniek. Dat mensen steeds vaker koraal boven dood-
normale vissen verkiezen begrijpt Smith best: "Koraal is spectaculair." 
 

 
Door C. Ververs. Gelezen in Spits van 2 januari 2009 door Margreet van Aalst 

 
Het gaat niet goed met het Great Barrier Reef, een koraalrif voor de kust van Australië. Het rif heeft zwaar 
te lijden onder klimaatverandering. Door opwarming van het zeewater is de aangroei van nieuw koraal op 
het rif gedaald naar het laagste punt in 400 jaar. 
 
Dat schrijven Australische wetenschappers in een vandaag gepubliceerd onderzoek in het wetenschap-
pelijke tijdschrift Science. Als de daling zich voortzet kan de nieuwe aangroei van het rif rond 2050 volle-
dig stil komen te liggen, aldus de onderzoekers. Dan zou het koraalrif afsterven en door algen worden 
overwoekerd. 
 
Unesco  
Het Great Barrier Reef 
is een duizenden kilo-
meters lang koraalrif 
voor de oostkust van 
Australië. Het gebied, 
dat op de Werelderf-
goedlijst van VN-organi-
satie Unesco staat, 
herbergt duizenden 
dier- en plantensoorten. 
Ze gebruiken het koraal 
als voedsel en als 
schuilplaats tegen 
roofdieren. 
 
 
 
 
 
 
Of deze actie nou zo goed was voor het rif? 
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Hallo snorkelaars, duikelaars en andere waterliefhebbers. Pas geleden is mij 
gevraagd een stukje te schrijven over mijn duikervaringen. Ik ben Fien Jansen, 
53 jaar en woon in Middelburg. Sinds enkele maanden ben ik enthousiast lid 
van DTZ. Zo’n 3 jaar geleden heb ik mijn Padi Open Water-brevet in 

Nederland gehaald. Tijdens de opleiding is mijn partner, en 
buddy, voor het duiken medisch afgekeurd. Verschillende onder-
zoeken en herkeuringen volgden in korte tijd, maar het oordeel 
bleef: verboden te duiken. Voor mij was de lol er ook van af en 
heel lang bleef de vraag of ik door zou gaan met duiken. Duiken 
doe je tenslotte met z’n tweeën.  
Enkele weken na het behalen van het brevet gingen we op 
(duik)vakantie in Egypte, die speciaal was geboekt, om samen te 
kunnen duiken. Voor het hotel ligt een groot, ongerept rif, waar je 
prima kunt snorkelen. Dus dat was een schrale troost. Ter plaatse 
was een goede duikschool, het Water World Diving Center, waar 

ik eerst eens rondgesnuffeld heb alvorens de gro-
te stap maakte en me aanmeldde. Met deze duik-
school heb ik mijn eerste echte duiken gemaakt. 
Wat een avontuur! 
 
De allereerste Egyptische duik ging naar Zerib 
Kebir. Een duikspot ongeveer 10 minuten van de 
duikbasis. Met jeeps ging het naar een afgelegen 
strandje. Daar aangekomen werden kleden op het 
hete zand gelegd door enkele chauffeurs en 

hulpjes. Alle kratten met 
duikuitrusting werden 
netjes uitgestald op de 
kleden samen met de 
flessen. Wij duikers mochten vooral niets doen ! Ondertussen werd door de 
divemasters de briefing gedaan. Het gezelschap bestond uit een ervaren groep 
en de groep waarvoor dit de eerste duik in Egypte was.  
Ik zat, uiteraard,  in de groep onervaren duikers. Voor deze  groep was dit een 
check dive: een verplichte duik voor onervaren duikers en voor degenen die 
langer dan 6 maanden niet hadden gedoken. Zodra we omgekleed waren en in 
duo’s verdeeld volgde in het ondiepe water het uitloden. Enkele jongens 
stonden in de branding klaar om lood te geven of het te veel terug te nemen. 

Nadat iedereen voorzien was van voldoende gewicht, werd het volgende deel van de tocht uitgelegd.  
We zouden geleidelijk onder water gaan, zo’n 20 meter verder zwemmend tot een diepte van ongeveer 6 
meter. Hier werd op de zandbodem gestopt en de verplichte check gedaan (ademautomaat uitdoen, 
weggooien, terugvinden, masker afzetten, terugzetten en klaren). Alles heel ontspannen en rustig en 
terwijl je wacht totdat iedereen aan de beurt is 
geweest, word je je ineens bewust van allerlei 
moois om je heen. Kleine, kleurige visjes 
komen nieuwsgierig kijken en proberen hier 
en daar contact te maken. Enkele grote 
rotsblokken begroeid met de mooiste koralen. 
Nu had ik al heel wat gesnorkeld en deze 
prachtige wereld van bovenaf bekeken, maar 
wat ik nu zag, was toch een heel andere 
wereld! Ik voelde me een toeschouwer in een 
prachtig onderwaterlandschap. Alles was in 
3D en ademloos zat ik daar op de bodem te 
genieten. Bijna ademloos, want je moet 
tenslotte door blijven ademen! Ik vergat bijna 
met de groep mee te gaan. Tijdens de tocht 
heel veel verschillende vissen, visjes, planten 
en koraal in de prachtigste kleuren gezien. 
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Het was jammer, dat ik nog steeds teveel met het trimmen bezig was tijdens de duiktocht om voor de 
volle 100% te genieten. Maar dat zou later allemaal goed komen, werd me verzekerd. Vol goede moed 
schreef ik me in voor een hele dag duiken: Abu Dabab. De beroemde baai bij Marsa Alam, waar een 
zeekoe rondzwemt en leeft van de zeegrassen. Op deze dag bestond het gezelschap uit een aantal 
duikparen, waardoor ik geen buddy had en met de divemaster de duik alleen deed. Deze dag was een 
vrouw meegegaan, die foto´s en onderwaterfilms beroepshalve maakt tijdens duiktochten. Zij zou de 
ochtendduik van mij filmen. 
Bij de briefing werden de duikersparen vrij gelaten, of ze in de baai wilden duiken op zoek naar de 
zeekoe, of langs de koraalwanden, die aan de buitenranden van de baai lagen. Verschillende mensen 

hadden hier al vaker rondgezwommen, maar geen 
zeekoe of schildpad gezien. Omdat er verder in de  
baai niet veel te zien zou zijn, koos de rest van het 
gezelschap voor 2 tochten langs de koraalwanden. 
 
Met mijn divemaster en filmer ging ik te water. Omdat 
de baai niet zo diep is, is het zicht bijzonder goed. In 
de baai wordt heel veel met groepen gedoken en 
zodoende gebeurt het regelmatig, dat de 
divemasters van de diverse groepjes elkaar met 
geluidsignalen waarschuwden, wanneer een 
schildpad of de zeekoe gesignaleerd wordt. Zo 
gebeurde het dat we ineens bijna oog in oog stonden 
(lagen, zwommen?) met de zeekoe! Prachtig, zo´n 
beest te zien. Heel rustig bleef hij doorgrazen, 
ondanks alle toegestroomde nieuwsgierigen. Binnen 

enkele minuten zaten er zo´n 15 duikers rondom hem en ook een grote groep snorkelaars kwamen 
aangezwommen. We hebben al met al zo’n 20 minuten bij de zeekoe 
rondgehangen. Zo snel als hij gekomen was, verdween hij. Heel sierlijk 
zwom hij recht omhoog, zo de groep snorkelaars in, om vrolijk zijn weg te 
vervolgen. We hoorden ze 10 meter dieper gillen om dit onverwachtse 
contact. Ons groepje ging weer verder en na korte tijd zwom een grote 
zeeschildpad voorbij. Deze had duidelijk geen boodschap aan 
bewonderaars en verdween weer snel. Nog enkele keren voorbij 
trekkende schildpadden gezien en toen werd het langzaamaan tijd om de 
terugtocht te beginnen. Ook tussen het zeegras hebben we nog enkele 
bijzondere onderwaterbewoners gezien. De divemaster ging op zoek naar 
de rest van de groep en ik vervolgde de terugtocht met de film-dame. 
 
Dol enthousiast kwamen we boven; zij had al diverse keren in deze baai gedoken om te filmen, maar zó 
lang oog in oog met de zeekoe èn zoveel schildpadden op één tocht had ze nog niet meegemaakt. Op 
het strand heerlijk uitrustend en nog nagenietend kwamen langzaamaan de overige duikers terug. Nadat 
ze onze verhalen hadden aangehoord, waren sommigen toch wel jaloers. Een zeekoe tegenkomen was 
toch wel een grote uitzondering, omdat er nog maar één in die baai voorkomt. En soms laat hij zich 
dagen achtereen niet zien. Na de lunch zijn enkelen toch nog op zoek gegaan naar de zeekoe, maar 
helaas, niet meer gespot. Hij hield waarschijnlijk zijn siësta!  

 
Bij de middagduik dook ik langs, tussen en over prach-
tige koraalwanden. Schitterend mooi! Technisch ging 
het duiken steeds beter, maar helaas komt aan elke 
duik een eind. En juist als je het trimmen onder de knie 
denkt te hebben, is het weer tijd om het water te verla-
ten. 
Deze duiken hebben me overgehaald tóch vooral door 
te gaan en te genieten van al het moois onder water. 
Na deze start  in Egypte heb ik nog zo’n 20 buitenland-
se duiken gemaakt en heel veel moois gezien, maar 
over de uitvoering van de duiken was ik niet tevreden. 
Om de techniek te verbeteren, zelfvertrouwen te krijgen 
en ook in Nederland te kunnen genieten onder water 
heb ik na weer een duikloze zomer besloten lid te 

worden van een  duikvereniging. Mijn keus viel op DTZ, omdat deze vereniging zeer actief is. Inmiddels 
heb ik in de afgelopen maanden al heel veel enthousiaste mensen leren kennen tijdens de opleiding. Ik 
hoop veel duikplezier met jullie te hebben in de toekomst.                                                                                                                    

 Fien Jansen 
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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. 
Renaat. 
      Henk Betlem   
Renaat Burggraeve       Marian Roos     
Marco Collignon                       Bert Schreurs    
Kees Glas       Frans Spoor      
Leon Joosse                       Benny vd Steen   
Kees Jan Lastdrager     Erik Veerhoek    
Roek van der Mast         Harm Verbeek    
 

 
 

Piebe Hoeksma en Pieter van der Have hebben afscheid genomen van DTZ. Het ga jullie goed! 
 
Er hebben zich drie nieuwe leden aangemeld. Hartelijk welkom bij Duikteam ‘Zeeland’! 
Rob Maas, Piet Driessen en Paul Neve  
 
 
In de fotogalerij v.l.n.r. Rob Maas en Piet Driessen 
Het plaatje van Paul Neve houden we nog tegoed. 
 
 
 

 
 
 
 

Za  28 maart  Specialisatie Onderwaterbiologie, Clubhuis, 9.00-12.30 uur 
Di  31 maart  Uiterste datum opgave bootduik Kulkenol havenhoofd (Zierikzee) 
Wo    1 april   Nettentraining, Zwembad, 20.00-22.15 uur 
Za    4 april   Specialisatie Onderwaterbiologie, Clubhuis, 9.00-12.30 uur 
Za  11 april   Uiterste datum Info Duikmaterialen Onderhoud 
Ma  13 april   Deadline mei-Luchtbel 
Wo  24 april   Laatste avond opleiding in het zwembad 
Do  30 april   Uiterste datum opgave overige bootduiken 


