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Er zaten weer gelukkige mensen aan de redactietafel. Bij Veronica deze keer (toen nog 
geen oma, nu inmiddels wel!!). Maar ja, wat wil je nog meer, een actieve club levert 
mooie kopij en verhalen op! 
Jammer genoeg raken we onze voorzitter kwijt, maar er staan drie opvolgers te 
popelen. Ze stellen zich aan ons voor. Tijdens de ALV op 12 april is de verkiezing. De 
muts bevindt zich deze keer in... Japan en daar was ook een bijzondere zwemplek te 
vinden. We zijn bij de club twee instructeurs rijker: Eric en Erik, gefeliciteerd!! Kom je in 
de buurt van Den Haag of heb je een dagje vrij, dan is het Omniversum beslist een aanrader. Blijf je liever 
thuis: koop dan de dvd van Danny van Belle. Haaien in Zeeland?? Zou het binnenkort 1 april zijn? Ook in 
deze Luchtbel de aankondiging van een vervolg op de snuffelcursus wrakduiken. Misschien komen we 
nog eens voor de kust van België uit of op het wrak bij Scharendijke. 
Verse, verrassende, nieuwe kopij graag uiterlijk 12 april naar de 
redactie. We kijken er weer naar uit! Nu eerst veel leesplezier!  
Goede Paasdagen toegewenst!  
 
Arjo, Dick, Margreet, Marian en Veronica 

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Colofon 
2 Van de redactie / Verjaardagen / Inhoud 
3 Drie kandidaat-voorzitters 
4 Zeeaquaria wisselen dieren uit 
5 Duiken bij de Zeelandbrug 
6 Duikverbod Wemeldinge-Kattendijke 
7 Geheimen op de zeebodem 
8 Sepia Noordzeedier 2010 
9 DTZ twee 1*-instructeurs rijker 

  / Orka doodt trainer in SeaWorld 
10 Omniversum: Under the Sea  

  / Secrets of the Sea 
11   Waar is de muts?  
12   Haaien in Zeeland blijkenD / Wokken 
13   Uit het logboek van Bert Schreurs 
14   Bijzondere zwemplekken  
15   Wrakduiken bij Scharendijke 
16   Bootduiken in 2010   Opgave gevraagd 
17   Vervolgcursus wrakduiken  Opgave gevraagd 
17   Bruinvissen spotten 
18   Hond kan vissen / Lek in aquarium Dubia gedicht 
  / Free Sammy 
19   De vullerslijst / Mutaties per 1 mrt 2010 / Agenda  
  / Frans en Veronica opa en oma             

Mei 2010: 
  4 – Michael Veerhoek 
  8 – Peter de Groot 
  9 – Saskia Janse 
15 – Maarten Janse 
 

April 2010: 
  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 van Meerleveld 
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Henk Jobse 
 
Beste duikvrienden en vriendinnen, 
 
Ruim 15 jaar geleden raakten mijn vrouw en ik geïnfecteerd met het duikvirus. We 
maakten veel verre reizen en raakten onder de indruk van alle pracht en praal 
onder (tropisch) water. Duiken in onze eigen provincie kwam niet in ons op, totdat 
een vriend me overhaalde om eens mee te gaan naar de Grevelingen. Dat was 
toch ook wel leuk. En zodoende ben ik ook gaan duiken in Zeeland, mijn vriend 

Boet nam me mee naar de vrijdagavond-duikers en daar kreeg mijn “vervolgopleiding”. Om toch wat 
meer ervaring op te doen en ook voor de gezelligheid ben ik lid geworden van duikteam Zeeland. Hier 
heb ik o.a. mijn derde sterretje gescoord. 
 
Als ik ergens lid van ben of bij hoor voel ik mee al vaak snel betrokken, als lid van de roeivereniging heb 
ik jarenlang een bestuursfunctie bekleed en op de school van mijn kinderen ben ik voorzitter van de 
Medezeggenschapsraad. 
 
Ook aan mij is gevraagd of het niets voor mij was..voorzitter van de club. Ik moest daar even over 
nadenken want als je iets doet moet je het wel goed doen. Nu komt mijn functie als mr voorzitter te 
vervallen met ingang het nieuwe schooljaar zodoende heb ik weer wat tijd vrij. Ik vind het leuk om 
mensen samen te werken,aan te sturen en te motiveren. Ik denk ook dat ik binnen de gehele 
duikvereniging een aanspreekpunt kan zijn. Zodoende wil ik ook wel een gooi doen naar het 
voorzitterschap. 
 
Nog even wat over mezelf; ik ben dus Henk Jobse, 46 jaar, getrouwd en vader van twee kinderen. 
Samen met een jeugdvriend van me run ik al 26 jaar een aantal winkels in Middelburg. La Vaca Interieur, 
Cadeaux & Kreatief. 
Naast duiken mag ik ook graag een stukje roeien en rommel graag wat met oude auto’s en motoren. 
 

 
 

Harm Verbeek 
 
Al sinds ik in Middelburg (dat was in 1996) woon ben ik lid van Duikteam 
Zeeland. In 1985 heb ik in Seattle (USA) mijn eerste (NAUI) duikbrevet 
gehaald. En eerder was ik lid van de duikverenigingen Albatros (Vianen) en 
Spondyle (Den Haag) en daar heb ik dan ook mijn opleiding tot en met 1*-
instructeur gevolgd.  
 
Al de jaren dat ik bij Duikteam Zeeland betrokken ben vond en vind ik dit 

een hele gezellige vereniging met leuke mensen en weinig moeilijke discussies. De ongedwongen 
omgang met elkaar spreekt me enorm aan. En er wordt veel gedoken in de Zeeuwse wateren (en verder 
weg) en daar gaat het toch om! Er zijn natuurlijk wel eens zaken die minder leuk zijn, maar die zijn 
doorgaans opgelost, waarvoor mijn dank. 
 
Omdat ik al die jaren betrokken ben geweest bij de opleiding ken ik veel van de leden. En enkele leden 
spraken mij in januari aan om het gat dat Renaat achterlaat op te vullen. Zeker omdat er veel wisselingen 
in het bestuur zijn is het goed om hier serieus over na te denken. Ik ben eerder lid geweest van het 
bestuur in de rol van hoofdtrainer, dus ik weet wat de taak inhoudt. Daarbij ben ik gewend om met elkaar 
eerst goed te praten over problemen om er achter te komen waar het echt om gaat voordat je oordeel 
uitspreekt of met elkaar een oplossing kiest. Ik zie de rol van voorzitter dan ook vooral in het goed 
luisteren naar de leden en ideeën uitwisselen. En dan pas in het bestuur gezamenlijk besluiten nemen, 
want dat is ook nodig. 
 
Het lijkt me dan ook leuk om de komende jaren bij Duikteam Zeeland die rol te spelen.  
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Alcuin de Weert 
 
Beste mededuikers, 
 
Even voorstellen, mijn naam is Alcuin de Weert en sinds eind vorig jaar lid van de 
DTZ. In 1992 heb ik mijn eerste duikje gemaakt in mooi tropisch water en na jaren 
sloeg het duikvirus echt toe, waardoor ik sinds een paar jaar wekelijks in het water 
lig.  
 
Op zoek naar verdieping en het steeds beter willen leren duiken ben ik via Padi, 

IADS, IANTD en NOB nu met de laatste specialty bezig voor het 4* brevet. Maar nu genoeg over mijn 
duik “wel en wee”, want dat wordt toegelicht in het “Uit het logboek van” in de volgende Luchtbel.  
 
De DTZ is een mooie verenging met een prettige sfeer. Een vereniging met veel diversiteit en veel 
actieve leden, leden die veel duiken maar die bovenal de verenging een warm hart toe dragen. En juist 
dat maakt de DTZ tot wat het nu is; een club met heel veel mogelijkheden, van wrakduiken tot tropische 
trips, van fotografie tot biologie, van boottrips tot de wekelijkse woensdagavond duiken, een club met 
goed materieel, een goed clubblad en mooie website.  
 
Belangrijk in dit alles is dat kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan en dat initiatieven 
gestimuleerd en gewaardeerd worden en dat allemaal in een goede sfeer. Samen bouwen aan een club 
met een visie gebaseerd op deze peilers, een club voor jong en oud; dat is waar ik graag mijn bestuurlijke 
steentje aan wil bijdragen. 
 
Met vriendelijke duikgroet, 
Alcuin 
 

 
 
Gelezen in Duiken Magazin 18 februari 2010, door Marian Roos 
 
Zeeaquaria slaan handen in één - Deze week zijn bij Het 
Arsenaal in Vlissingen vier volwassen stekelroggen en twee 
babyroggen binnengebracht. De dieren zijn afkomstig uit het 
Dolfinarium in Harderwijk. Het dolfinarium is een 
samenwerking aangegaan met Zeeaquarium Het Arsenaal in 
Vlissingen. 
 
Al jaren worden met succes haaien opgekweekt bij het 
Arsenaal. Begin februari zijn ruim honderd hondshaai-eieren 
ontdekt. De eitjes zijn overgebracht naar de opkweekruimte 
van Het Arsenaal. Hier zitten al veel babyhaaien. Door de 
eieren is zelfs een klein haaienoverschot in de aquaria 

ontstaan. Daarom werd gezocht naar opvang voor 
deze dieren. Tegelijkertijd werd gezocht naar 
volwassen roggen als aanvulling voor de collectie 
en om mee te kweken. Het Dolfinarium in 
Harderwijk zocht hondshaaien voor hun grote 
aaibassin. Hun goede kweekresultaten met roggen 
resulteerde in een ruil met het Arsenaal. 
 
Haaien versus roggen 
Deze week zijn vanuit Vlissingen vijf hondshaaien 
en een dertigtal haaieneieren naar Harderwijk 
overgebracht. Vervolgens zijn vier volwassen 
roggen en twee babyroggen naar Vlissingen 
getransporteerd. De ruil moet beide aquaria succes 

bieden bij het kweken van zowel haaien als roggen uit de Noordzee. Zo kan in de toekomst een bijdrage 
geleverd worden aan het voortbestaan van deze soorten in het wild. 
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Beste duikers, 
  
Binnenkort kunnen we 
weer duiken bij de 
Zeelandbrug. Zoals je 
kunt lezen in het 
krantenartikel kan het 
duiken vanaf 18 maart.  
De Cauwersinlaag kan 
vanaf vandaag al 
gedoken worden. 
Duiken bij de  
Schelphoek blijft nog 
verboden. Zie 
http://www.pzc.nl/regio/zeeland/6326106/Duikverboden-opgeheven.ece 
  

Het zal er aan de waterkant anders uitzien. De 
kreukelberm is enorm verbreed met grove 
breuksteen (40 tot 60 cm) en onderwater ziet 
het er indrukwekkend uit. Ruim 50 meter links 
en ruim 50 meter rechts van de Zeelandbrug, 
loopt deze grove breuksteen door tot op een 
meter of -20. Ten westen van de Zeelandbrug 
ligt verspreid over een lengte van 350 meter 
een ecorif van grove breuksteen. Ik vertel niets 
nieuws dat dit ecorif ligt op een bed  van staal-
slak. Verwacht niet dat het morgen begroeid en 
bewoond is. We zullen het de tijd moeten 
geven.  
  
Joop & Felice Stalenburg zijn 350 meter ten 

westen van de Zeelandbrug reeds begonnen met het opbouwen van hun sepiagarden. Ze vinden het 
geen bezwaar als je daar een kijkje 
komt nemen. T.z.t. zullen ze ook 
tussen het ecorif enkele tipi's 
neerzetten.  
  
Het te water gaan is momenteel 
nog lastig. De huidige trap wordt de 
komende maanden vanaf de kant 
vervangen en er wordt gekeken om 
een 2e trap 150 meter ten westen 
van de Zeelandbrug te realiseren.  
 
Let op, de pas gestorte stenen 
hebben zich nog niet geheel gezet. 
Dit houd in dat de ondergrond 
onstabiel kan zijn! 
   
Plezier, Roel van der Mast 
 
Foto’s Ron Offermans 

 
Aanvulling via de DTZ-clubmail, 13 maart 2010: 
 
Hallo mededuikers, Wij hebben 2 weken geleden gedoken bij de Zeelandbrug en de ondergrond schuift 
op het getij mee en is hierdoor behoorlijk gevaarlijk. Dus wees gewaarschuwd. 
 
         Groeten, Albert en Yoeri van Es 
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Dijkvakken 2010 Van www.onderwatersport.org 
 
Projectbureau Zeeweringen start in maart met het versterken 
van de dijken op de dijkvakken Molenpolder en Storme-
sandepolder. In deze dijkvakken ligt een groot aantal 
populaire duikplaatsen: Parking (64), Kattendijke (64A), 
Tetjes (65), Paal 51-52 (66), Klein Stelle (67), Wemeldinge 

West (68), Wrak Galjoen zonder poen 
(68A), Hoogeweg (69) en Wemeldinge 
Oost – Linda (70). Het werk loopt door tot 
oktober 2010. 
 
Om niet het hele dijktraject van maart tot 
november te moeten afsluiten, is een 
fasering in het werk aangebracht: 

 
Duikverbod fase 1 van 1 maart tot 3 juli 2010:  
Traject vanaf De Stelhoeve tot en met de haven van Wemel-
dinge – duikplaatsen Klein Stelle (67), Wemeldinge West 
(68), Hoogeweg (69) en Wemeldinge Oost – Linda (70). 
Duikverbod fase 2 van 25 mei tot 1 november 2010: 
Traject vanaf het oude haventje Kattendijke tot aan de Kokuitsweg – duikplaatsen Parking (64) en 
Kattendijke (64A) . 
Duikverbod fase 3 van 3 juli tot 1 november 2010: 
Traject vanaf de Kokuitsweg tot De Stelhoeve – duikplaatsen Tetjes (65) en Paal 51-52 (66). De 
uitvoering van fase 3 sluit aan op fase 1. Is fase 1 eerder gereed, dan begint ook fase 3 eerder. 
 
Tijdens fase 2 en 3, van 25 mei tot 1 november 2010, wordt de Oude Zeedijk en Steldijk volledig 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Alleen fietsen op de kruin blijft mogelijk. De duikplaatsen blijven 
wel toegankelijk vanaf het water.  
 
Duiken bij deze duikplaatsen is niet toegestaan vanwege de veiligheid. Er zullen grote hoeveelheden 
steen en slakken per schip aangevoerd worden. Zo’n storting is binnen enkele minuten gebeurd. Op het 
moment dat een duiker het water in gaat, is er geen schip te zien. Eenmaal onder water kan er opeens 
gestort worden. Dit geldt ook voor de weekenden. 
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Door Geert Sels. Gelezen in De Standaard van dinsdag 18 augustus 2009 door Marian Roos  

 
OOSTENDE - Zo'n 280 scheepswrakken liggen voor de Belgische kust op de zeebodem. Dankzij 
het Europese Machuproject (www.machuproject.eu; Machu = Managing cultural heritage 
underwater) worden die nu intensief onderzocht. 
 
Die ochtend in Oostende. Het schip De Zeeleeuw wordt klaar 
gemaakt om af te varen. Voor klussen in dieper water doen 
maritieme wetenschappers er geregeld een beroep op. Vier jonge 
duikers, met elk meer dan honderd Noordzeeduiken op hun 
naam, checken hun apparatuur. 
 
Die dag zijn twee duiken naar scheepswrakken gepland. De 
maritieme archeologen hebben de timing minutieus becijferd. Ze 
hebben een 'duikvenster' bepaald, een tijdspanne waarin het 
ideaal is om onder water te gaan. 
 
Rekening houdend met het uitvaren en het lokaliseren van het 
wrak, zouden ze op het juiste moment tot actie moeten kunnen 
overgaan. Dat is op de kering tussen eb en vloed. Dan is de stroming het kleinst en lopen ze het minste 
risico om af te drijven. 
 
Van het eerste wrak, dat ze in de voormiddag aandoen, is nog weinig bekend. Een visser meldde in 1996 
zijn ligging nabij de Vlakte van de Raan. Op dit moment hebben de wetenschappers nog niet veel meer 
informatie dan de kwadrant en de oriëntatie. Het wrak is nog niets meer dan een werkcode: B126/309a. 
 
Op weg naar de plek worden de duikers omstandig gebrieft. Ze hebben een fototoestel, een lintmeter en 
een potje om bodemstalen te verzamelen. Onder water kunnen ze schetsen maken met potlood op 
plastic. Ze nemen nog even de omstandige checklist door. Ontbreken er elementen? Zit er begroeiing 

op? Zijn er uitgeschuurde zones langs het 
wrak? Hangen er stukken touw of netten 
aan vast? 
 
Om 10.40 uur dalen de eerste twee duikers 
af. Omwille van de veiligheid duiken ze in 
teams van twee. De anderen wachten 
boven. De zichtbaarheid is beperkt, de 
duikers zien amper zestig centimeter voor 
zich uit.  
 
Ze slagen erin de diepte te bepalen (negen 
meter) en een schets van de ligging te 
tekenen. Het schip zit grotendeels onder het 
zand, maar ze kunnen beelden draaien van 
een langwerpig uitsteeksel, vermoedelijk 

een kanon. 'Zeker niet ouder dan Wereldoorlog I', weten de wetenschappers al snel. 
 
De maritieme archeologie is er bij ons de jongste jaren met rasse schreden op vooruit gegaan. Daar heeft 
Machu veel mee te maken, een Europees onderzoeksproject dat in 2006 van start ging en deze maand 
afloopt (zie inzet). Dankzij de financiële input hebben de archeologen hun aantal duiken kunnen opdrijven 
en bij derden expertise kunnen inkopen. 
 
Omdat het zicht in de Noordzee zo beperkt is en omdat wrakken vaak bedolven zijn onder het zand, 
bedienen de wetenschappers zich op hun schip van geavanceerde technologie. De multibeam zendt 
sonargolven uit, waarvan de weerkaatsing wordt opgevangen en in 3D-beeld wordt omgezet. 
 
Ine Demerre: 'De side scan sonar capteert de schaduwen die objecten van op de zeebodem op de 
golven maken. Daarmee kun je al iets beter de hoogte en de diepte afleiden. Dat lukt nog beter met 
seismiek, een systeem dat op basis van trillingen werkt.' 
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Momenteel zijn zo'n 280 wrakposities bekend voor onze kust. De meeste daarvan liggen op vaarroutes 
en zitten in de inventaris van de Vlaamse Hydrografie. Die organisatie verzamelt alle denkbare informatie 
over onze zeebodem, zoals bekabeling, zandwinning en stortplaatsen. 

 
Vanuit het landenproject Machu is één gemeenschappelijk systeem op 
poten gezet om alle informatie te verzamelen. 'Elke partner stopt er zijn 
gegevens in', zegt Tom Lenaerts van het Vlaams Instituut voor 
Onroerend Erfgoed (VIOE). 'In het Gis-systeem kun je types informatie 
over elkaar heen leggen. Kaarten per tijdvak kun je combineren met 
luchtfoto's, met de ligging van leidingen, maar ook met onze 
multibeambeelden en de ligging van wrakken. Het is een soort Google 
Earth voor de zeebodem.' 
 
Het  

systeem is klaar voor gebruik, maar 
niet alle informatie wordt vrijgegeven. 
Er zijn kapers op de kust. Lenaerts: 
'Vaak treffen we wrakken aan waar nog 
touwen aanhangen, van objecten die te 
stevig vastzaten. Een andere techniek 
is om lucht in onderdelen te pompen, 
zodat ze naar boven drijven. Het 
gebeurt niet altijd zo onopvallend. 
Soms liggen er gewoon pontons met 
kranen om koper op te takelen.' 
 
Eind vorige maand stuurde een 
Nederlandse schipper nog het triomf-
bericht rond dat hij voor Zeebrugge een 
kanon had opgevist. Vermoedelijk 
behoorde het toe aan 't Vliegent Hart, een schip van de Oost-Indische Compagnie dat in 1735 zonk. 
Doordat het kanon nu aan land is, erodeert het in versneld tempo. 
 

 
 
Gehoord in Vroege vogels, bron: duikerslog.nl 

 
Sepia verkozen tot Noordzeedier 2010 - 
Duikers in Nederland stemden tijdens de 
Duikvaker beurs in Houten op de sepia 
als hun favoriete dier van de Noordzee. 
Ruim 340 duikers hebben hun stem uitge-
bracht, bijna eenvijfde van de stemmers 
stemde op de sepia. Tweede werd het 
zeepaardje en de gewone zeehond en 
witsnuitdolfijn behaalden gezamenlijk de 
derde plaats. 
 
De sepia, zoals de zeekat onder duikers 
bekend is, blijkt het knuffeldier van de 
Nederlandse duikers te zijn. Deze inktvis, 
met familieleden over de hele wereld, 
komt ieder voorjaar in grote hoeveel-

heden de Oosterschelde in zwemmen om zich voort te planten. Zeekatten komen als volwassen dieren 
vooral voor op open zee waar ze tot 250 meter diep te vinden zijn. Wanneer de voortplantingstrek begint, 
staan duikers massaal in de rij om het eierleggen van deze 40 cm lange inktvis te aanschouwen.  
 
Ook het zeepaardje blijkt behoorlijk populair onder de duikers, maar wordt veel minder waargenomen dan 
de zeekat. Misschien dat dit verklaart waarom er geen eerste plaats voor deze vis (want dat is het) is 
weggelegd? Het zeepaardje is wel degelijk een echte Noordzeebewoner. 
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In augustus begonnen Eric van Loenhout en 
Erik Veerhoek met de opleiding tot 1- sters 
instructeur. Na enkele theorielessen en 
praktijklessen te hebben gevolgd in 
Terneuzen, was het de beurt om de geleerde 
stof in praktijk te brengen. Onder begeleiding 
van een instructeur-trainer die hun 
bekwaamheid moest toetsen, gaven ze 
beiden met succes praktijk en theorielessen 
aan de nieuwe 1-sters en 2-sters. 
 
Sinds eind februari hebben ze alle proeven 
van bekwaamheid goed doorlopen en zijn nu 
in het bezit van hun 1-sters 
instructeursbrevet. We hebben van hen 
vernomen dat ze de smaak te pakken hebben en verder gaan voor hun 2-sters instructeurs-brevet. 
Wanneer het diploma uitreiking is, is nog niet bekend... Dus wordt vervolgd. 
 
Eric en Erik: gefeliciteerd met jullie brevet! 
 

 
 
Gelezen in De Morgen, 25 februari 2010 

 
In het pretpark SeaWorld in Orlando, Florida, heeft een orka zijn vrouwelijke trainer gedood. De 
aanval gebeurde enkele minuten voor de voorstelling, zo berichtten de Amerikaanse zender CNN 
en de krant Orlando Sentinel.  
 
De orka sprong uit zijn waterbassin en greep de vrouw vast, waarna hij haar in het rond gooide en 
onderwater trok. Er kon geen hulp meer baten voor haar.  
Het slachtoffer was de 40-jarige Dawn Brancheau, een zeer ervaren trainer. Ze werkte al sinds 1994 in 
Sea World. De Braziliaanse toeristen Joao DeCosta Sobrinho en zijn vriendin Talita Oliveira waren net 
aanwezig in de ruimte waar je de dieren kan zien rondzwemmen onderwater. Het koppel had de show 
twee dagen eerder al bijgewoond en was nu teruggekeerd om nog wat foto's te nemen. "Het was gewoon 
verschrikkelijk", vertelde Joao onthutst. "Ineens zagen we de orka voorbijzwemmen met de vrouwelijke 
trainer in zijn muil. Ze bloedde hevig uit haar mond." 
Andere getuigen verklaarden dat Dawn Brancheau de orka net aan het strelen was toen het dier haar 

plots vastgreep en met haar onderwater verdween. Een 
paar minuten later ging er een alarm af en werden de 
aanwezige toeschouwers naar buiten geëscorteerd. 
 
De orka Tillikum (ook wel Tilly genaamd) weegt maar liefst 
5.500 kilo en is met dit incident niet aan zijn proefstuk toe. 
Het dier heeft een controversieel verleden. In 1991 heeft de 
orka al eens een trainer verdronken in het Canadese park 
'Sealand of the Pacific'. Het dier werd een jaar na dit drama 
doorverkocht aan SeaWorld in Orlando waar de orka 
betrokken raakte in een ander incident. In 1999 werd het 
lichaam van een naakte man in het waterbassin 
teruggevonden. De autoriteiten verklaarden dat het 
slachtoffer hoogstwaarschijnlijk na sluitingstijd in het 
aquarium gekropen was. Tilly had de man doodgebeten. 
 
Vertegenwoordigers van dierenrechtenorganisatie PETA 
riepen SeaWorld opnieuw op om eindelijk te stoppen met 
het houden van zeezoogdieren in aquaria. Het is volgens 
hen helemaal geen verrassing dat zulke dieren in 
gevangenschap zich tegen de mensheid keren. 
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Op 15 februari ging de nieuwe film ‘Under the Sea’ in première. Maak ook kennis met de unieke 
bewoners van de zee. Tygo Gernandt begeleidt je op humoristische wijze door de wateren van Australië, 

Indonesië, en Papoea-Nieuw-Guinea. ‘Under the Sea’ laat je 
het leven en de habitat zien van de grote witte haai, 
flamboyante inktvissen, zwierige zeedraken, gigantische 
pijlstaartroggen, zeeschildpadden, speelse zeeleeuwen en 
een ongelooflijke hoeveelheid kleurrijke vissen. Maar ook hier 
heeft de klimaatverandering impact gehad. Een inspirerende 
film voor jong en oud. Aldus de introductie op de website van 
het IMAX-filmtheater Omniversum in Den Haag.  
 
Liggend in een comfortabele stoel lieten Sylvia (mijn vrouw) 
en ik ons op 23 februari onderdompelen in de fascinerende 
onderwaterwereld van de Grote Oceaan. Alsof je er zelf deel 
van uit maakteD  We kwamen ogen tekort om alles te 
kunnen zien. Nooit in mijn (korte) duikgeschiedenis kwamen 
in zo korte tijd zoveel bijzondere onderwaterdieren voorbij, 
bovendien druk bezig om hun kostje te verschalken, 
verschalkt 
te worden 
of te zor-
gen voor 
nakome-
lingen. 

Bijzondere 
opnamen 

dus. We 
kunnen ze ieder aanbevelen. De film draait zeker tot 
25 april. Reserveren is aan te bevelen. 
 
Naast  ‘Under the Sea’ zijn ook ‘Sea Monsters’, ‘Wild 
Ocean’ en ‘Dolphins’ te bekijken op het grote koepel-
vormige scherm. Verder zijn in de Omniversum-shop voor duikers diverse interessante DVD’s te koop, 
o.a. ‘Ocean Origins’, ‘Volcanoes of het Deep Sea’ en ook de nog draaiende ‘Dolphins’ en ‘Wild Ocean’. 
Je kunt de DVD’s ook via de webshop bestellen.  Zie voor het programma, de reservering, de webshop 
en nadere bijzonderheden www.omniversum.nl  
 
Dick Hoeksema 
 

 
Lembeh: weird & wonderful 
Gerenommeerd onderwater filmer Danny van Belle (drievoudig 
winnaar van de 'Palme d'Or op het wereld festival voor onderwater 
beelden) neem ons mee op ontdekkingstocht op zoek naar de meest 
zeldzame vissen op aarde. De onderwaterwereld heeft nog niet al zijn 
geheimen prijs gegeven. In 'Lembeh: ongewoon mooi', een 52 minu-
ten durende film, verkennen we de bizarre, geheimzinnige en fascine-
rende onderwaterwereld van Noord-Sulawesi in Indonesië. In deze 
documentaire zijn exclusieve beelden aanwezig van een nooit eerder 
waargenomen vis. 
 
The windows of life 
Deze documentaire won zowat alle prijzen op 'documentaire' 
filmfestivals wereldwijd. In deze kleurrijke en fascinerende productie 
nemen we van dichtbij kennis over hoe onderwaterbewoners hun 
omgeving visueel waarnemen. De meeste zeebewoners hebben ogen 

maar wat kunnen zij zien, kunnen zij kleuren waarnemen? Vragen waarop deze film antwoord biedt! 
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DTZ muts wederom gespot in Japan  
De Japanners zouden hem bijna al herkennen, de enige echte duikmuts van Duikteam Zeeland! Legde 
Renaat vorig jaar in Japan tijdens zijn reis haar al een keertje vast op de gevoelige plaat, dit maal was het 
de beurt aan ondergetekende. Alhoewel het geen reis was om zelf te gaan duiken, had het toch alles te 
maken met duiken.  

Sinds vorig jaar september ben ik namelijk 
werkzaam bij de technische dienst van Noord-
hoek in Zierikzee. Dit bedrijf voert alle mogelijke 
soorten onderwaterwerkzaamheden uit en 
beschikt binnenkort over twee nieuwe schepen. 
Aangezien ik zelf verantwoordelijk ben voor o.a. 
het netwerkbeheer op deze schepen ben ik 
afgelopen januari afgereist naar een werf in 
Niigata aan de westkust van Japan om daar het 
netwerk in bedrijf te stellen van de Noordhoek-
Constructor.  
 
De Noordhoek-Constructor is een zogenaamd 
Diving Construction Support Vessel. Hiermee 
kunnen o.a. duikwerkzaamheden worden 
uitgevoerd. Hiertoe beschikt het schip over een 
zeer modern saturatie systeem waarin maximaal 
12 duikers bijna een maand lang onder druk 
kunnen verblijven. Doormiddel van een 
moonpool, een gat in het schip, kunnen de 
duikers in een duikklok afdalen naar maximaal 
200 meter diepte om vervolgens hun opdracht te 
uit te voeren. In geval van calamiteiten aan 
boord kunnen de duikers onder druk 

overstappen naar een hyperbaric lifeboat, een reddings-
boot met decotank. Het maandblad van de NOB heeft 
onlangs nog een heel artikel geschreven over deze life-
boat. Naast duikers kan de Noordhoek-Constructor ook 
ROV’s inzetten tot een diepte van 1000 meter (ROV = 
Remotely Operated Vehicle = op afstand bestuurbare 
onderwaterrobot). 
 
Het hierboven beschreven duiksysteem zal overigens 
samen met een 100 tons kraan pas in Nederland op het 
schip worden geplaatst. In ieder geval heb ik wel de 
maidentrip van dit schip mogen meemaken aangezien ik 
na 2 weken werken aan boord in Japan met het schip ben 
mee gevaren naar Korea. Dit was ruim twee dagen varen 
via de Japanse Zee. Voor mij een mooie ervaring. 
Vergeleken met de Noordzee is het wel raar dat je soms 
meer dan 1 km water onder je had liggen. Na Korea is het 
schip doorgevaren richting Nederland. Echter wel via 
Kaapstad om zo geen last te hebben van de inmiddels 
beruchte kapers. Medio maart (zondag 14 maart, 12.00 
uur) wordt het schip hier verwacht.  
 
Inmiddels ben ik alweer druk bezig met dezelfde voor-
bereidingen, maar dan voor het tweede nieuwe schip de 
Noordhoek-Pathfinder. Dit schip wordt ingezet voor survey doeleinden. Dit maal wordt het schip dichterbij 
huis gebouwd, namelijk in Foxhol. Alhoewel de naam het niet doet vermoeden ligt dit gewoon in 
Nederland, namelijk in Groningen. Maar net zoals Japan was ik daar nog nooit geweest. En als het  
winter blijft, zal ook daar de muts worden vastgelegd op foto!  Wordt dus vervolgd! 
 
Groeten,  
Leon Joosse                                                            PS Meer informatie is te vinden op www.noordhoek.net 
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Gelezen in de Telegraaf, 11 februari 2010, door Margreet van Aalst. 

 
Dode Zandhaaien blijken AAA Zeventien van de 
negentien dode vissen die 6 februari jl. op het strand bij 
Kerkwerve zijn gevonden, blijken kabeljauwen, geen 
zandhaaien. Dat liet een woordvoerder van het Natuur-
historisch Museum Rotterdam op 10 februari jl. weten: 
“Na bestudering van foto´s is vastgesteld dat het om 
schedel-fragmenten, onderkaken en wervels van 
kabeljauwen gaat.”     
 
Een zegsman van de Eerste Hulp bij Zeezoogdieren 
(EHBZ) meldde onlangs dat het om zandhaaien ging. 
Haaien zijn echter kraakbeenvissen die geen harde 
skeletdelen achterlaten. 
 
Tot welke soort de andere twee vissen behoren, die in 
sterk ontbindende staat waren, kon het Natuurhistorisch Museum niet zeggen. Kabeljauwen komen 
normaal gesproken niet in de Oosterschelde voor. Het gaat daarom om visafval dat is aangespoeld of 
gevoerd aan hongerige vogels. 
 
 

 
 
Zaterdag 20 februari zijn wij met ongeveer 30  leden 
van DTZ gaan wokken in het restaurant Da-xin.  
 
Rond half 7 zat iedereen aan tafel met een lekker 
drankje een beetje bij te praten over van alles en nog 
wat. Het zal waarschijnlijk over duiken gegaan zijn, 
want ik heb die avond niet veel anders gehoord... Ik 
vond het zelf in het begin al erg gezellig en het werd 
alleen nog maar gezelliger.  
 
Rond kwart over 7 ging iedereen om een lekker bord 
eten. Sommigen aten in het begin een lekker soepje 
maar anderen hadden daar geen zin in en dus gingen 
ze gelijk naar het wok of bakplaat buffet.  
 

Zelf vond ik het eten erg lekker en de avond 
was heel erg gezellig. Lekker praten over van 
alles en nog wat en een lekker maaltje erbij. 
Deze avond kan niet meer stuk dacht ik bij mij 
zelf. En ik had gelijk. Rond 11 uur had iede-
reen zijn buikje rond gegeten en een bakje 
koffie gedronken. Kortom het was tijd om naar 
huis te gaan en lekker uitbuiken van een lekker 
etentje. Ik heb deze avond erg genoten.  
 
Tot de volgende keer maar weer. 
 
Sven Catsman  
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Uit het logboek van Bert Schreurs  
 
Sinds wanneer duik je en wat was je eerste duik? 
Oep, ik moet het even nakijken in mijn logboek. Ik ben begonnen met de 
duiksport bij de Roermondse Onderwatersport Vereniging op 4 maart 1977. Als 
ik dat zo opschrijf voel ik mij al een dagje ouder! 
  
Hoeveel gelogde duiken heb je?  
Ik heb ook jaren duikwerk bij de brandweer gedaan. Die duiken tellen voor mij mee en dan zijn het er 
ongeveer 2500. 
  
Waar, in welke landen heb je zoal gedoken?  
Dat is niet zo moeilijk. Eens even kijken. Limburg en de rest van Nederland, maar ook in Duitsland, 
België, Luxemburg. Frankrijk, Spanje, Italië, Egypte, Bonaire en Curaçao. En in het toenmalige 
Joegoslavië niet te vergeten. 

Vertel eens wat over jouw meest bijzondere en 
dierbare duik(en) uit je logboek.   
Een bijzondere duik was in het dorp Camaret sur Mer, 
Bretagne, in Frankrijk. De hoeveelste duik dat was 
weet ik niet meer. Het was een wrak, de Swancy Vale. 
Een oud stoomschip met een laadkraan. De diepte 
was 25 meter. In het ruim onder de laadkraan lag een 
zeeduivel van 8 maal de lengte van mijn duiklamp en 
die is 30 cm lang. Dus kun je wel nagaan dat het erg 
indrukwekkend was. Vooral toen zijn bek open ging. 
Ongekend wat een beest. 
En de duik op de Rubies een onderzeeboot voor de 
Zuid Franse kust. Diepte 34 meter. Daar waren we 

met een groep van zes duikers. We hadden plaats genomen op het dek en daar waren we omringd door 
congeralen (zeepaling). Zo dik als je eigen boven been. Er is een film van gemaakt die wel eens is 
vertoond op een ALV. Het is niet verstandig om te proberen een congeraal “te aaien”. Ze hebben 
vlijmscherpe tanden en er bestaan verhalen van duikers die enkele meters werden meegesleurd door 
woedende congeralen (red.)   
 
Wat was je kortste of langste duik ooit en hoe kwam dat?  
Mijn kortste duik was in Egypte een jaar of zes geleden. Na het overboord gaan op een diepte van 20 
meter klapte de O ring uit de fles van mijn buddy. Duik duurde niet meer dan een minuut. 
De langste was op dezelfde vakantie, iets van 85 minuten. We hadden wat moeite met de duikleider die 
aangaf dat we na 50 minuten uit het water moesten komen. Hij moest naar huis toe. Die dag heeft hij de 
bus niet gehaald. 
  
En tot slot: welk waterdier heeft het meeste indruk op je gemaakt? 
De sierlijkheid en de kleuren van de Spaanse danseres vind ik 

geweldig.   
 
 
Deze?                        Of toch maarD.   
 
 
Maar de slakken met al de kleurenpracht 
vind ik ook geweldig! 
  
  
Hartelijk bedankt voor de 
medewerking!! 
 
Margreet van Aalst 
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Tien bijzondere zwemplekken over de gehele wereld. Hierbij nummer zes: het Seagaia Ocean Dome. 

 
Dit zwemparadijs is weliswaar, vanwege tegenvallende bezoekers in 2007 gesloten maar was toch wel zo 
apart dat ik hem toch een plaatsje wil geven in het rijtje van de bijzondere zwemplekken. 

De Seagaia Ocean Dome in de stad Miyazaki (Zuid-
Japan) was het grootste overdekte waterpark ter wereld. 
Er was onder andere een zwembad bestaande uit 13500 
ton water en een zee waar echte golven gecreëerd 
werden. Deze zee was meer dan 140 meter lang en de 
golven konden tot acht meter hoog worden. In deze zee 
werd dan ook veel gesurft. 
   
De plannen om dit overdekte waterpark te maken 
bestonden al in de vroege jaren `80. Veel ontwerpers 
gingen er toen vanuit dat zo'n complex gewoonweg té 
duur was. In 1986 kregen verschillende ontwerpers en 
architecten uit Japan een soortgelijk idee.  Men besloot 
toen wél om een zo'n waterparkcomplex te maken. Men 
schatte dat het een kleine miljard dollar zou gaan kosten, 

maar uiteindelijk kostte het complex maar liefst twee miljard dollar! De bouw begon in 1988 en heeft zo'n 
vier jaar geduurd, tot eind 1992. In mei 1993 opende het Sea Gaia Ocean Dome haar deuren.   
      
Het waterpark had een lengte van 300 
meter, was 100 meter breed en is opgeno-
men in het Guinness Book of records. Het 
hoogtepunt qua bezoekersaantal was in 
1995 met 1,25 miljoen bezoekers. Er was 
een nagebootste spuwende vulkaan, 
namaak zand en het dak was ´s werelds 
grootste inschuifbare dak, zodat zelfs op een 
regenachtige dag er altijd een wolkenloze 
blauwe lucht te zien was. 
    
Het was er altijd zo`n 30 graden en het 
water ongeveer 28 graden. Het zand was 
gemaakt van zeer fijngemaakt marmer, wat 
niet zo hinderlijk aan het lichaam plakt als 
echt zand doet. Het was een staaltje van menselijk vernuft! Wat er uiteindelijk met het gehele complex 
gebeurd is nadat het dus eind 2007 voor bezoekers is gesloten is verder niet bekend.  
 
Margreet van Aalst 
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Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 130. 

 
Nog 70.000 euro nodig voor afzinken wrak - ‘Help ons dit wrak af te zinken!’ Deze oproep hing naast 
de collectebussen op de Duikvaker. We spraken met Bastian Mathijssen van Duikcentrum De Kabbelaar 
waarom juist dit wrak moet afzinken.  
  
Wat is er zo bijzonder aan het wrak?  
Het 58 meter lange wrak is geheel van 
beton en zal daardoor - eenmaal 
afgezonken - prachtig kunnen 
begroeien. Het wrak ligt al vanaf 1970 
in de Schouwse Schelphoek maar moet 
daar voor 1 oktober 2010 weg zijn 
volgens projectleider Gerius van 
Woudenberg van Rijkswaterstaat 
Zeeland. De Schelphoek staat namelijk 
op de nominatie voor een algehele 
opknapbeurt. Het is dus een eenmalige 
kans om iets moois te doen met dit 
wrak. In West-Europa is nog nooit een 
schip zoals dit afgezonken.       De beoogde plek 
 
En waar willen jullie het laten afzinken?  
We willen het wrak in het Grevelingenmeer achter Duikcentrum De Kabbelaar te Scharendijke afzinken. 
Alle faciliteiten zijn daar immers al aanwezig. Uit veiligheidsoverwegingen komt het wrak daar buiten het 

betonde vaarwater te liggen.  
  
Maar het mag wel wat kosten? 
Het ontbreekt Stichting Zeeuwse Duikwrakken aan de 
middelen om een dergelijk project volledig zelfstandig te 
financieren. Het grootste deel van de financiën komt daarom 
dan ook van de gemeente Schouwen-Duiveland, de 
provincie Zeeland en het Natuur- en Recreatieschap De 
Grevelingen. Natuurlijk draagt de Nederlandse 
Onderwatersport Bond ook een steentje bij. Toch is er nog 
een begrotingstekort. 
 
 

Wat is jouw aandeel in dit project? 
We hebben nog 70.000 euro nodig. De deelnemende 
overheidsorganisaties stellen als eis dat dat bedrag 
door de duikbranche zelf bijeen wordt gebracht. Ik ben 
belast met het vinden en overtuigen van sponsoren om 
dat begrotingsgat te dichten.  
 
Overtuig ons dan maar eens. 
Hoofddoelstelling van het project is het creëren van een 
uniek, openbaar toegankelijk kunstmatig (scheeps)rif 
voor duikers. Het wrak is voor duikers makkelijk te 
bereiken omdat het op een diepte van drie tot maximaal 
vijftien meter komt te liggen. Daardoor is het dus ook 
voor de beginnende duiker en de minder valide duiker goed te bereiken. Daarnaast kunnen op het wrak 
opleidingen worden gegeven zoals wrakduiken en grotduiken. 
 
Waar kunnen we geld naar overmaken?  
Op rekeningnummer 136180361 ten name van Stichting Zeeuwse Duikwrakken.  
W  www.wrakduikeninscharendijke.nl, T 06-22234675, E info@wrakduikeninscharendijke.nl. 
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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  

Zondag 20 juni HW 10.46    9.30 Windgat 

Zaterdag 17 juli LW  14.29  12.00 Kulkenol havenhoofd Zierikzee 

Zaterdag   7 augustus HW 13.55  12.00 Sleepwrak Tholensche Gat 

Zondag 29 augustus LW  12.44  10.30 Katshoek 

Zaterdag   4 september HW 12.06  10.30 O 31 (lamp Kees Jan) 

 
De data zijn in overleg met de schipper / eigenaar 
vastgesteld maar over de bestemming kan nog 
worden onderhandeld. Heb je nog vragen of 
suggesties 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, 
en e-mails worden niet in behandeling genomen. 
Voor alle duidelijkheid: je mag ook in één keer alle 
stroken bij mij inleveren of evt. bij Erik Veerhoek! 
 
Uiteraard kunnen belangstellenden voor het 
uitvoeren van het duikleiderschap zich ook bij mij 
aanmelden. 
 

Windgat                                          zondag 20 juni Inleveren voor  1 april 

Naam 
 

Hoogst behaalde brevet 
Telefoonnummer 

 

Kulkenol havenhoofd Zierikzee     zaterdag 17 juli Inleveren  voor  1 mei 

Naam 
 

Hoogst behaalde brevet 
Telefoonnummer 

 

Sleepwrak Tholensche Gat   zaterdag 7 augustus Inleveren  voor  1 mei 

Naam 
 

Hoogst behaalde brevet 
Telefoonnummer 

  

Katshoek                               zondag 29 augustus Inleveren  voor  1  mei 

Naam 
 

Hoogst behaalde brevet 
Telefoonnummer 

 

O31 (lamp Kees Jan)          zaterdag 4 september Inleveren  voor  1 mei 

Naam 
 

Hoogst behaalde brevet 
Telefoonnummer 

 
Tot op de boot, 
 
Kees Glas 
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Beste duikers, 
  
Als vervolg op de snuffelcursus wrakduiken van 
Rob Maas wil ik bij dezen peilen wie er interesse 
heeft in de NOB wrakduikspecialty.  
 
Het is dan de bedoeling 2 á 4 duiken per rib*) te 
maken onder leiding van NOB instructeur Ferry van 
Dorst op één van de wrakken in de Noordzee. Het 
instapniveau is 2* en je moet al een aantal wrak-
duiken op de Noordzee gemaakt hebben. Na het 
volgen van deze specialty kan, indien je een 
brevetkaart kan overhandigen, de specialty worden 
afgetekend. Start specialty medio juli.  
  
Beschikbare boten: DTZ-boot, RIB Rob Maas. (Mochten er nog mensen zijn met een rib dan horen we 
dat graag.) Opgave mogelijk tot 31 maart. 
   
Met vriendelijke groet, Roel van der Mast       *) rib betekent hier rigid inflatable boat 
 

 
Gelezen op www.denoordzee.nl, maart 2010  
 
Deze weken is er grote kans om bruinvissen te spotten vanaf 
onze kust. Toplocaties op dit moment zijn de pier van 
IJmuiden, de havenhoofden bij Scheveningen en Hoek van 
Holland, het Marsdiep (bij Den Helder) en de Oosterschelde. 
 
De bruinvis wordt de laatste jaren steeds vaker gezien. Met 
name in de wintermaanden en het vroege voorjaar (maart) is 
er op windstille dagen en met een portie geluk een grote kans 
om deze kleine zeezoogdieren aan de Noordzeekust te zien. 

Vaak vissen er in de buurt van pieren één of meerdere dieren. In de 
Oosterschelde zijn bruinvissen het hele jaar door te zien. 
 
Omdat bruinvissen kleine dieren zijn is het makkelijker om ze 
te ontdekken bij weinig of geen wind. Dan pas is het mogelijk om hun 
kleine rugvinnen te onderscheiden van de golven. 
 
Waar heeft u de grootste kans? Wilt u ook bruinvissen zien? Kijk dan 
regelmatig even 
op de site 

www.waarneming.nl, om te lezen waar er de laatste 
tijd bruinvissen gezien zijn. Het beste weer voor 
spotten is een aflandige wind en/of windkracht 1-2. 
Windvoorspellingen kunt u bekijken via: 
www.windfinder.com (klik op een rood stipje op de 
kaart voor de door u gewenste locatie). 
 
Heeft u een leuke of bijzondere waarneming 
gedaan? Laat het ons dan weten! U kunt uw 
melding doen via deze link. Wilt u meer lezen over 
de bruinvis? Lees dan ons uitgebreide dossier.   
 
Schrijver: Vrijwilliger Wouter Jan Strietman 
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Gelezen in het AD van: 05/10/09 door Magreet van Aalst 

 
WUCHANG - In het Chinese Wuchang wandelt en zwemt 
een hond rond die kan vissen.  
 
Ding Ding leerde dat helemaal zelf, toen hij met zijn baasje 
Lin ging zwemmen in het Donghumeer. 
"Hij kreeg maar niet genoeg van het water en ging steeds mee zwemmen," zegt Lin in de Wuhan Evening 
Post. "Tijdens het zwemmen beet hij naar alles wat dreef, zoals flessen, piepschuim of dode vissen. Hij 
bracht al die dingen dan netjes naar de oever.  
Enkele dagen geleden kwam hij opeens aanzetten met levende vissen. Binnen tien minuten had hij drie 
grote exemplaren van meer dan drie kilogram bovengehaald."  
 
Ding Ding vangt nu geregeld vissen, tot grote verbazing van de omstaanders. "Hij ziet waar de dieren zijn 
aan de hand van de belletjes aan de oppervlakte," zegt het trotse baasje. 
 

 
 
vr 26 feb 2010, 16:20 | De Telegraaf  Gelezen door Margreet van Aalst 

 
DUBAI -  Een deel van een megawinkelcentrum in Dubai is een tijd dicht geweest omdat er een lek 
zat in een enorm aquarium.  

Autoriteiten in Dubai hadden het winkelcentrum uit voorzorg 
gesloten. In het aquarium zwemmen achter een 75 centimeter 
dikke doorzichtige wand 33.000 dieren van 85 verschillende 
soorten, waaronder ongeveer 400 haaien. Er zit zo'n tien 
miljoen liter water in het aquarium.  
Meer dan 300 mensen werden aan het werk gezet om het 
water op te dweilen.  
 
Vanaf de opening van het winkelcentrum in november 2008 
komt het aquarium regelmatig in het nieuws. Zo'n veertig 
haaien zijn al omgekomen bij gevechten. Klik hier voor de 
beelden.  

 
 

 
 
Gasten van Atlantis in Dubai moeten het 
doen zonder haai Sammy. De publieks-
trekker van het hotel is bevrijd na een 
intensieve Free Sammy-campagne. 
 
Sammy, een vier meter lange walvishaai, 
werd door de hotelbazen uit de Perzische Golf 
gevist om het aquarium van het nieuwe hotel 
op te leuken. Helemaal geen gek idee, ware het niet dat de walvishaai een bedreigde diersoort is en 
haaien het niet zo hebben op kleine ruimtes. 
 
Het Atlantis beweert de uitgeputte Sammy te hebben gered en dat het altijd van plan is geweest om het 
beest vrij te laten als het lekker uitgerust zou zijn na een verblijf in het luxe hotel. Blijkbaar heeft een 
walvishaai bijna anderhalf jaar nodig om op kracht te komen, na haar sabbatical zwemt Sammy inmiddels 
weer vrolijk rondjes voor de kust van Dubai. 
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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   
Roel van der Mast      Harm Verbeek    
 

 
 

 
 
Nieuw lid: Guillaume de Jonge. Welkom bij DTZ! 
 
 
 

 
 
 
 

Ma 22 mrt BestuursLedenVergadering 
Za  27 mrt Specialisatie onderwaterbiologie, Clubhuis, 9.00-12.30 u 
Wo 31 mrt Uiterste datum opgave bootduik Windgat 
Wo 31 mrt Uiterste datum opgave wrakduikspecialty 
Ma 12 apr Algemene LedenVergadering, Clubhuis, 20.00 u 
Ma 12 apr Deadline mei-Luchtbel 
Vr  30 apr Uiterste datum opgave overige bootduiken 
Zo  23 mei Wandelen rond de vloedlijn, Deltapark Neeltje Jans, 14.00 u 
Zo  20 jun Bootduik Windgat, Vertrek Julianahaven Yerseke, 9.30 u 
 

 
 

We vonden Veronica wat afwezig bij de redactievergadering op dinsdagavond 16 maart. En we begonnen 
ons al enige zorgen te maken over het stukje ‘Van de redactie’, waaraan Veronica altijd een belangrijke 
bijdrage levert. Naar de oorzaak van haar ‘afwezigheid’ hoefden we niet lang te raden. Nog voor het 
tweede ‘kopje koffie met wat erbij’ hoorden we dat Lidy uitgerekend was over acht dagen. 

 
Plichtsgetrouw als ze is beloofde Veronica 
toch het redactionele stukje weer voor haar 
rekening te nemen. Maar Lucas had geen zin 
om zijn tijd vol te maken en op 17 maart 
meldde hij zich in huis Nuis. ‘Van de redactie’ 
ondervond dus enige vertraging. Als je Lucas 
ziet snap je waarom. Wat een drolletje! Het 
vertraagde stukje van de redactie is er toch 
gekomen; in en tussendoor de regels kun je 
lezen hoe het met oma (en opa) is gesteld...  
 
Veronica en Frans, namens de rest van de 
redactie heel hartelijk gefeliciteerd met 
kleinzoon Lucas!   
 


