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Hierbij dan de laatste luchtbel van mijn hand. Tijdens de paasdagen was ik 
bezig er de laatste hand aan te leggen. Hopelijk is er snel iemand gevonden 
die deze taak van mij gaat overnemen. Helaas staat er nog geen rij van 
gegadigden, dus meld u gerust aan. 
 
Als u snel doorbladert naar het stukje van de voorzitter, kunt u daar lezen wie zich tot nu toe kandidaat 
hebben gesteld voor een bestuursfunctie. 
In deze luchtbel hebben we leuke nieuwtjes, maar ook is er droevig nieuws. Paul & Marjon vertellen daar 
verder over. Verder vertellen wij u meer over het geheim van Roel v.d. Mast. U kunt ook kennismaken 
met twee nieuwe leden. Twee andere leden vertellen over hun duikervaringen die zij hebben opgetekend 
in hun logboek.  
 
Dan is er deze keer weer een puzzel en natuurlijk de oplossingen van de vorige puzzels. Ook aan de kids 
is gedacht. We hebben een leuke kleurplaat opgenomen. Wilt u de kleurplaat via de mail ontvangen, 
omdat de kids ruzie maken over wie de luchtbel mag hebben, mail dan even naar de hoofdredacteur (zie 
colofon). Deze keer kunnen zij nog even oefenen. Misschien dat er volgende keer een kleurwedstrijd aan 
verbonden wordt.  
 
De vakanties komen er weer aan en daarmee, naar wij hopen, ook de vakantieverhalen.  
 

        Tilly (mede namens Arjo, Veronica en Marian) 
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“Het doel binnen bereik” is voor mij het thema van mijn laatste bijdrage als voorzitter. We hebben een 

goed traject achter de rug en we gaan dit binnenkort presenteren. We begonnen met veel losse vragen. 

Onderweg was lang niet alles duidelijk. En ook nu is niet alles klaar. Volgens mij is dat ook niet de 

bedoeling. Ik heb bij het bestuur en op de verschillende avonden herhaaldelijk gezegd: “Veranderen gaat 

niet vanzelf en zeker niet direct. Je moet er de tijd voor nemen!” Met die avonden en die gesprekken 

hebben we wel duidelijk gekregen waar we concreet mee aan de slag willen: het verbinden van leden, 

duidelijkheid bieden over wat we als club doen met een leuke uitdaging in het vooruitzicht.  

Voor we verder gaan met de uitwerking van die plannen is het goed om eerst de goedkeuring van de 

ledenvergadering te vragen. Op 16 april a.s. hebben jullie allemaal de kans om kennis te nemen van het 

afgelopen traject, van de resultaten en van de concrete voorstellen. Je mag ons als bestuur hier op 

komen bevragen. Naar vermogen zullen we dan antwoorden geven. Daarna treden we collectief af als 

interim-bestuur! Dit opent de weg voor een nieuw bestuur dat in dezelfde vergadering gekozen moet 

worden. Dit nieuwe bestuur zal dan uitwerking geven aan de plannen met jullie hulp natuurlijk! 

Met enige trots presenteer ik het kandidaat bestuur: 

 Voorzitter: Tilly Neve-van der Leden 

 Secretaris: Mario de Wever 

 Penningmeester: ?  

 Materiaalcommissaris: Marco Collignon 

 Hoofdtrainer: Erik Veerhoek 

 

Deze mensen worden natuurlijk ondersteund door enkele secondanten, die vaak vergeten worden: 

 Ledenadministrateur: Mathilde Matthijsse 

 Materiaalbeheerder: Bert Kögeler 

 

Een kasbeheerder hebben we gevonden. Han de Vlieger wil deze taak op zich nemen. Dit betekent een 

verlichting van de taak van penningmeester. We zijn nog op zoek naar een redacteur voor de clubkrant. 

Daarnaast zien we graag een enorme uitbreiding bij de Activiteitencommissie om de plannen waar te 

maken. Schroom dus niet en geef je (tijdens de ledenvergadering) op om iets bij te dragen. 

Zelf kijk ik met veel plezier om naar mijn korte periode in het bestuur. Ik heb veel enthousiasme en 

daadkracht meegemaakt binnen en buiten het bestuur. De vele gesprekken gaven me positieve energie 

om er iets van te maken. Ik stop natuurlijk niet met klusjes voor Duikteam Zeeland, maar ga weer doen 

waar ik al jaren actief in ben: het geven van opleidingen, het begeleiden van beginnende duikers en het 

genieten van de onderwaterwereld. Tot aan de waterkant! 

Harm Verbeek 

 

  
 
 
De secretaris houdt alle besluiten bij op een lijst. Deze is op te vragen bij de secretaris. Bij voorkeur via 
secretaris@duikteamzeeland.nl .  
 

mailto:secretaris@duikteamzeeland.nl
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Stefan van Damme 
 
 
Elke jaar komen er weer nieuwe leden bij, wie zijn ze wat doen ze en wat 
beweegt hun om te gaan duiken. 
In deze rubriek gaan we kennismaken met de nieuwe D.T.Z. leden. 
Deze keer maken we kennis met…. 
 
 

1. Wie is Stefan ( stel je ‘ns voor, wat voor werk doe je, waar kom 
je vandaan etc) 
 

Ik ben Stefan van Damme, geboren en getogen in Vlissingen. Getrouwd 
en vader van een dochter van 7 jaar en twee zoons van twee en vijf 
jaar. Werkzaam bij Heerema Vlissingen als construction manager. 
 
2. Waarom ben je lid geworden van Duikteam Zeeland? 
In 2002 ben ik samen met m’n vrouw begonnen met duiken tijdens de vakanties. Ons brevet hebben 
we hiervoor gehaald bij Duikschool Goes. Nu met de kinderen komt het er niet meer van om 
gezamenlijk te gaan duiken en ben ik vorig jaar weer begonnen met duiken in de Zeeuwsche 
wateren. Hiervoor ben ik op zoek gegaan naar een duikschool om gezamenlijk te trainen en 
ervaringen te delen. M’n collega Ronald Sturm wees me op Duikteam Zeeland. 

 
3. Wat is je eerste indruk van Duikteam Zeeland? 
Een enthousiaste en gevarieerde groep mensen welke ieder op zijn manier bezig is met het duiken. 
Ik vind het geweldig wat er vanuit de vereniging allemaal georganiseerd is en wordt. 
 
4. Heb je naast duiken nog andere hobby’s? 
Naast het duiken loop ik hard, zit ik in het bestuur van Scoutinggroep de Watergeuzen en ga zomers 
met het gezin zeilen. 

 
5. Wat is je favoriete muziek?  
Favoriete muziek is blues/rock muziek. 

 
6. Welke film heeft jou het meest geboeid? 
Niet specifiek één film maar voor een humoristische actiefilm  
met spannende momenten blijf ik een avondje thuis. 

 
7. Waar kunnen we je midden in de nacht voor wakker maken? 
Hopelijk is dit nergens nodig voor. 
 
 

 
8. Wat is je grootste droom? 
Gezond blijven en samen met gezin, familie en vrienden genieten van de kleine geneugtes van het 
leven! 

 
 
 

Bedankt voor je medewerking! 
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Uit het logboek van……Astrid van der Mast 

  

Sinds wanneer duik je en wat was je eerste duik?  

Sinds september 2008 ben ik echt onder water 
gegaan. Daarvoor heb ik verschillende jaren 
geprobeerd om onder te komen maar dat ging steeds 
mis vanwege problemen met klaren.  

Mijn eerste duik was bij de inlaag(Wolphaartsdijk). Dit 
was een duik van 60 minuten met een diepte van 6 
meter. Het water was helder en er was veel kleur. Een 
foto van deze duik komt regelmatig langs in duikland. 
Je ziet dat ik de inflator angstvallig vasthoud. Lekker 
belangrijk maar ik heb een leuke duik gehad. 

  

Hoeveel gelogde duiken heb je?  

Inmiddels heb ik 244 gelogde duiken gemaakt. Met in 
de laatste 2 jaar toch wel gemiddeld een duik of 90 per 
jaar. 

  

Waar, in welke landen heb je zoal gedoken?  

Natuurlijk duik ik veel in Nederland en met name in de zomermaanden in de Westerschelde en 
de laatste tijd in de winter het Veerse meer. Maar ben al een aantal keren in Egypte geweest. En 
uiteraard mijn favoriete land, Engeland. O ja Frankrijk (Bretange) kan ik ook aan de lijst 
toevoegen.  

  

Vertel wat over jouw meest bijzondere en dierbare duik uit je logboek.  

Duik 87 op 5 juni 2010. Met een duiktijd van 65 minuten en een diepte van max 14 meter was 
deze duik vooral door het goede zicht en het vele leven een prachtige duik.  Wat als eerste al 
opviel waren de niet te tellen sepias bij de tipis. Door het goede zicht was het een mooi 
schouwspel. Tevens kwam ik die duik nog een dalia tegen en een slakdolf. Slakdolven kom je 
over het algemeen niet zo heel veel tegen. Deze duik heb ik gemaakt op Dishoek met een 
watertemperatuur van 14 graden en een natpak dubbel 7. 

  

Duik 134 op 21 september 2010. Met een duiktijd van 85 minuten en een diepte van max 6 meter 
was dit een nachtduik vol leven. Dat je tijdens een duik zoveel kan zien dat kan zelfs een 
fotograaf niet bijhouden. We kwamen langstaartzeepaardjes tegen, kortsnuitzeepaardjes, 
zeehazen van klein tot grote exemplaren. En aan het eind van de duik eigenlijk kreeg ik het al 
koud, een zonnevis(zeus Faber). Prachtig als ze zo vrij zwemmen en in het schijnsel van de 
duiklamp komen zwemmen. Deze duik heb ik gemaakt in Laveoc (bretange) met een 
watertemperatuur van 17 graden en een natpak dubbel 7. 

  

Duik 206 op 1 september 2011. Met een duiktijd van 78 minuten en een diepte van max 7 meter 
was dit door de lange tocht met duikuitrusting aan naar het water over rotsen een 
sprookjesachtige duik. Met een sprong van de rots te water en twee bruine ogen houden je vanuit 
het water in de gaten. Want die zaten er, zeehonden. Speels, nieuwsgierig en voorzichtig aan je 
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flipper zitten. Tevens waren daar veel rotsen onder water waar veel dahlia’s groeiden. In alle 
maten en kleuren. Een mooi doolhof door rotsen. 
Mooie lichtvallen door de grot die daar was. Hier 
kon je een meter of 30 inzwemmen met licht van 
bovenaf. Deze duik heb ik gemaakt in Godrevy ( 
Engeland). Met een watertemperatuur van 16 
graden en deze keer met een droogpak. 

   

Wat was je kortste of langste duik ooit en hoe 
kwam dat?  

Echt veel korte duiken kan ik niet in mijn logboek 
vinden maar op 11 december 2011 was ik na 30 
minuten weer boven. Dit was bij het Trafohuisje en 
mijn handen waren zo koud, dat ik de duik 
daardoor moest afbreken. Snel andere 
handschoenen aangeschaft en het probleem was verholpen. Deze duik dook ik in droogpak met 
een watertemperatuur van 4 graden. 

  

Mijn langste duik was een bootduik. 99 minuten op een driemaster. Met een boot vanuit Dishoek 
25 kilometer de Noordzee opgevaren. Aangekomen bij het wrak te water met goed zicht en mooi 
begroeid met her en der oude ankers bij het wrak. Dit wrak ligt op 8 meter diepte. 

  

En tot slot welk waterdier heeft het meeste indruk op je gemaakt? 

Nou dat is toch wel de sepia. Zeker in paartijd dat je ze zo dicht kunt benaderen, dit geeft iedere 
keer wel een bijzonder gevoel om daar tussen te mogen duiken. 

En welke ik toch even wil benoemen het slakdolfje. Schattig visje vrij zeldzaam 

  

 Hartelijk bedankt voor de medewerking!! 

 
                                     

 
                  
 
 
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.    
            
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.    
            
Albert van Es            ……………….. Erik Veerhoek   ……………….. Marian Roos        ……………….. 
Annick Creemers         ……………….. Frans Spoor    ………………..  Henk Jobse         ……………….. 
Benny van der Steen   ……………….. Harm Verbeek  ……………….. Marjon Jobse       ……………….. 
Bert Schreurs            ……………….. Henk Betlem     ……………….. Michel de Smit     ……………….. 
Boudewijn Weenink    ……………….. Kees Glas        ……………….. Paul Neve            ……………….. 
Erik de Been               ……………….. Peter de Groot  ……………….. Marco Collignon   ……………….. 
Eric van Loenhout      ……………….. Leon Joosse    ……………….. Roel van der Mast ………………. 
Kees J Lastdrager  ………………..  
  

 
 
Roel van der Mast 



7 
 

 

 
 
In het komend seizoen worden de leden van duikteam 
‘Zeeland’ weer in de gelegenheid gesteld om met de ‘Cornelis 
Laurens’ een aantal bootduiken te maken.  
 
 
 

 datum Kentering* Afvaartijd Bestemming  

Zaterdag 23  juni LW  12.43   10.30 Kulkenol havenhoofd (Z-zee) 

Zaterdag 14 juli HW  12.50   10.30 Windgat 

Zondag  5 augustus LW  12.36   10.30 Sleepwrak  Tholensche gat 

Zondag 26 augustus HW  10.55     9.30 Gorishoek 

Zaterdag 1 september LW  10.56     9.30  O 31   (lamp Kees_Jan) 

     

* kentering t.o.v. Kats 
 
De data zijn in overleg met de schipper / eigenaar vastgesteld maar over de bestemming kan nog worden 
onderhandeld. Heb je nog suggesties over locaties laat het me zo spoedig mogelijk weten. 
 
 
 
 

 
 
Woensdagavond 7 maart hebben wij van de 2

de
 sters opleiding onze tweede zwembadoefening gedaan. 

Het was weer een waar spektakel. 
 
Begonnen werd er met een briefing over de oefening. 
Tevens een korte herhaling over wat te doen alvorens te 
water te gaan. Zoals KORAAL en KILO werd weer effe 
behandeld. Voor sommigen nieuwe begrippen daar er uit 
onze groep diverse mensen van buitenaf komen met 
verschillende vooropleidingen van PADI en NELIOS. 
 
Aan ieder budypaar werd een ervaren duiker gekoppeld 
welke ons met raad en daad bijstonden. 
Na de materiaal- en buddycheck gingen we te water. De 
diverse oefeningen welke we gedaan hebben zijn een duik 
geweest met een lijnreel, gecontroleerde opstijging langs een 
touw, een decompressie-/markeringsboei oplaten en een 
reddingsopstijging. 
 
Na de diverse oefeningen ging iedereen zijn materiaal weer opruimen en na afloop was het nog effe 
napraten met een drankje in de bar. 
Langs deze weg wil ik ook de trainers en mede clubleden welke hielpen bedanken voor de plezierige en 
nuttige avond. Bedankt! 
 
Stefan van Damme 
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(uit de nieuwsbrief NOB) 
 
Op vrijdag 16 maart heeft Roel van der Mast, lid van de Deltacommissie van de NOB, laten zien waar hij 
maandenlang in het geheim aan heeft gewerkt: samen met NOB-voorzitter John Geurts overhandigde hij 
Bastian Mathijssen (eigenaar van Dive-Inn de Kabbelaar) een prachtige maquette van het in 
Scharendijke afgezonken schip Le Serpent. Met dit zeer gedetailleerde schaalmodel kunnen duikers zich 
optimaal voorbereiden op hun wrakduik.  
 
Hulp bij vraagstukken 
 
Hoe is Roel op het idee gekomen om dit schaalmodel 
te maken? “Al vanaf het begin ben ik bij het project 
rond Le Serpent betrokken geweest”, vertelt hij. “Dat 
wil zeggen dat ik het betonnen schip meters diep in de 
slib heb zien liggen. Slechts het stuurhuis en enkele 
centimeters van de romp waren zichtbaar. Het was 
moeilijk om een compleet beeld te krijgen hoe het schip 
eruit zou zien, maar voor zover mogelijk heb ik het 
schip toch getekend. De beelden van de testduik in het 
schip stonden op mijn netvlies en zijn op die manier in 
de tekening verwerkt. Zo heb ik een aardig 
gedetailleerde tekening kunnen maken die bij vele vraagstukken over het schip uitkomst bood.” 
  
 
 “Ik ben ’s nachts mijn bed uitgekropen om naar het schaalmodel te kijken” 
 

Na het afzinken van Le Serpent en het onbedoelde 
wegglijden naar diepere wateren was er behoefte aan 
een nóg gedetailleerdere tekening van het schip. “De 
duiker zou met het plannen van zijn duik erg geholpen 
zijn met een 3D-weergave, waarop bijvoorbeeld 
doorgangen en gidslijnen zichtbaar zouden zijn. Omdat 
een 3D-tekening te complex zou worden, heb ik 
gekozen voor een opengewerkt schaalmodel.” Op 1 
november 2011 is Roel gestart met de bouw van het 
model, dat een schaal van 1:100 heeft. “Het model is 
hoofdzakelijk gemaakt van triplex en hardhout”, zo licht 
hij toe. “Op papier heb ik eerst een bouwplan getekend. 
De spanten, opbouw en romp kregen hier hun eerste 
vorm. Na alle stukken getekend en gecontroleerd te 

hebben heb ik de maatvoering overgenomen op het hout en met een decoupeerzaag uitgezaagd.” Met 
behulp van water en vuur is de romp vervolgens in zijn vorm gebogen. “Er ontstond een mooi houten 
model, die echter nog de look van de echte Serpent moest krijgen. Dat is uiteindelijk bereikt door het 
onder te dompelen in beton, een erg spannende actie. Het beton was dik, groen, somber en leek veel 
sneller uit te harden dan ik het overtollige beton eraf kon wrijven. Ik heb gezucht, gevloekt en ben 's 
nachts diverse malen mijn bed uitgekropen om te kijken hoe het model zou opdrogen!” 
 
 
Plastic spoorwegarbeiders worden duikers 
 
Het hardhout, wat geroest staal moest uitbeelden, had 
Roel voorafgaand aan het onderdompelen afgeplakt met 
tape. “Pas toen de tape was verwijderd en er meer 
kleuren in het model tevoorschijn kwamen kreeg ik het 
vertrouwen in het model weer terug. Vanaf dat moment 
was het zaak om het model op te leuken met duikers. 
Hiervoor heb ik in een hobbyzaak plastic 
spoorwegarbeiders gekocht, die ik met vuur heb 
vervormd tot duikers.” Met een pincet heeft Roel de  
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voeten plat geknepen, armen en benen gebogen en met epoxylijm zijn persluchtflessen en nitroxflessen 
(!) op de rug geplakt. “Met een veerkrachtige draad uit de waslijn heb ik de duikers een plekje in en op het 
wrak gegeven.” 
 
 

Goede voorbereiding 
 
Woensdag 14 maart, ruim vier maanden na de start van dit 
geheime bouwproject, was de dag dat het schaalmodel van 
Le Serpent voorgoed in de vitrine werd geplaatst. Zoals 
bekend heeft Roel de maquette twee dagen later vol trots 
aan Bastian Mathijssen overhandigd. “Met het model op de 
duiklocatie en een filmpje van het model op de NOB-site 
denk ik dat duikers een goede voorbereiding op hun duik 
kunnen maken”, beëindigt Roel zijn verhaal. “Alles is op 
schaal en de details zien er op het model precies hetzelfde 
uit als op de echte Serpent. Ik hoop dat alle Serpent-
duikers er veel plezier aan gaan beleven!” 

 
 
 

 

Laatst bijgewerkt op: woensdag 28 maart 2012 | 15:44, www.pzc.nl 
 

 
MIDDELBURG - Het Stadhuismuseum in Zierikzee 
krijgt een aantal bijzondere stukken uit het wrak 
van De Roompot in bruikleen. 

Het gaat onder meer om gebruiksvoorwerpen en 
dekhout van de Oost-Indiëvaarder. 
 
Archeologen van de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed (RCE) doken in 2005 naar het wrak, op 22 
meter diepte voor de kust bij Vrouwenpolder. Voor 
onderzoek werden spullen meegenomen en 
geconserveerd. Het is voor het eerst dat die spullen 
nu ook aan het publiek worden getoond. 

 
 
Het gerenoveerde Stadhuismuseum wordt 5 april heropend. Volgende maand wordt ook het onderzoek 
van de RCE naar De Roompot gepubliceerd. Het schip werd in Zierikzee gebouwd en verging in 1853 op 
de terugreis. 
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Schreven wij in 2010 nog over Willem en dat hij op een bijzondere manier toch maar weer 63 was 

geworden. Deze keer is de berichtgeving heel wat somberder. Willem heeft het lange tijd stil willen 

houden dat hij feitelijk ernstig ziek is en uiteraard hebben wij dat gerespecteerd.  Op 26 maart werd deze 

stilte echter verbroken en bleek hoe ernstig dit wel is. Wij bezochten namens jullie Willem in de Hospice 

in Ter Reede.  De warm ingerichte huiskamer hebben wij extra met een bloemetje opgefleurd en naar de 

verhalen van Willem geluisterd. Kortgeleden is er zelfs een boek van hand van Han Smits verschenen dat 

verhaalt over de “Schelmen van de Westerschelde” ; een boek over de sleepvaart waarin menig verhaal 

van Willem Dijkhuizen is opgetekend.  Het verhalen vertellen kan Willem nog steeds, alhoewel hij er meer 

tijd voor nodig heeft en alleen al dat maakte duidelijk dat Willem ernstig ziek is. Als jullie op bezoek willen 

gaan, dan graag wel even je afspraak afstemmen met zijn vrouw Henny. Een kaartje sturen valt altijd in 

goede aarde. 

Stuur je kaartje naar Hospice Ter Reede, Vredehoflaan 370, 4382 CJ Vlissingen Postbus 360, 4380 AJ 

Vlissingen 

Paul  & Marjon 

 

 

  
In het kader van de Week van de Zee wordt op vrijdag 25 mei 2012 bij de Kreken van Ouwerkerk voor 
basisscholen van Schouwen-Duiveland een programma rond de Oosterschelde aangeboden. Naast het 
bekijken van de Oosterscheldedieren gaan ze op stap met de boswachter door de inlaag. 
Deze activiteit wordt ondersteund door het Nationaal Park Oosterschelde en wordt georganiseerd door 
het NME- centrum Schouwen-Duiveland, Staatsbosbeheer en de Biologische Werkgroep van de 
Nederlandse Onderwatersportbond (NOB). 
Meer informatie: Jos Catsman/Ada Schreurs, telefoon 0111-416093; e-mail: ada.schreurs@nmesd.nl  
e-mail: jos.catsman@nmesd. 
 
 
Op zondag 2 september 2012 zullen duikers van de Biologische Werkgroep van de Nederlandse 
Onderwatersport Bond in samenwerking met IVN-natuurgidsen bij het Goessche Sas aan de 
Oosterschelde (ten noordwesten van het Havenkanaal) in het kader van de Groene Maand een excursie 
organiseren. Bovenop de dijk richten de duikers ter plekke aquaria in, die doorlopend bezocht kunnen 
worden. De duikers geven informatie aan de voorbijgangers en vertellen over de levensgemeenschappen 
in de Oosterschelde. Van 11.30-13.30 uur op het strandje van het Goessche Sas aan de Oosterschelde 
zullen de IVN-natuurgidsen begeleiding en uitleg geven aan de bezoekers. Zij nemen zandmonsters, 
gaan op zoek naar kleine beestjes in het zand en krabben, garnalen, schelpdiertjes en wieren in de 
getijdenpoeltjes met schepjes, buisjes, schepnetjes, loepjes en zoekkaarten. De leuke vondsten worden 
verzameld in een bakje zodat de bezoekers zich bij de duikers kunnen voegen om hun vondsten te tonen. 
Uiteraard worden de dieren en wieren na afloop teruggebracht in de Oosterschelde. Overige schatten, 
zoals schelpen, kunnen de kinderen meenemen naar huis.  
Aan deze dag zijn voor bezoekers geen kosten verbonden. Aanmelden is niet nodig. 
 
Deze activiteit wordt ondersteund door het Nationaal Park Oosterschelde en wordt georganiseerd door 
het IVN De Zeeuwse Delta, Milieu Educatie Centrum de Bevelanden en de Biologische Werkgroep van 
de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB). 
Informatie over deze activiteiten en over aanvang en duur ervan: 
MEC de Bevelanden 0113-252628. 
 

mailto:ada.schreurs@nmesd.nl
mailto:jos.catsman@nmesd
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Welk artikel wordt gebruikt bij ijsduiken? Oplossing: kettingzaag 

 
 
 

4 1 7 9 3 5 2 8 6 

3 8 6 2 7 1 5 4 9 

5 2 9 8 6 4 1 7 3 

9 4 2 1 5 3 7 6 8 

6 7 1 4 8 2 3 9 5 

8 5 3 7 9 6 4 1 2 

1 6 4 5 2 9 8 3 7 

2 9 8 3 4 7 6 5 1 

7 3 5 6 1 8 9 2 4 
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Zoek de juiste benamingen bij de foto’s in de woordzoeker. Op de foto’s is aangegeven uit hoeveel letters 

het te zoeken woord bestaat. 

Als alle juiste woorden weggestreept zijn ontdek je in de overgebleven letters een sluipreclame! 

 

  K I J G E W E I S P O N S K O 

  P W W W Z E W F L O T O N S E 

L A N W E D U W E R O O S D O 

N D M E R W L A T E R M Z N L 

V O O I R N K Z O G M E E E E 

E J F I U R D E E Z E N E R Z 

A I L H A D E E Z D E A A G E 

E U W S E O S A O N D B P R E 

H R S I V T K N I L J I P O W 

T A T E R F D J A P O L E N T 

A L O I P E S E O M E S L D S 

L A W K R O O L Z E E S T E R 

A G R P O E T I J E S D M L A 

G T A B A R K E E Z D R O O N 

H D I L S I V R E T O B D D E 
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Paul Neve 
 
Sinds wanneer duik je en wat was je eerste duik? 
 
Ik duik sinds 1992 en mijn eerste duik was bij Geersdijk in het Veerse meer.  
 
Hoeveel gelogde duiken heb je? 
 
Ik heb 926 gelogde duiken. 
 
Waar, in welke landen heb je zoals gedoken? 
 
Nederland natuurlijk, Frankrijk, Spanje, Kroatië, Bonaire, Curaçao en Egypte. 
 
Vertel wat over jouw meest bijzondere en dierbare duik(en) uit je logboek. 
 
Dat was een duik in Kroatië op het wrak van een 
passagiersschip Baron Gautsch. Het bijzondere van deze 
duik was dat ik zou gaan duiken met twee Duitse buddy’s en 
dat zij, toen ze eenmaal beneden waren, blijkbaar toch liever 
met zijn tweeën gingen duiken. Het werd dus voor mij een 
solo duik. Tilly was superkwaad op deze twee sukkels en 
heeft ze op haar beste Duits goed de waarheid verteld. De 
duik zelf was geweldig! 
 
De Baron Gautsch is gezonken in 1914 toen het op een 
onderwater mijn liep. 240 onschuldige mensen lieten het 
leven, en zonken naar de bodem van de zee. Het schip ligt 6 kilometer ten zuidwesten van de vuurtoren 
van Sveti Ivan na Pucini op een diepte van 28 tot 40 meter. Het is een goed onderhouden wrak en het 
mooiste van de Adriatische zee en biedt een unieke mogelijkheid aan om de binnenkant van de veerboot 
te onderzoeken. 
 
 
Wat was je kortste of langste duik ooit en hoe kwam dat? 
 
Mijn kortste duik ooit was op de Noordzee toen de schipper zich in het tij vergist had. Een duik van 15 
minuten. De langste duiken waren in Egypte en duurden soms 80 minuten. Dit omdat we dan maar op 5 
tot 10 meter diepte waren.  
 

 
 
Welk waterdier heeft de meeste indruk op je gemaakt? 
Een grote schildpad in Egypte (Abu Dabbab) die aan de bril van mijn buddy zat te 
knauwen. 
 

 
 
 
Hartelijk dank voor de medewerking! 
 
 
Arjo de Keizer 
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Elke jaar komen er weer nieuwe leden bij, wie zijn ze wat doen ze en wat beweegt hun om te gaan 
duiken.In deze rubriek gaan we kennismaken met de nieuwe D.T.Z. leden. 
 
Deze keer maken we kennis met Ronald Sturm 
 

1.  Wie is Stefan ( stel je ‘ns voor, wat voor werk doe je, waar kom je vandaan etc) 
Ik ben Ronald Sturm. In mei word ik 40 jaar ben getrouwd met Linda Schiks. 
Zelf kom ik uit Middelburg en mijn vrouw komt uit Boxmeer een Brabantse dus. 
Samen wonen we sinds een jaar in Oost-souburg wat goed bevalt. 
Ik werk bij Heerema Vlissingen, wij bouwen off-shore platforms en jackets voor de olie industrie waar 
ik teamleider ben over alle hijs en transport werkzaamheden. 

 
2.  Waarom ben je lid geworden van Duikteam Zeeland? 
Vorig jaar heb ik op vakantie voor het eerst gedoken, een boot duik 10 meter diep wat erg leuk was, 
maar wist ook wel dat het niet de manier was dus vandaar dat ik er meer vanaf wilde weten. Dus 
vandaar dat ik nu bezig ben met mijn eerste ster, zie erg uit naar de eerste buitenduik. 
 
3.  Wat is je eerste indruk van Duikteam Zeeland? 
De eerste indruk van de DTZ is erg goed, een leuke open vereniging, waarbij je je snel thuis voelt.  
 
4.  Heb je naast duiken nog andere hobby’s? 
Mijn andere hobby's zijn reizen, mijn vrouw heeft een eigen 
reisburo aan huis, dus samen proberen we zoveel mogelijk 
weg te zijn om zoveel mogelijk te zien.  
In de zomer doe ik ook veel wakeboarden, meestal bij de 
kabelbaan de Schotsman. maar rij ook naar andere plekken 
in Nederland. En als  ik op vakantie een kabelbaan tegen 
kom  dan moet ik echt effe boarden.  En in de winter mag ik 
ook heel graag naar Oostenrijk gaan om te snowboarden. 
En vanaf dit jaar duiken dus dat wordt keuzes maken..... 
 
5.  Wat is je favoriete muziek? 
Muziek, heb niet echt een speciale voorkeur. Maar als ik 
echt een paar namen moet noemen is het LIVE, Bruno Mars, 
Adel en Anouk. 
 
6.  Welke film heeft jou het meest geboeid? 
Kijk niet zoveel film dus kan er niet echt een antwoord op geven. 
 
7. Waar kunnen we je midden in de nacht voor wakker maken? 

      Je kan me s ‘nachts wakker maken om te gaan wake boarden en dan na afloop een zak M&M's 
 

8. Wat is je grootste droom?  
Droom, zou graag een keer naar Antartica willen gaan, maar die reizen zijn zo duur dat het voorlopig 

wel een droom blijft. 
  
   
  

Hartelijk bedankt! 
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woensdag 08 februari 2012, www.standaard.be 

 
KNOKKE-HEIST - De Civiele Bescherming van 
Jabbeke zal donderdag de aangespoelde potvis 
opruimen. Tientallen kijklustigen zakken 
ondertussen af naar het strand van Heist om het 
dier te zien. Het kadaver wordt heel de tijd bewaakt 
want sommige lichaamsdelen, zoals de ivoren 
tanden, zijn veel geld waard.  

Woensdag wordt eerst nog wetenschappelijk 
onderzoek gevoerd op het kadaver. Donderdag kan 
de Civiele bescherming dan beginnen aan het 
ruimen van de potvis. 

De Civiele Bescherming zal de potvis eerst voorzichtig in stukken snijden. Daarna vervoeren ze de potvis 
naar een afvalverwerkingsbedrijf in de buurt. De Civiele Bescherming zal daarvoor onder andere een 
graafkraan gebruiken en 4x4 vrachtwagens om op het strand te rijden. 

Gestorven 

De potvis ligt op het strand van Heist, dichtbij de havenmuur van Zeebrugge. De potvis was gewond maar 
het is lang niet zeker dat het dier werd aangevaren door een schip, zegt Steve Vervaecke van het Sea 
Life Center uit Blankenberge. 

Het dier is rond 10.45 uur gestorven. Op dat moment stelden de verzorgers van Sea Life vast dat het dier 
al meer dan een half uur niet meer geademd had. 

Normaal gezien kunnen potvissen een half uur overleven zonder te ademen. Het dier had er toen een 
doodsstrijd van enkele uren opzitten. 

Ziek 

'Het kan ook gaan om een dier dat ziek was. Dat weten we pas na de autopsie. De potvis probeerde zelf 
weer in volle zee te geraken, maar dat mislukte', zegt Steve Vervaecke. 

Het gaat om een jong dier van ongeveer tien jaar oud. Het is 13 meter lang en weegt 20 tot 30 ton. 
Potvissen kunnen meer dan 60 jaar oud worden. 

Bewaking 

Delen van de potvis zullen door het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen (KBIN) bewaard worden voor wetenschappelijk 
onderzoek. Dat zegt Jan Haelters van het KBIN. Het dier wordt tot de berging 
bewaakt om wetenschappers ongestoord hun werk te laten doen en om dieven 
te verhinderen de ivoren tanden te stelen Mogelijk zou ook het ambergris uit de 
dikke darm veel geld waard zijn. Die wordt als reukstof in de cosmetica-
industrie gebruikt. 

Van de potvis mag geen enkel onderdeel verhandeld worden omdat het dier 
beschermd is door een internationale conventie.  
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We werden rond 19.30 verwacht in de kelder van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis te Goes. Bert Moet 

had deze avond geregeld voor de leden van Scaldis en DTZ leden. Er waren 21 leden aanwezig. We 

werden zeer vriendelijk ontvangen door Tjeerd van Rees Vellinga, de arts, en zijn collega Nick, de man 

die de druk in de tank instelt en het proces in de gaten houdt. Voordat we aan de uitleg van de hyperbare 

begonnen, kregen we eerst nog een kop koffie.  

Tjeerd is al vele jaren met de duiksport en de 
zuurstoftherapie bezig. Hij heeft onder andere 
meegewerkt bij de bouw van de 
Westerscheldetunnel en de Noord–Zuidlijn in 
Amsterdam. Hij deed hierbij ook onderzoek 
naar de effecten op de mensen die werken 
onder druk. Hij wilde graag een eigen 
Hyperbare Zuurstof centrum opzetten en kreeg 
dit voor elkaar in Goes. Op 1 juli 2011 gingen 
de deuren open voor de Zuurstoftherapie. De 
vergunningen voor de Decompressie 
behandelingen lieten nog op zich wachten en 
deze waren afgelopen maandag 23 maart 
2012 pas voor elkaar.  

 

De zuurstoftherapie wordt o.a. gegeven bij 
mensen bij wie de wonden slecht helen. Dit kunnen mensen zijn die bestraald zijn, mensen met 
suikerziekte of mensen die bepaalde infecties hebben. Door de druk op te voeren en de mensen zuivere 
zuurstof toe te dienen, kan het genezingsproces versneld worden.  

Met het Deco gebeuren kwam hijzelf pas echt in aanraking toen hij werkte bij de bouw van de 
Westerscheldetunnel. Hier werkten de mensen 
onder hoge druk aan de bouw van de tunnel. 
Deze hoge druk was nodig om het grondwater 
buiten de tunnelbuis te houden gedurende het 
boorproces.  

Hij hield hier o.a. de mensen in de gaten die 
buiten de boor werkten, o.a. om de snijtanden 
van de boorkop te verwisselen. Als een van de 
voorbeelden vertelde hij ook over deze mensen 
die de tanden vrij regelmatig moesten 
verwisselen van de boorkop en hierbij ook in 
deco konden gaan. De mensen die de tanden 
verwisselen deden dit onder druk en toen ze aan 
het eind van de klus weer terug in de deco-tank 
gingen, kwamen ze er achter dat ze er de oude 
tanden weer terug op de kop gezet hadden in 
plaats van de nieuwe. Dit had allemaal te maken 
met de druk waarin zij werkten en dat terwijl ze 
niet eens aan het duiken waren. Deze mannen 
zaten in twee grote tanks waar ze de gehele 
week op druk werden gehouden en af en toe 
naar beneden gingen om te werken. Het duurde 
ook bijna 2,5 dag om deze mensen terug te 
krijgen naar de gewone druk. 
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In totaal heeft hij 6 deco ongevallen gehad tijdens de bouw van de Westerscheldetunnel. In de tank, in 
Goes, heeft hij nog geen duikongevallen gehad, maar landelijk gezien gaan ze er nu vanuit dat het er 
ongeveer 52 per jaar zullen zijn. Dit gaat van kleine tot grote ongevallen.  

Voor ons als duiker kunnen we nu sneller bij een decotank zijn. We hoeven dus niet meer naar 
Antwerpen of Den Helder. De helikopter vanuit Rotterdam blijft echter wel nodig. Zeker in de 
zomermaanden als het heel erg druk is op de Zeeuwse wegen. Deze helikopter vliegt dan niet hoger dan 
300 meter en moet voor iedere vlucht dan ook een vergunning aanvragen. Een nadeel van vliegen is dat 
het flink schommelt, maar dit weegt niet op tegen de snelheid waarmee je nu in het ziekenhuis kunt zijn 
en dus in de tank. 

 In het ziekenhuis zullen ze je eerst boven onderzoeken om zeker te stellen dat je toevallig niet iets 
anders hebt dan een deco-ziekte. Er zijn toch veel symptomen die vrij veel op elkaar lijken. Iemand die in 

een wetsuit wordt binnen gebracht hoeft 
zeker niet altijd een decompressie ziekte te 
hebben.  

Zo kregen we ook te horen over 
stikstofnarcose (decompressieziekte) en 
zuurstofnarcose (meestal bij duiken dieper 
dan 55 meter), bends, belletjes, block en 
squees. 

Na alle uitleg mochten we de tank bekijken. 
In de tank passen 11 mensen en een arts of 
een verpleegkundige. Boven de hoofden zit 
een aansluiting waar je de kapjes voor de 
100% zuurstof op aan kunt sluiten. Als er 4 
stoelen uit worden gehaald, past er ook een 
brancard in. Er was van tevoren gezegd dat 
de tank niet op druk gezet zou worden maar 
Tjeerd was toch van gedachten veranderd.  

We mochten in 2 groepen de tank in die dan onder druk gezet zou worden. Nico zou alles op druk zetten. 
Voordat de tank onder druk gaat moet je wel even je zakken leegmaken en je telefoon, aanstekers en 
andere zaken buiten de tank laten liggen. Dit is i.v.m. de druk in de tank, maar tijdens een behandeling 
ook vanwege de zuivere zuurstof en dus het brandgevaar. Ik moet zeggen het is toch geheel anders dan 
als je met je duikspullen onder water gaat. Nu moesten we direct vanaf het eerste paar centimeters 
klaren tot rond de “6 meter” (1,6 bar) daarna werd dit weer minder.  

We merkten allemaal dat onze stemmen iets veranderde door de hogere luchtdruk en ook dat de 
temperatuur merkbaar toenam. Na 15 minuten op “10 meter” gezeten te hebben werd langzaam de druk 
weer afgevoerd. Hierbij viel het direct op dat de temperatuur zakte. Ook nu moesten we weer goed 
klaren. Alles bij elkaar een leuke en bijzondere ervaring die we hopen nooit in het echt mee te moeten 
maken. Na deze “duik” hebben wij buiten bij 
Nick gestaan om te kijken hoe hij alles op 
druk deed zetten en alles in de gaten hield bij 
de andere groep.  

Na de uileg en de bezichtiging van de tank 
hebben we met z’n allen Tjeerd en Nick 
bedankt voor deze gezellige en leerzame 
avond.                                                                  

Ik zou zeggen, mocht u horen van een 
bezichtiging en een uitleg van de Hyperbare, 
ga hier dan zeker eens kijken. Ik vond het in 
ieder geval zeer leerzaam. 

Marian 
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Eric van Loenhout en ik wilden graag de Specialty Decompressieduiken geven. Deze specialty is bedoeld 
voor duikers met ten minste het 3* brevet.  
 
Wij kondigden deze specialty aan via DTZ en al snel stroomden de inschrijvingen binnen. Maar liefst 16 

personen meldden zich aan. Dit waren er te veel om in één theorieles onder te brengen. 
Daarom werden de aangemelde personen verdeeld in twee groepen.  
 
Deze specialty mochten we slechts geven onder supervisie van een daartoe bevoegde 
instructeur. Voorafgaand aan de specialty had ik een goede vriend, Paul van Rijswijk, 
bereid gevonden om de supervisor te zijn. Paul van Rijswijk is al jaren instructeur en 
mocht deze specialty begeleiden. 
 
Eric en ik begonnen met de voorbereidingen voor de eerste theorieles die op 3 april 2012 
zou plaatsvinden. De tweede les zal op 25 april worden gehouden. We hadden het er 
maar druk mee.  

 
De cursusavond was vrij intensief. Veel stof werd er behandeld. De aanwezigen vonden 
het blijkbaar wel interessant en Paul van Rijswijk was dik tevreden over het niveau van de 
door ons gegeven les. Een paar tips nog van deze meester voor de volgende keer.  
 
Eric en ik bedanken Paul van Rijswijk heel hartelijk voor de door hem gegeven 
ondersteuning en feed back. Het is leuk om te merken dat ook anderen bereid zijn om 
zich op volkomen vrijwillige basis in te zetten voor onze club.  
 
 

Paul van Rijswijk woont immers in Bergen op Zoom en dat is toch een flinke reis op een ordinaire dinsdagavond. Het 
is –zeker voor hem- letterlijk nachtwerk geworden.  Ook de reiskosten hoefden we niet te vergoeden. Paul gaf aan 
die weg te strepen tegen de evenementen van DTZ waar hij in het 
verleden aan mocht deelnemen. ¨Voort wat hoort wat¨, aldus Paul. 
 
Nogmaals bedankt Paul! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
Wandelen rond de vloedlijn op Neeltje Jans: 
zondag 6 mei, zondag 27 mei, zondag 10 juni,  
zondag 1 juli, en zondag 19 augustus  2012 
 
2 september 2012 excursie van 11.30-13.30 uur op het strandje van het Goessche Sas  
 


