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Van de redactie 
 

Op de voorkant het Gouden Ei van de paasduik. Een gezellige ochtend in het teken van 
paaseieren. In het bos en onderwater waren eieren verstopt door de paashaas met zijn buddy. We 
hebben nog geen ingezonden stukje ontvangen. Wie weet in de volgende Luchtbel? 

Binnenkort een uitje georganiseerd door Jack Colijn en Ronald Sturm. We gaan de 5* hotspot 
ontdekken. Geef jezelf op voor een gezellige dag. 

Een weekje later is de opening van duikstek Polredijk. Speciaal voor de duikers op Walcheren is er 
nieuwe duiktrap en parkeerplaats aangelegd. Kom naar de opening om de speech van ons eigen 
clublid te horen. Hierbij willen we iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor “onze” duikstek. 

De sepiatijd is aangekomen. We kijken uit naar de mooiste foto’s. 

We zijn nog aan het bedenken wat voor wedstrijd we dit jaar willen gaan doen. Heb je een leuk 
idee en wil je ons daarmee helpen. Je bent welkom. 

Kopij voor de volgende Luchtbel kunnen jullie inzenden voor 20 mei 2014 naar 
Luchtbel@duikteamzeeland.nl 

Veel duikplezier! 

Marian Roos en Betty van den Berg 
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Van de secretaris, 
 
Op 24 maart jongstleden hadden we weer een van onze tweejaarlijkse ledenvergaderingen. 
 
Geen hele spannende agenda en dat was ook iets te merken aan de opkomst. Als er enkele 
spannende zaken op de agenda staan dan is de opkomst altijd wat hoger. Een reden om in ieder 
geval voor 10 november van dit jaar een spannend agendapunt te bedenken. 
 
De barcommissie had niet alleen voor koffie, thee, fris en bier gezorgd, maar ook lekkere hapjes 
werden er gereserveerd. Barcommissie bedankt voor jullie inzet! 
 
Tijdens de vergadering werd onder meer het jaarverslag en de kascontrole behandeld. Beiden 
werden met instemming akkoord bevonden.  
Verder gaven twee werkgrepen  een stand van zaken door over twee onderwerpen. 
Namelijk de werkgroep clubhuis en de werkgroep Nitroxcompressor. 
Na een toelichting werd geconcludeerd dat als duidelijk is wat de mogelijkheden zijn voor een 
compressorruimte bij het zwembad beide werkgroepen verder kunnen en wellicht in de ALV van 
november een aantal besluiten aan de leden kunnen voorleggen. 
 
Een deel van het bestuur was herkiesbaar en werd ook direct herkozen. Verder zijn er nog steeds 
drie vacatures.  Het is ook niet in deze vergadering gelukt om de vacatures voor voorzitter, lid 
redactie Luchtbel en een moderator van de DTZ Yahoo te benoemen. 
Wellicht dat binnenkort iemand opstaat die zich extra wil inzetten voor de vereniging??? 
 
Als laatste punt werd geconcludeerd dat DTZ in 2015 40 jaar bestaat. Zonder meer een reden voor 
een feestje. Aan de leden de vraag wat voor feest, activiteit of andere actie ze in gedachte hebben. 
Geef het door aan bestuur@duikteamzeeland.nl en wellicht kiezen de leden jouw activiteit als 
jubileumactiviteit! 
 
Veel duikplezier dit seizoen! 
 
Mario de Wever 
secretaris 
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Opening Polredijk 
 

Locatie: Duiklocatie Polredijk, Veerse Meer
Info over duiklocatie: 
Duiklocatie Polredijke is nog niet zo lang geleden opgek
gekomen en er is een trap gekomen naar het water. Onder water is het meeste onderwaterleven te 
vinden in de eerste zeven meter. Op de zachte ondergrond van zand vind je veel grote stenen met 
daarop mosselen, oesters en zakpijpen. Daartussen vind je verschillende dieren zoals garnalen, 
grondels, botervisjes, zeenaalden, paling, zeedonderpadden en platvis. Ook kreeften kun je hier 
tegenkomen. 

Bijzonderheden: 
toiletten 
Adres: Polredijk, 
Vrouwenpolder 
Route: Vanuit 
Rotterdam 
(Beneluxtunnel) vol je 
Hellevoetsluis. Van de 
Calandbrug volg je de 
borden Middelburg 
(Rijksweg N57). Bij de 
rotonde in 
Vrouwenpolder sla je 
linksaf, richting Veere. 
Je rijdt nu op de 
Polredijk. Aan de 
rechterkant zie je een 
parkeerplaats liggen, 
hier kun je parkeren. 
Via de trap en een 
klaphek loop je richting 
de duiklocatie. 
 
Vanuit Bergen op Zoom 
(Rijksweg A58) ga je 
richting Goes-
Vlissingen en neem je 
de afslag 
Middelburg Burgh- 
Haamstede. Bij de 
rotonde in Serooskerke 
(N57) volg je 
Vrouwenpolder en 
Burgh-Haamstede (N57). Bij de rotonde in Vrouwenpolder ga je rechtsaf, richting Veere. Je rijdt nu 
op de Polredijk. Aan de rechterkant zie je een parkeerplaats liggen, hier kun je parkeren. Via de 
trap en een klaphek loop je richting de duiklocatie.

Tijdens deze Dive & Greet worden we ondersteund door de commissie Deltagebied, in het 
bijzonder door Roel van der Mast.

Als lid van Duikteam Zeeland mag je natuurlijk niet  ontbreken...... =)
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Opening Polredijk – 17 mei 2014 

Locatie: Duiklocatie Polredijk, Veerse Meer 

Duiklocatie Polredijke is nog niet zo lang geleden opgeknapt. Er is een nieuwe parkeerplaats 
gekomen en er is een trap gekomen naar het water. Onder water is het meeste onderwaterleven te 
vinden in de eerste zeven meter. Op de zachte ondergrond van zand vind je veel grote stenen met 

zakpijpen. Daartussen vind je verschillende dieren zoals garnalen, 
grondels, botervisjes, zeenaalden, paling, zeedonderpadden en platvis. Ook kreeften kun je hier 

Haamstede (N57). Bij de rotonde in Vrouwenpolder ga je rechtsaf, richting Veere. Je rijdt nu 
op de Polredijk. Aan de rechterkant zie je een parkeerplaats liggen, hier kun je parkeren. Via de 
trap en een klaphek loop je richting de duiklocatie. 

deze Dive & Greet worden we ondersteund door de commissie Deltagebied, in het 
bijzonder door Roel van der Mast. 

Als lid van Duikteam Zeeland mag je natuurlijk niet  ontbreken...... =)
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Hallo allemaal, 
 

Het voorjaar is weer aangebroken. Het weer wordt beter en de watertemperatuur stijgt weer. 

Dat wordt weer tijd om te gaan duiken. Dit willen we met iedereen doen die daar zin in heeft.We 
hebben voor zondag 11-05-2014 mooi weer besteld en heel goed zicht voor onder water.We gaan 
duiken bij de Kleine Stelle (duiklocatienr: 67). Let wel, dit is een getijden water. 

Het is om 14:10 HW, dus willen we om 13:00 verzamelen. We hebben dan genoeg tijd om buddy 
paren samen te stellen en alvast wat bij te kletsen met z’n allen. 

Dit is een grote duiklocatie, dus er is plek genoeg voor iedereen. Na afloop gaan we wat drinken in 
de  Kleine Stelle. Onder het genot van een bak koffie en een versnapering, kunnen we alle 
avonturen van de duik en de afgelopen winter met elkaar bespreken. 

We zijn weer erg nieuwsgierig naar een ieder zijn avonturen, en verwachten weer een grote 
opkomst. 

Meld uw alle aan via Luchtbel@duikteamzeeland.nl. 

 

MET VRIENDELIJKE GROET,  

Jack Colijn 
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Schema 1* opleiding 
woensdag 30 april 2014 19.30 1*  4e Buitenduik ntb   

woensdag 7 mei 2014 19.30 1*  5e Buitenduik ntb   

woensdag 14 mei 2014 19.30 1*  6e Buitenduik ntb   

woensdag 21 mei 2014 19.30 1*  7e Buitenduik ntb   

woensdag 28 mei 2014 19.30 1*  8e Buitenduik ntb   

woensdag 4 juni 2014 19.30 1*  9e Buitenduik ntb   

woensdag 11 juni 2014 19.30 1* 10e Buitenduik ntb   

woensdag 18 juni 2014 19.30 1* 11e Buitenduik ntb   

woensdag 25 juni 2014 19.30 1* 12e Buitenduik ntb   

Schema 2* Opleiding 
zaterdag 26 april 2014   2* Biologieduik Grevelingen Harm 

2* Navigatie Grevelingen Harm 

 Zaterdag 3 mei 2014   2* Biologieduik Oosterschelde Harm 

  2* Navigatie Oosterschelde Harm 

Overige opleiding (Specialisatie) 
Zaterdag 5 april 2014  9.30  Onderwater Biologie  Clubhuis  Harm 

Zaterdag 12 april 2014  9.30  Onderwater Biologie  Clubhuis  Harm 

zaterdag 26 april 2014  10.00 2* Biologieduik Grevelingen ntb Harm 

Zaterdag 3 mei 2014  10.00 2* Biologieduik Oosterschelde ntb Harm 
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Verjaardagen leden 
 

Mei 
 

04 Michael Veerhoek 

08 Peter de Groot 

13 Ronald Storm 

 

 

 

 

 

 

 

Emailadressen Duikteam Zeeland 
 

Bestuur   bestuur@duikteamzeeland.nl 
Voorzitter   voorzitter@duikteamzeeland.nl (vacant) 
Secretaris   secretaris@duikteamzeeland.nl 
Penningmeester  penningmeester@duikteamzeeland.nl 
Hoofdtrainer   hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl 
Materiaalcommissie  materiaal@duikteamzeeland.nl 
Treur en jubel   treurenjubel@duikteamzeeland.nl 
Luchtbel   luchtbel@duikteamzeeland.nl 
Ledenadministratie  ledenadministratie@duikteamzeeland.nl 
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Onderwaterwereld met muziek 
 
Heb je dat ook? Ben je lekker aan het duiken in de Rode Zee. Je komt ogen tekort om al dat moois 
op te nemen. En dan, zo om en nabij de 10de duik, als je een beetje gewend bent, merk je dat je 
iets mist. Geluid! Daar is nu wat aan te doen… Op www.natuurdvd.nl kun je dvd’s bestellen waar 
de onderwaterwereld wordt omlijst door muziek. De rode venusschelp met elektrische pulsen, de 
vrijwel onzichtbare, perfect gecamoufleerd spookfluitvis, harlekijngarnalen in levendige kleuren, 
eindeloos doorpompende zeekwallen in diverse uitvoeringen…. Al dat moois omringd door muziek. 
Je kunt kiezen uit dvd’s met namen als De levende oceaan, Ocean dreaming, Jelly fish en Clown 
fish, Op de dvd Zit met de vis hoor je brekende golfjes, ideaal om bij in slaap te vallen. De dvd’s 
kosten ruim € 15,- per stuk, vier voor de prijs van drie als je niet kunt kiezen. Op de genoemde 
website kun je bestellen en voordat je dat doet de trailers bekijken en beluisteren. De beelden zijn 
mooi,  maar of je de muziek mooi vindt hangt natuurlijk af van je smaak. En misschien heb je aan 
de trailers alleen ook al genoeg. We blijven Zeeuwen, of niet dan? 

Dick Hoeksema, foto Mathilde Matthijsse 
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Onder de bel 
 
Tegenwoordig moet duiken spannend zijn, 
 
De een zoekt zijn uitdaging in het duiken met allerlei moeilijke hulpmiddelen, de ander duikt graag 
ver, diep en heel donker en dan waren er in de afgelopen periode ook nog lui die graag doken met 
een wilde en soms toch tamme zeehond. 
Volgende week gaat er weer een hele massa op zoek naar de jaarlijkse parenclub die sepia’s 
kijken heet. Wat zijn het toch gekke mensen die duikers en duiksters!! 
 
Nee, daar moesten die twee DTZ-leden niets van hebben. Gewoon lekker old scool duiken met 
een buddylijn en als het even kon in teamverband. Maar het kriebelt soms toch. Een beetje 
spannend is toch ook wel leuk….. 
 
Dus op een woensdagavond togen ze naar de waterkant. Het was de woensdagavondclubavond, 
de 1 sters in opleiding gingen ook te water dus wat is er een betere smoes om te duiken? 
 
Braaf werd er ingedeeld in buddyparen, een korte check je stek, afspreken wat de bedoeling is, er 
was zelfs een duikleider, spullen aan doen en dan gaan.  
 
Oeps daar was men een set flippers vergeten, moeten we nu de duik staken? 
Regels zijn regels zeker in de buurt van mensen in opleiding. Maar aan de andere kant, spannend 
duiken is toch ook best spannend. Alleen duiken is ook niet de bedoeling en naar huis rijden om 
die flippers duurt wel heel lang. 
 

Daarom maar besloten om, 
nadat de cursisten te water 
gingen, er een niet DTZ 
gerelateerde duik van te maken 
met ieder een vin. 
Voor de puristen onder ons, het 
was het Veerse meer en de 
maximale diepte was 6 meter, 
gemiddelde diepte 3 meter.  
 
Na een half uur lekker rond 
zwemmen, ieder met een flipper, 
kwamen we, eh…., ik bedoel ze, 
tot de conclusie dat dit een van 
de meest relaxte duiken ever 
was. 
 
Misschien tijd voor een specialty 
“singel vin diving”? 
 
Groet, 
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Marine onderzoekt gevaar van vele granaten voor de Walcherse kust 
 
ZOUTELANDE - De zeebodem voor de Walcherse stranden ligt bezaaid met explosieven, die een 
gevaarlijke aantrekkingskracht uitoefenen op avonturiers. 

Bij de verkenning door een duikploeg van de marine van gezonken Engelse landingsvaartuigen 
voor de kust bij Zoutelande, zijn meerdere granaten aangetroffen. De explosieven liggen op acht 
tot twaalf meter diepte aan de rand van de vaargeul. Het gaat vermoedelijk om munitie voor de 
artillerie bij de geallieerde landing op Walcheren in de Tweede Wereldoorlog. 

Volgens een woordvoerder Saskia Tromp van de gemeente Vlissingen bestaat er geen direct 
gevaar voor de omgeving. De verkenning werd afgelopen najaar uitgevoerd. De marine heeft wat 
van de munitie meegenomen voor nader onderzoek. De exacte aangetroffen situatie op de 
zeebodem wordt nu eerst uitgebreid in kaart gebracht en vervolgens van een advies voorzien aan 
het gemeentebestuur. Binnen twee maanden moet duidelijk zijn welke maatregelen eventueel 
noodzakelijk zijn, aldus Tromp. 

(Bron: PZC 14-04-2014) 
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Takkenwerk? 
   

Duikers die wilgen knotten, takken verzamelen en tentjes bouwen. Het is letterlijk takkenwerk! 
Marloes Otten vertelt waarom ze dit doen. 

Als de zon begint te schijnen en de temperaturen oplopen, haalt het grootste deel van Nederland 
de tuinmeubelen weer uit de schuur. Het duikende deel van Nederland, haalt zijn duikspullen weer 
uit de schuur en begint te dromen over nog net iets warmer water, van een  graad of 12 en die 
mooie tijd dat de sepia’s weer naar Zeeland komen om te paren en eieren af te zetten. 
 
Maar een klein groepje duikers hoeft niets uit de schuur te halen, omdat het er nooit in is gegaan… 
Al vanaf het begin van het jaar, wordt er ieder jaar hard gewerkt aan de voorbereidingen op het 
sepiaseizoen. Wilgen worden (al dan niet zelf) geknot en de beste takken hiervan uitgezocht. Niet 
te dun, niet te dik, de juiste lengte: het is een kwestie van ervaring.  
 
En ervaring hebben Joop en Felice Stalenburg van het Sepiaproject genoeg! Al sinds 1996 
bouwen zij de bekende sepiatentjes in de Oosterschelde. Oorspronkelijk om de sepia’s een veilige 
plek te geven om hun eieren op af te zetten. Het sepiaseizoen valt namelijk precies in de periode 
waarin op kreeften gevist mag worden. Honderden sepia’s kwamen in de kreeftenfuiken terecht 
voordat ze maar de kans kregen eieren af te zetten, of ze zetten hun eieren af op de fuiken, die 
even later boven gehaald werden. De kunstmatige tentjes, boden een veilige plek voor de sepia’s 
en hun eieren. Alle media-aandacht van afgelopen jaren voor de sepia’s heeft onder andere geleid 
tot het gebruik van nieuwe modellen kreeftenfuiken, waar sepia’s veel minder makkelijk in terecht 
komen.  

De tentjes worden nu vooral nog 
gebouwd om de sepia’s aan te 
trekken en goed te kunnen 
bekijken. Jaarlijks komen duikers 
uit de hele Benelux, Duitsland en 
zelfs Frankrijk op dit unieke 
spektakel af. 
Ook dit jaar werden bij de 
Zeelandbrug, Halverwege, de 
Kulkenol, de Val, de Bergsche 
Diepsluis en verschillende andere 
duikplaatsen weer honderden 
takken geplaatst. De meeste in de 
vorm van een tipi, waardoor soms 
hele indianendorpen ontstaan zijn 
onder water. 
 
Niet alleen in de Oosterschelde 
wordt gebouwd. Ook in de 
Westerschelde bouwt een groep 
fanatieke duikers van 
Dishoekduikers al een aantal jaar 

tentjes voor de sepia’s bij Dishoek en Zoutelande. Om te kijken of de sepia’s een beetje creativiteit 
waarderen, worden hier ook verschillende kunstwerken gemaakt, waaronder zelfs een zwevende 
wereldbol. 
 
Verschillende duikers bouwen hun eigen sepiatentjes op ‘geheime’ plekken, in de hoop een aantal 
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sepia’s voor zichzelf te hebben. Voor wie succesvolle tentjes wil bouwen, hebben Joop en Felice 
verschillende adviezen: hou vooral de stokken goed schoon. Zorg ervoor, dat er geen wier 
aanhangt of hele plukken algen. Gebruik niet te dikke stokken, de sepia moet er wel makkelijk zijn 
eieren op vast kunnen maken. Zorg voor materiaal dat vergaat (zoals de wilgentakken), zodat het 
geen vervuiling van het water is of haal de tentjes na het seizoen weer weg. Sepia’s lijken de 
voorkeur te hebben voor een diepte van 6 tot 10 meter, ook al worden ook de tentjes op 18 meter 
diepte gebruikt.  

De eerste pijlinktvissen zijn eind maart al gesignaleerd, de tentjes hebben de eerste inspectie 
doorstaan. En veel vroeger dan andere jaren zijn ook de eerste sepia's inmiddels gezien. We 
wachten af.... 
 
Foto's: Roel van der Mast 

Bron: www.Duikeninbeeld.tv 

Marloes Otten (Dolphins)  
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Hoe een verloren sleutel terug komt bij zijn eigena ar. 
 
Dit bizarre verhaal begint 3 weken geleden. Tijdens het eten wordt ik gebeld door mijn vader, 
Yolanda, de buurman is zijn sleutel kwijt, kunnen jullie even duiken in de jachthaven? Tuurlijk 
kunnen we dat, een duik in een jachthaven is altijd leuk, er is altijd iets te vinden. Dus snel in de 
auto en met z’n allen op weg. Via de buurman rijden we naar de jachthaven. Onderweg horen we 
het verhaal. Even aan boord geweest en toen ze terug naar huis wilden, was de sleutel kwijt. 
Overal gezocht, niet gevonden. De enige mogelijkheid is nog in het water. Aan de sleutelbos hangt 
zo’n drijvertje en er zitten verschillende sleutels aan, waaronder die van de slagboom. Bij de 
jachthaven gauw omgekleed en te water. Het water is zo koud nog niet, goed helder. Best moeilijk 
om onder water te navigeren bij een stalen schip. Er komt van alles boven, een zonnebril (vorig 
jaar te water geraakt) een matje (vorige maand te water gegaan), maar geen sleutel. Even denk ik 
hem te hebben, maar helaas een krab heeft zich voor het dreigende gevaar verstopt in de modder 
en ik haal hem er weer uit. Na ruim een half uur zoeken geven we op. De sleutel ligt niet in de 
buurt van het schip. Teleurgesteld gaan we naar huis, dit is de eerste keer dat we niets vinden bij 
zo’n hulpvraag. 
 
Het verhaal gaat verder op 2e paasdag.  
Tijdens de altijd gezellige paasduik is het eieren zoeken. De duikers in het water op zoek naar het 
gouden ei, de jeugd in het bos. Het merendeel van de eieren wordt gevonden en de duikers kleden 
zich weer om. 
 
Bastiaan speelt overal en nergens, in het bos bij de klimboom en aan de waterkant. Op een 
gegeven moment komt hij aanlopen met iets in zijn hand, ik vraag aan hem: “Wat heb je daar?” “O, 
een sleutelbos.” “Laat eens kijken.”, zeg ik. Inderdaad een sleutelbos.  
Als ik er goed naar kijk zie ik een drijvertje en een sleepsleutel. Op dat moment denk ik: tjonge hoe 
gaan we de eigenaar hiervan terugvinden. Dan gaat er (duik)lampje gaat branden, er zit een 
drijvertje aan en een sleutel van een slagboom. Het zal toch niet….. Dus de sleutelbos op de foto 
gezet (wat zijn al die nieuwe communicatietechnieken toch handig). Een Whats appje met foto 
verstuurd en gelijk maar 
even gebeld. ”Pa, kan je 
even naar je telefoon 
kijken, ken je die 
sleutelbos?” Direct met 
de telefoon naar de 
buren, de buurvrouw 
doet open en mijn vader 
laat de foto zien. “Ken je 
deze?”, vraagt hij. 
En jawel hoor het is 
hem! Ik kan het zelf 
eigenlijk nog steeds niet 
geloven. 
 
Yolanda de Jong 
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