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De juli-Luchtbel is nog niet op de deurmat gevallen, als wij alweer aan de nieuwe 
beginnen. Weliswaar met een enigszins gekrompen redactie: Marian heeft vakantie 
en is op zoek naar de grootste krab, Margreet heeft een harde landing gemaakt met haar fiets en is op 
haar mondje gevallen; heel vervelend, want daar zitten je tanden: haar willen we veel sterkte wensen!! 
 
Erg leuk is het stukje van Sylvia waarin ze schrijft over het meedoen aan de wedstrijd onderwaterfoto-
grafie. We duimen voor een goede uitslag Sylvia! Coby en Rinus maakten een reis naar Indonesië, 
Guillaume biedt een kijkje in zijn logboek en Erik de Been neemt ons mee bij zijn eerste bootduik. 
Octopussen blijven je verbazen: nu is er zelfs eentje die de WK-voetbaluitslagen goed voorspelde en wat 
te denken van de stunts van een ‘mimic octopus’? De familie Aalbers meldt gezinsuitbreiding met Noëlle: 
Edwin en Carolien, van harte gefeliciteerd! 
 
We hopen dat deze zomer weer veel mooie duikverhalen oplevert. Als je goed kijkt onder water vind je 
misschien nog wel eens een fossiele mammoet. Dat levert natuurlijk ook een mammoetartikel. Je hebt na 
dit dubbelnummer even de tijd. Graag je kopij uiterlijk 13 september naar de redactie. 
 
Arjo, Dick, Margreet, Marian en Veronica 
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September 2010: 
  5 – Eric van Loenhout 
10 – Henk Jobse 
12 – Leon Josse 
13 – Martin Wattel 
23 – Dianka Zuiderwijk 
24 – Adriënne Withagen 

Augustus 2010: 
  3 – Michel de Smit 
14 – Elly Verhaeghe  
                 de Naeyer-Boerbooms 
18 – Mario de Wever 
24 – Goof Weezepoel 
28 – Aylin Erkman 
31 – Boudewijn Weenink 
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Duikvrienden en vriendinnen, 
 
De zomervakantie staat voor de deur, soms letterlijk als de caravan afgeladen moet worden voor de grote 
tocht zuidwaarts. Een aantal jaren geleden ging ook de familie Jobse voor het eerst als gezin van vier op 
vakantie naar la douce France. Een Rent-a-tent aan de Vendée. De Atlantische kust in het zuiden van 
Bretagne. En als er ergens zee in de buurt is, moeten natuurlijk de duikspullen mee... Optimistisch de 

halve achterkant van de Volvo volgestouwd met 
de dubbel zeven, kist met pak en overige zooi. 
Gelukkig is zo'n Rent-a-tent voorzien van alle 
gemakken, dus veel extra bagage hadden we 
niet nodig.  
 
Na een dag of wat op de Kampong begon het te 
kriebelen, duiken! Maar waar? Navragen op de 
receptie van de camping. Scubadive? Que?  
Euhh, Tauchen. Pardon?...  Denk denkM  Ah ja  
Plonger sur mer. Non non ne pas ici. Merde! 
Toch niet voor niets al die zooi meegezeuld? 
Dan hadden we beter de fietsjes van de 
kinderen mee kunnen nemen, waren die ook 
niet zo aan het zeuren dat de wc zo ver weg is... 

Maar wacht, de Gouden Gids, Les pages jaune. Plonger sur mer. Club aquanautic. Dat moet het zijn. 
Alleen een telefoonnummer. Bellen.. een antwoordapparaat. In het Frans, en rap.... Ik heb het nummer 
volgens mij wel 10 keer gebeld en uiteindelijk kunnen ontcijferen dat je je naam en wat voor brevet je 
hebt moest inspreken en dat je je dan de volgende dag moest melden bij een bepaald hokje in de 
jachthaven van Sables d'Olonne. Euhuh ja, dat wist ik bijna zeker.  
 
De volgende dag in het drukke verkeer naar de jachthaven van Sables 
d’Olonne. En verdomd zeg, bij een houten kotje verzamelde zich een 

groepje mensen. Je zag ze denken 
wat doet die Nederlander hier...  
Maar goed, het was inderdaad de 
afgesproken plaats en ik had het 
bandje goed begrepen. Na nog eens 
een half uur wachten kwam er een 
driftig mannetje vertellen dat de 
compressor kapot was, geen lucht.. 
De volgende dag zou er een nieuwe 
poging worden gedaan. Weer dat 
hele stuk terug, maar ja, ik wist nu 
waar ik moest zijn.  
 
De volgende dag was een mooie 
zomerdag en we gingen aan boord van een klein jachtje. Het was 
een prachtige tocht, maar er werd een beetje afwachtend op mij 
gereageerd. Kan die tourist wel duiken?? 
Een stukje buitengaats werd het anker uitgegooid  en na een 
korte briefing in wederom rap Frans (profond???) hup het water 
in. Van une corde ‘d ami hadden ze nooit gehoord. Vol in de 
stroom, wat nou getijde? Na een korte maar mooie duik in helder 
groen water tussen de zeebaarzen was het flink peddelen om 

weer aan boord te komen. Na deze duik was de sfeer ineens een stuk amicaler en werd er moeite 
gedaan om erachter te komen waar ik dan dook en waar ik vandaan kwam. Alles in krom Frans, Duits en 
EngelsM Zo zie je maar, duiken is ook goed voor je talen. 
 
Ik wens jullie een prachtige zomervakantie, wij blijven in ons prachtige Zeeland... Lekker duiken! 
 
Henk Jobse 
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Leuk om even te kijken. Op www.vvvzeeland.nl draait een carrousel met 
interessante items voor de toerist, met daarin ook een link ‘onder water’. Er ontrolt 
zich een nieuwspagina met allerlei wetenswaardigheden over duiken in Zeeland, 
waaronder een beschrijving van de duikplekken. 
 

 
 

Gelezen op duikerslog.nl, geplaatst 1 dec 2009 

 
Natuurlijk neem je als duiker je mobieltje mee naar de 
duikstek. Je weet immers nooit of je Den Helder moet 
bellen. Maar zou het niet handig zijn als je tijdens je duik 
even kan bellen met het thuisfront hoe mooi het toch is 
onder wate. Voor een ruime 1100 euro blijf je met het 
Ocean Reef Alpha UWCP Underwater Cell Phone System 
zelfs onderwater in contact met de rest van de wereld. 
Het systeem bestaat uit het Neptune Space duikmasker 
met inge-

bouwde 
speakers 

en micro-
foon, een 
waterdicht 
kastje voor 

je mobieltje die in een boei aan de oppervlakte drijft en 
veertig meter kabel die de duiker met de telefoon 
verbindt. Het mobieltje maakt via bluetooth verbinding 
met de elektronica in het drijvende kastje. Naar 'boven' 
bellen kan alleen als je mobieltje voice dialing 
ondersteunt. 'Schat, neem je vanavond ook een 
scholletje mee voor het avondeten?' 
 

 
 
Gelezen op www.nu.nl, 14 juni 2010 

 
AMSTERDAM - Sergeant ter zee Dick de Bruin moet er steeds maar weer om lachen. De 
fotocamera die hij in november tijdens een duik bij Aruba verloor is teruggevonden. Zes maanden 
later, in de Amerikaanse staat Florida.  
 
De Amerikaan Paul Shultz zag het knalrode 
toestel 16 mei dobberen bij de pier van een 
jachthaven in Key West. De plastic kast was 
begroeid, maar verder werkte het handgrote 
apparaatje nog perfect.  
 
Nergens stond de naam van de eigenaar, 
en met de opnamen op het 
geheugenkaartje kon Shultz, in het dagelijks 
leven rechercheur bij de kustwacht, in 
eerste instantie ook niet veel: twee mannen 
die in de weer waren met duikuitrusting en 
een vlaskoppig gezin knus bij elkaar op een bank. Ook een anker half verscholen in de zeebodem en 
zelfs een raadselachtig videootje van wild gespartel in 
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het water, als een hongerige zeeschildpad in het koord van de camera verstrikt raakt en blijkbaar de 
videofunctie activeert. 

Internet  
Shultz besloot op zoek te gaan op internet. Hij 
zette de foto's op Scubaboard.com, in de hoop 
dat duikenthousiastelingen konden zeggen waar 
ze waren genomen.  
Binnen enkele dagen leidden de sporen naar 
Aruba, zoals een schoolaffiche in het 
Nederlands, een vliegtuig waarvan aan de hand 

van het registratienummer kon worden vastgesteld dat het op eiland was geweest, en een gebouw met 
een blauw dak dat met behulp van Google Earth eveneens op Aruba gelokaliseerd kon worden. 

 
Drijfvermogen  
Maar hoe kwam de camera dan in Miami terecht? Volgens Villy Kourafalou, hoogleraar fysische 
oceanografie aan de Universiteit van Miami, bezat de plastic camera voldoende drijfvermogen om door 
de stroming langs Honduras naar Key West te worden gevoerd. 
Toen Shultz eenmaal wist dat hij op Aruba moest zijn, was de eigenaar snel gevonden. Hij zette de foto's 
op de reiswebsites Cruisecritic en Aruba.com en had binnen twee dagen contact met een Arubaanse 
vrouw, die de kinderen op sommige foto's herkende als klasgenoten van haar zoon. Zij nam contact op 
met de familie De Bruin en toen vielen alle stukjes van de puzzel op hun plaats. 
 

 
 
Gelezen op duikerslog.nl, geplaatst  23 dec 2009 

 
Een oplettende duiker heeft een luchtarchief in 
Australië een mooi kerstcadeau gegeven: 41 
jaar oude lucht. De 76-jarige John Allport liet 
zijn duiktank vullen in 1968 en ging er voor het 
laatst mee duiken in 1970. De lucht die er in zit 
is naar alle waarschijnlijkheid de oudst 
verifieerbare lucht ter wereld. 
 
Het CSIRO-archief verzamelt lucht sinds 1978. 
De monsters worden gebruikt voor onderzoek 
naar bijvoorbeeld luchtvervuiling en de daarbij 

behorende klimaatverandering. 
 
De collectie lucht uit Tasmanië is de oudste en grootste 
luchtverzameling ter wereld. "Ze zeiden dat ze de oudste lucht 
hadden", zegt Allport over zijn inbreng. "Maar ik realiseerde me 
dat ik iets ouders had". 
 
Allport liet zijn fles vullen bij een vulstation in Melbourne. Zijn 
duikdagboek bevestigt de datum en de laatste keer dat hij ging 
duiken. 
 
Broeikasgassen 
Wetenschappers zijn verheugd met de vondst. Ze hadden tot 
nu toe wel de beschikking over oude luchtmonsters die 
gevonden werden in poolijs, maar daarbij is altijd een factor 
van onzekerheid. 
 
Een eerste analyse van de fles is inmiddels voltooid en er zijn 
onder meer vroege broeikasgassen als PFC's, freon en 
drijfgassen gevonden. De beheerders van het archief hebben 
inmiddels het plan opgevat om meer oude duikers om hun 
flessen te vragen. 
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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 Afvaarttijd 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) 

  
Deelnemers: 

 
Gaarne bovenstaande informatie nauwgezet contro-
leren en eventuele fouten zo spoedig mogelijk aan mij 
doorgeven 
Als je verhinderd bent geef dat dan zo spoedig mogelijk 
aan mij door (eventueel aan Erik Veerhoek). De 
telefoonnummers staan in de ledenlijst (bijlage De 
Luchtbel april 2010).  
 
Als de duiklocatie en/of afvaarttijd is veranderd, probeer 
ik dat in de clubkrant te plaatsen. Helaas is dat niet altijd 
mogelijk, je doet er dus verstandig aan om enkele 
dagen van tevoren naar de definitieve vertrektijd en/of 
duiklocatie te informeren. Bij slechte weersvooruit-
zichten altijd contact opnemen.  
Een maand voor de afvaart wordt een deelnemerslijst gepubliceerd op de site van Duikteam Zeeland (link 
‘Bootduiken 2010’).  

   zo 20 juni za 17 juli za 7 aug zo 29 aug za 4 sep 

  1 Erik  de Been deelnemer - deelnemer deelnemer deelnemer 

  2 Henk Betlem - - deelnemer deelnemer deelnemer 

  3 Marco Collignon deelnemer deelnemer deelnemer - - 

  4 Cees  Deijnen deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

  5 Kees Glas deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 
  6 Arjo  de Keizer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 
  7 Rinus Krijger deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 
  8 Adrie van Loon deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 
  9 Peter Meerleveld deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 
10 Michel de Smit - - deelnemer deelnemer deelnemer 
11 Chris Spoor - deelnemer deelnemer - deelnemer 

12 Frans Spoor - deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 
13 Olivier Spoor - deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 
14 Ronald  Stadhouder deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 
15 Erik Veerhoek deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 
16 Harm Verbeek - deelnemer - deelnemer - 

17 To Verhaeghe - - deelnemer - deelnemer 
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Verder heeft het bestuur voor de bootduiken van de vereniging 
het volgende bepaald: 
� Twee sters brevet verplicht 
� Bijdrage voor een introducé bedraagt € 7,- (zelf afdragen aan 

de penningmeester) 
� Deze bijdrage geldt ook voor niet duikende introducés 
� Duikende introducés hebben geen voorrang boven niet 

duikende introducés 
� Indien men zich niet afmeldt voor een bootduik treedt men, na 

overleg met de organisatie, op als duikleider bij een van de 
volgende bootduiken. 

 
De officiële inschrijvingstermijn voor de bootduiken is verstreken.  
Opgave is nog steeds mogelijk. De plaatsing is op volgorde van 
aanmelding. Er kunnen maximaal 16 personen mee. Een maand 
voor het vertrek kunnen introducés worden aangemeld (wel zelf 
de bijdrage aan DTZ regelen, zie boven).  
 
Veel duikplezier! 
Kees Glas 

 
PS. Neem vooral een decompressieboei en/of gidslijn mee!! 
 
 

 
 
Nadat ik me 9 maanden in mama’s buik heb verstopt, ben ik op 
 
 22 juni 2010 
 
om 7.24 uur toch maar eens een kijkje thuis bij mijn papa en 
mama komen nemen. Ze zeggen dat ik wel 51 cm lang ben en 
3360 gram weeg! 
 
Als jullie mijn papa en mama met mij willen komen feliciteren, mij 
willen knuffelen of een beschuitje willen komen eten, willen jullie 
dan even bellen? Ons telefoonnummer is 0164 781776. 
Mama en ik dutten wel even tussen 12.00 en 15.00 uur en ’s 
avonds na 21.00 uur gaat papa ook slapen. 
 
Officieel heet ik Noëlle Martina José Aalbers, maar jullie mogen 
me gewoon Noëlle noemen.  
 
Mijn trotse papa en mama zijn Edwin en Carolien Aalbers.  
 

Noëlle, Carolien en Edwin: we wensen jullie heel veel geluk met elkaar!!  
 
 

   Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 127 

 
Een marienebioloog heeft een nieuwe krabbensoort ontdekt 
voor de zuidkust van Taiwan. Met zijn witte stippen lijkt het dier 
erg op een aardbei. Professor Ho Ping-ho van de National 
Ocean University in Taiwan, zegt dat de krab gelijkenissen 
vertoont met soortgenoten die werden aangetroffen in de 
wateren rond Hawaï, Polynesië en Mauritius. Het 'aardbeimotief' 
is echter meer uitgesproken bij deze nieuwe ontdekking. De 
wetenschapper en zijn team vonden in juni al twee wijfjes van 
de 'aardbeikrab'. 
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Door Inge Heuff. Foto’s:  Peter Kouijzer, mantelschelp van www.werkgroepgeologie.nl . Gelezen in de PZC van 5 juli 2010. 

 

 
ZIERIKZEE – De eerste trek die Jaap Schot van de ZZ10 uit Zierikzee zaterdag 3 juli 2010 voor de 
Griete op de Westerschelde deed, leverde een flink anker van recente makelij op.  

 
Gelukkig bleef zijn stalen net heel en kon de 
ZZ10 doorgaan met de jaarlijkse vistocht naar 
fossielen op de Westerschelde. En met succes.  
 
Ondanks dat deze tocht minder fossielen dan 
anders opleverde, waren Mark Bosselaers, 
conservator fossiele zeezoogdieren bij het 
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen (KZGW) en Klaas Post, 
amateur-paleontoloog zeezoogdieren aan het 
eind van de dag tevreden. 
 
Bi j één van de laatste trekken kwam de onder-
kaak van een echte walvis, verwant aan de 

huidige Noordkaper, naar boven. “Dit is voor deze omgeving een heel bijzonder fossiel van circa 3,6 
miljoen jaar oud”, verklaarde Bosselaers. “Misschien dat er in Brussel een exemplaar ligt, maar verder 
nergens.”  
 
Ook een perioticum en een bulla (beide 
onderdelen van het gehoororgaan) van deze 
voorganger van de Noordkaper zijn deze keer 
opgevist. Een stuk stoottand van een mammoet 
(10.000 tot 30.000 jaar oud) van ongeveer een 
meter trok de aandacht omdat het nog maar 
deels gefos-siliseerd is. Het ivoor is nog 
herkenbaar geelwit.  
 
Andere opvallende vondsten waren een 
bekkenplaat van een babymammoet en een flink 
stuk fossiele mantelschelp. 
Het was de vijftiende keer dat Jaap en Anja 
Schot voor het KZGW op de Westerschelde naar 
fossielen visten.  
 
Als dank voor hun jarenlange inzet kregen zij een 
mooi gehoorbotje van een vinvis uit het Mioceen 
(acht tot vijftien miljoen jaar oud), opgevist tijdens 
de tiende vistocht op de Westerschelde. 
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Maandagochtend 17 mei sluit Schiphol de luchthaven voor de 2

e
 aswolk, terwijl wij de dag erna naar 

Indonesië zullen vertrekken. Gaan we nog wel? 
De volgende morgen om 7.00 u gaat de wek-
telefoon in Hotel van der Valk, waar we de nacht 
doorbrengen. Ik kijk naar buiten en de vliegtuigen 
vliegen af en aan om de schade van de vorige dag 
in te lopen. Gelukkig!!  
 
Na het ontbijt brengt de shuttlebus ons naar het 
vliegveld en we kunnen direct inchecken. Een 
aardige grondstewardess van Singapore Airlines 
vertelt ons dat ze niet moeilijk doen over bagage; 
dat hoeft ook niet want we hebben maar 45 kilo 
terwijl 60 kg bij SA is toegestaan. Het vliegtuig zit 
nog niet half vol; we krijgen drie stoelen zodat we 
wat ruimer kunnen zitten. De vlucht gaat op tijd en 

we stijgen op om 11.30 u. Tegen 24.00 u landen we in Singapore en daar gaat de tijd 6 u vooruit. Om 
9.30 u vliegen we met Silkair door naar Manado waar we om 13.05 u aankomen. We kopen een visum à 
$ 25.00, laten hem afstempelen en zien de taxichauffeur van Murex al naar ons zwaaien; hij had Rinus al 
herkend. Het is druk in Manado, er komen verkiezingen in juli en volgens de taxichauffeur heeft het ook te 
maken met de komende WK. 
 
Om 15.30 u worden we bij Murex ontvangen met 
een sapje en vullen de nodige formulieren in. We 
krijgen één van de acht stenen bungalows met 
vijverzicht in de prachtige tuin, vol met palmen, 
bananenbomen en exotische planten. De vijver zit 
boordevol vis voor de verkoop. Een hobby van dr 
Han Batuna (85), de eigenaar van Murex, die een 
paar meter verderop in zijn huis op het complex 
woont.  
 
Om 19.00 u gaan we aan tafel en maken kennis 
met nog twee Nederlanders uit Eindhoven die er al 
een paar dagen zijn. Met hen zullen we de 
komende tijd optrekken. Dr Batuna loopt even alle 
tafels langs om te horen hoe de dag is geweest en of er nog wensen zijn. Hij weet alles en houdt alles 
nauwkeurig in de gaten. Na het eten drinken we nog een Bintang (biertje) en gaan onder het dekbedje. 

 
De volgende morgen vertrekken we om 8.30 u voor drie 
duiken in Bunaken. Er gaan pannetjes met eten mee voor de 
lunch. Onze gids heet Opoh, aardige vent. We maken afwis-
selend wall-, slope- en muckdives zoals ze ze hier noemen 
(wanden, aflopende helling en op het zand). We zien schild-
padden, spookfluitvissen, octopus, 
sepia, pijlinktvissen, veel slakken 
en klein spul. Na elke duik krijg je 
een beker water, cake en fruit. 
Tegen vijven ben je weer op het 
Resort. Spoelen, thee met cake en 
douchen. 

 
De volgende dag duiken we de 1

ste
 duik gelijk in een school vleermuisvissen. 

Prachtig!  
 
De 4

e
 dag hebben we de transfer naar Bangka eiland. Dit valt ook onder 

Murex en is ook eigendom van dr. Batuna. Hij en zijn familie bezitten een 
heleboel land rondom Noord-Sulawesi zoals later blijkt uit gesprekken met 
het personeel. De pick-up staat klaar en is tevens geladen met een heleboel 
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levensmiddelen die mee moeten naar Bangka. De trip door de binnenlanden duurt 1,5 u; we pikken hier 
en daar nog wat personeel op en komen dan “aan het eind van de 
wereld” bij een strandje met een dorpje waar de boot en de rest van het 
personeel op ons wacht. Bangka was dicht en gaat voor ons open. We 
varen een ½ uur en zijn dan op Bangka. We krijgen een klein chalet met 
halfopen badkamer en een klamboe over het bed, die we nodig zullen 
hebben. We hebben een terras met uitzicht op zee. Voor ons terras 
staat een palm met een nest van ijsvogels. Ze vliegen krijsend af en aan 
met vers gevangen visjes. We zullen hier negen dagen blijven. 
Regelmatig valt er hier een kokosnoot uit de boom, eigenlijk moet je een 
helm op. ‘s Nachts zit je soms rechtop in bed van de klap.  
 
De volgende dag gaan we met de boot op pad voor twee ochtenddui-
ken, onze gids is Heski. Hij vraagt wat we willen zien. Pygmee-zee-
paardjes als het kan. Bij de eerste duik liggen voor ons neus zeven joe-

kels van bultkop papegaaivissen te luieren. Wat 
een prachtig gezicht! Ook de pygmeezee-
paardjes worden gevonden. Vervolgens henge-
laarsvis, bananenslakken, een prachtige rots 
met glasvisjes, een spookmurene, twee blad-
vissen en nog veel meer moois.  
 
‘s Avonds na het eten komt een nieuwe gids 
Otjé langs voor een briefing voor de volgende 
dag. Hij zegt waar hij denkt heen te gaan en 
vraagt of wij nog wensen hebben.  
We maken fantastische duiken, op zand maar 
ook langs gigantische wanden met prachtig 
zacht koraal, de automaat valt bijna uit je mond 
van de oh’s en ah’s. We zien verschillende 
soorten pygmee zeepaardjes, zelfs één gorgone 
met twaalf pygmee zeepaardjes en één met 
zes, heel veel verschillende naaktslakken, langousten, octopussen, harlekijngarnalen, krokodilvissen, 
negen spookfluitvissen bij elkaar, hengelaarsvissen in alle soorten en maten, een hele grote school visjes 
opgejaagd door gepen, rotsen met glasvisjes, bladvissen, gigantische tafelkoralen met daaronder drie 
witpuntrifhaaien, napoleon, stekelrog, adelaarsrog, platwormen, bamboehaai en onder de pier bevindt 
zich op de bodem een vulkanische warme geiser met mesvisjes. De dagen vliegen voorbij en het is heel 

relaxed op Bangka, ‘s Avonds na het eten wordt er door 
het personeel gezongen op het terras van het restaurant. 
 
De laatste avond op Bangka drinken we met z’n allen 
een biertje op de fijne tijd die we daar hadden. De 
volgende dag vertrekken we met de boot naar de 
overkant en de bus van Murex brengt ons naar het 
vliegveld, waar we opgewacht worden door iemand van 
Black Sand Dive Retreat met een chauffeur met een 4x4 
met airco voor een tocht door het binnenland naar het 
Resort. Na 2 u komen we aan in Bitung. We gaan even 
langs een apotheek, om oordruppels te halen voor min 
linkeroor: het is opgezet en doet pijn en aangezien we 
nog 3 à 4 duikdagen hebben in Lembeh kan ik dit niet 
gebruiken. [Veel gasten van Bangka komen met 

oorklachten. Dit komt door de mangroven die daar in het water staan en water filteren. De bovenste laag 
van het water is daar erg troebel en komt net in je oor als je snorkelt of ligt te wachten voor of na de duik 
bij de boot]. We komen aan in het Resort; we worden verwelkomd door Bruce Moore, Canadees van 
geboorte. Er is iedere dag een andere lunch en dinerkaart met meerdere keuzes. Met onze komst zijn de 
zes chalets alle bezet.. Als we aankomen bij ons onderkomen valt onze mond open van verbazing. Een 
groot balkon met uitzicht op zee over een klein oerwoudje en de duikschool daartussen. Een grote half 
open badkamer met aan weerszijden van de douche een tuintje met bananenplanten. En als je op het 
toilet zit kijk je zo naar buiten en zie je de palmen en bananenbomen. In de kamer staat een water 
apparaat voor koud of warm water. Van alle gemakken voorzien! 
 
Lembeh wordt vooral bezocht vanwege de muckduiken, maar 3 x een uur op het zand, dat is aan ons niet 
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zo besteed en er is meer te zien, dus we vragen of het een mix mag worden van zand, wand en koraal. 
Ze doen hun best. Het is schijnbaar een mekka voor 
fotografen, want er is een grote droogkamer voor 
camera’s met drie aparte spoelbakken. We maken 
mooie duiken en zien de meest vreemde wezens op het 
zand: ambon scorpionfish, mimic octopussen, de harige 
hengelaarsvis, gewone hengelaarsvissen in alle maten 
en soorten, zebra vleermuisvis, pijlinktvissen, sepia’s, de 
meest uiteen-
lopende slak-
ken, roggen, 

dragonet, 
spookfluitvissen
, wonderpus, 

harlekijn 
hengelaarsvis, red sea walkmans, zeepaardjes zo recht en groot 
als een lucifer, flamboyante cuttle fish, slangkopmurenes en 
allerlei garnaaltjes, krabben en kreeftjes, het kan niet op. 
 
Het is mooi geweest, we hebben zo ongelofelijk veel gezien, 
onder, maar ook boven water, het moet even bezinken. 
Maandagochtend 9.30 u worden we opgehaald door de 4x4 en 
deze brengt ons naar het vliegveld. Wij waren de laatste gasten, 
het Resort gaat nu 1 week dicht, het personeel gaat naar huis. 
Bruce gaat met zijn gezin een weekje naar Singapore. Als we 
aankomen in Singapore om 17.00 u vertrekt de vlucht naar 
Amsterdam pas om 23.45 u, dus even geduld en de vlucht zit vol 
dus dat wordt een lange (zit) nacht. 
Om 7.00 u dinsdagochtend landen we op Schiphol, het is nevelig en 12º C. Dat is weer even wennen. 
 
Coby Krijger 
 

 
 
Duikteam Zeeland heeft in de loop der jaren nogal wat leden gekend. Soms voor korte, soms voor lange 
duur. Soms ook zijn het leden die nauwelijks worden opgemerkt en weer vertrekken, maar ook zijn er 
leden die een stempel drukten op de vereniging. Die maakten dat de vereniging is geworden tot wat hij nu 
is. Pieter Zijnen behoorde tot de laatste categorie.  
 
Pieter was veel en vooral een markante persoonlijkheid. Als architect 
stond hij aan de basis van het weer in goede staat krijgen van het 
pas verworven clubhuis. Hij gaf na het behalen van zijn brevetten les 
aan de nieuwe leden. Zijn manier van lesgeven was een spraak-
makende manier. Hij wist op de meest simpele wijze de fysische 
leerstof zo inzichtelijk te maken, dat werkelijk niemand daarna nog 
vragen had. Wij - de oudere leden onder ons - kunnen ons jaar-
gangen Luchtbellen en de anders zo saaie jaarverslagen herinneren 
die hij met cartoons en andere passende illustraties tot een levendig 
periodiek omtoverde. Een topattractie mag toch een feestavond 
heten die hij mede organiseerde voor de leden. Het werd een Bour-
gondische avond, waarbij Pieter verkleed als een echte Bourgon-
dische kok de avond vulde in alle opzichten. Een zestal vrouwelijke 
leden hadden de Cancan ingestudeerd en zich ook als zodanig 
gekleed. Op de afgebeelde foto "poseert" Pieter tijdens een verenigingsduikreis in l'Estartit in + 1980.  
 
De laatste maanden was Pieter ziek, erg ziek. Operatie op operatie volgde en hij sloeg zich er moedig 
doorheen. Toen kwamen er complicaties en hij verzwakte zienderogen. In de nacht van 28 op 29 juni 
2010 gaf zijn lichaam het op. Pieter is 78 jaar oud geworden. Op zaterdag 3 juli j.l. vond de uitvaart 
plaats. Natuurlijk gaven wij namens Duikteam Zeeland acte de présence. 
 
Paul Poland, m.m.v. Marjon Jobse, Bert Schreurs en Jim Shelton 
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Beste leden van DTZ, 
 
Volg deze link, dan zie je info over een cursus Nitrox: 
http://sovscaldis.nl/training/89-nitrox-cursus-voor-scaldis-en-dtz  
Theorie:   6 september, 19.30 – 21.30 uur, clubhuis DTZ 
Praktijk: 11 september,   9.00 – 12.00 uur, parkeerplaats Dreischor 
 
Voor opgave, FAQ’s en de laatste gegevens: zie bovenstaande link.  
Oh ja, gratis.  

Groet,  Bert Moet 

 
 

Octopus Paul stopt met het voorspellen van voetbaluitslagen. Het 
opmerkelijke weekdier voorspelde tijdens het afgelopen WK alle 
wedstrijden van de Duitse Mannschaft en de finale tussen Spanje en 
Nederland goed. Nu het WK erop zit, is het voor Paul ook welletjes 
geweest. Hij zal zijn licht niet langer laten schijnen over wedstrijdvoor-
spellingen en gaat met pensioen.  
De kans dat hij gestopt is uit veiligheidsoverwegingen is aanwezig, daar 
waar de eerste bedreigingen uit onder meer Duitsland, Argentinië en 
Nederland aan zijn adres al zijn binnengekomen. Bij de kersverse 
wereldkampioen Spanje is het wonderlijke weekdier wél populair.  
 
Matchwinner Andrés Iniesta is in zijn nopjes met de correcte prognose van 

de inktvis omtrent de finale. “Paul heeft opnieuw gelijk gehad. Ik denk dat de octopus in Spanje heel 
populair is geworden.” http://dieren.blog.nl/mens-en-dier/2010/07/13/octopus-paul-gaat-met-pensioen 

 

 
Gelezen in Trouw, maart 2010; redactie wetenschap 

 
Schrandere octopus doet zich voor als een platvis. Menig 
inktvis raakt wel eens een tentakel kwijt aan een rover. Hoe dit te 
voorkomen? Het dier neemt de kleur aan van de zeebodem. Dat 

helpt, maar als ie 
zwemt, zwabberen de 
armen zichtbaar in het 
rond.  
 
Een inktvis uit de 
Caribische Zee, een 
‘mimic octopus’ Macrotritopus defilippi, vond de oplossing: hij 
zwemt als een platvis, met de armen keurig langs het lijf. Het 
beest ver vormt zijn kop zodanig dat beide ogen links lijken te 
zitten, net als het platvisje dat hij dagelijks tegenkomt. En de 
inktvis zwiert ook vlak boven de bodem, net als de 
voorbeeldvis.  
Over nagedacht? Nee, aangeboren, meldt een bioloog die 
een inktvislarve liet uitgroeien in een aquarium. Nooit zag 
deze een platvis, maar de inktvis vouwde even goed zijn 
armen naast zijn lijf. 
 

Zie voor meer voorbeelden de linkerfiguur en meer foto’s http://www.biolbull.org/cgi/content/full/218/1/15 
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Uit het logboek van Guillaume de Jonge, 
beter bekend als Willem  
 
Ten tijde dat ik dit schrijf ben ik eigenlijk al over de deadline heen. Ik had het 
stukje al wel geschreven, maar het moest even opnieuw. De reden hiervan is 
dat de laatste tijd er toch wel het één en ander is veranderd in mijn “duik-
carriere”, zoveel dat mijn verhaal hier en daar wat bijgesteld moest worden. 
 
Ik duik, gezien de meeste logboekverhalen in De Luchtbel, nog niet zo lang. Ik ben in 2005 begonnen met 
duiken, zoals velen, op vakantie en in mijn geval was dat op Bonaire. We waren trouwens niet naar 
Bonaire gegaan voor het duiken. Eerlijk gezegd kwam ik er daar pas achter dat ze Bonaire ook wel 
‘Divers Paradise’ noemden. Mijn slogan was altijd “Als onze lieve Heer had gewild dat we onder water 
moesten kunnen ademen, dan had hij ons wel kieuwen gegeven”. Maar als je daar bent en je ziet al die 
duikers langs de kant en al dat moois onder water tijdens het snorkelen, dan wil je gewoon meer. Ik moet 
bekennen dat ik na mijn ‘Open water’ nog niet helemaal om was, maar de jaren daarna en diverse 
vervolgopleidingen verder vond ik het steeds leuker worden.  
 

Het logboek is iets waar ik me nooit echt 
mee bezig heb gehouden. Het enige wat 
wel is ingevuld is dat wat nodig is voor 
cursussen of opleidingen. Een schatting? Ik 
ga nu sinds 2005 naar Bonaire en maak 
dan meestal één duik, soms twee duiken 
per dag.  
 
In welke landen ik zoal heb gedoken? Daar 
kunnen we heel kort over zijn. Juist, 
Bonaire, Bonaire, Bonaire, Bonaire en 
Bonaire! Kijk en vanaf hier moest mijn 
verhaal worden aangepast, Sinds kort is 
mijn logboek aangevuld met een nieuw 
land: Nederland! André en Marian hebben 
mij geïntroduceerd in de Zeeuwse wateren. 

Mijn meest bijzondere duik is dan toch ook wel mijn eerste duik in de Westerschelde. Stromend water, 
koud, minder zicht en wat valt daar nou te zien? Allemaal zaken die mij ervan weerhielden om hier te 
gaan duiken. Maar in mijn omgeving zijn er toch heel wat mensen die zo enthousiast zijn over de 
Westerschelde en dat kan toch niet voor niets zijn. Afgelopen woensdag, mocht ik voor het eerst mee 
gaan kijken bij het Sepiaproject. Ik werd gebrieft over hoe en wat ik allemaal tegen zou gaan komen, 
waarna we te water gingen. Ik kan nu wel allemaal op gaan schrijven wat ik allemaal tegenkwam maar 
dan gaat het wel een heel lang verhaal worden. Toen we later weer het water uitkwamen en mijn buddy 
vroeg wat ik ervan vond, had ik er geen woorden voorM Sprakeloos. Ik ben een echte Zeeuw en kom 
hier al 40 jaar, maar had eigenlijk nooit echt meer beesten gezien dan kwallen op het strand en krabben 
onder een steen. 
 
Een duik die mij ook nog altijd is 
bijgebleven is mijn eerste duik op de 
‘Hilma Hooker’, een wrakje voor de 
kust van Bonaire op een diepte van 
zo’n 29 mtr. We hebben allemaal 
geleerd “Plan je duik en duik je plan”. 
Deze duik werd vooraf uitvoerig 
besproken. We zouden afdalen bij de 
boei die nabij de voorzijde van het wrak 
is vastgemaakt, tot op de bodem, 
onder de mast doorzwemmen en dan 
weer een stukje opstijgen tot in het 
ruim. Je zou hier zelfs je automaat uit je mond kunnen halen omdat de meest duikers hetzelfde plan 
duiken en er door alle bellen zoveel lucht in het ruim zit, dat je hier gewoon kunt ademen. Het ruim weer 
uitzwemmen, rond het achterschip en weer terug naar de kant. Ik was razend enthousiast en kon niet 
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wachten op mijn eerste ontmoeting met een scheepswrak. Maar toen het wrak opdoemde bekroop mij 
een gevoel dat ik niet echt als prettig ervoer. Ik heb vroeger altijd gevaren, dus misschien hoorde een 
schip voor mij nou eenmaal niet op de bodem te liggen. Die penetratie hoefde voor mij al helemaal niet 

meer. Helaas voor mijn buddy, want die had 
zich er ook echt op verheugd. Afgelopen jaar 
ben ik weer terug gegaan naar de ‘Hilma 
Hooker’ en toen was er van dat gevoel van de 
eerste keer helemaal geen sprake. Ik heb 
genoten van de duik en vooral van de enorme 
tarpons die doodstil rond het wrak hingen. 
 
Mijn kortste duik was een van mijn eerste 
duiken op het ‘Yellow Sub Home Reef’. Ik had 
een mondstuk waar een scheurtje inzat en in 
bepaalde houdingen zoog ik dan ook water 
mee naar binnen, wat ik enkele malen door had 
geslikt. Nee, als die duik tien minuten heeft 
geduurd was het lang. 
  
De waterdieren die de meeste indruk op me 

hebben gemaakt waren tot voor kort de grote tarpons die doodstil rond de ‘Hilma Hooker’ hingen en waar 
we tussendoor zwommen,. Maar sinds ik de sepia’s heb gezien in onze eigen Westerschelde ben ik daar 
toch wel het meest van onder de indruk! 
 
Hartelijk bedankt voor de medewerking!!            Margreet van Aalst 
           Foto sepia’s: Roel van der Mast 
 

 
 

Op 16 juni maakten Mathilde en ik een duik in het Bergse 
Diep. Het leek even een saaie duik te wordenM Geen 
sepia’s meer. Maar na een half uurtje kreeg ik gezelschap 
van een klein krabbetje. Het liftte mee op mijn kompas. 
Zou het de weg kwijt geweest zijn? Na een half uurtje was 
het op de plaats van bestemming en nam het afscheid 
van ons. 
 
Uiteindelijk ontdekte ik iets wat ik nog nooit gezien had: 
een anemoon, ja niet zomaar een, deze had ik nog nooit 
gespot. Met lichtsignalen trok ik de aandacht van Mathilde 
en die bleek heel enthousiast te zijn. 
Er werden volop foto’s gemaakt. Zou het dan toch iets 
bijzonders zijn? 

 
Weer uit het water gekomen was Mathilde helemaal hieperde piep. Uh, nu is ze dat meestal wel als ze uit 
het water komt. Maar deze keer was ze helemaal 
door het dolle heen. Deze anemoon had ze nog 
nooit gezien. Terwijl wij even bijkwamen van onze 
avonturen met een bakkie van Yvon, werden de 
foto’s bekeken; niemand kon thuis brengen wat 
voor anemoon het was. De anemoon werd 
gebombardeerd met de naam Arjoon.  
 
Rond middernacht krijg ik een sms’je van 
Mathilde. Thuis was ze aan het spitten geweest in 
diverse boeken en helaas, het was geen Arjoon 
maar een Groene Golfbreker Anemoon. Maar 1,5 
cm groot. Kortom een duik die wat saai begon, 
kreeg toch nog een bijzondere wending. 
 
Arjo de Keizer              Foto’s: Mathilde Matthijsse 
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Verslag bootduik 20 juni 2010 
 
Na een telefoontje aan de organisatie blijkt alles toch door te gaan. Er staat een stevige bries en flinke 
donkere wolken drijven langs, hieruit vallen regelmatig buien. Met dit weer rijd ik zaterdagochtend vroeg  
de afslag na de Vlaketunnel op, richting Yerseke dus, door het prachtige Zeeland waar ik als import-
Zeeuw behoorlijk van kan genieten. Ik ben nog nooit in Yerseke geweest, maar gewapend met een klein 
kaartje moet het wel lukken.  
Ik zie heel wat oesterputten, maar kom uiteindelijk toch in de haven uit. Daar aangekomen blijkt dat ik de 
laatste ben. Door de wat meer ervaren bootduikers wordt me meteen duidelijk gemaakt dat de laatste een 
stukje voor De Luchtbel moest schrijven. Ik begrijp ineens 
waarom de rest zo vroeg was, want er is nog ruim een 
kwartier te gaan voordat we vertrekken. Nadat de spullen 
allemaal netjes op de boot waren gelegd en iedereen zijn 
auto netjes verderop geparkeerd heeft kunnen we afvaren. 
 
Mijn eerste bootduik. En meteen wel spannend, want zo 
lekker was het weer niet. We zouden eigenlijk naar het 
Windgat gaan, maar de schipper besluit dat O81 een betere 
plek is vanwege de wind. O81 is een groepje stortplaatsen 
onderwater waar breuksteen (of iets anders) is gestort in het 
verleden. De onderwaterheuvels liggen tussen de 25 en 10 
meter diepte. Wij varen er naartoe, waarbij Kees al direct een 
nat pak oploopt als de boot een golf koptM Het is heerlijk 
duikweer!?!? 
 
Onder de duikers zijn ook een aantal introducés van andere verenigingen, maar het lijkt of iedereen 
elkaar goed kent. Er zijn veel ervaren duikers, die mij gelukkig ook wel wegwijs willen maken. Een buddy 
is snel gevonden in de vorm van Ronald, hij heeft al heel wat bootduiken op de Noordzee gemaakt en 
legt me uit wat de bedoeling is. Zelf heb ik dit jaar mijn 2* brevet gehaald. Ik mag dus bootduiken, maar 
ervaring heb ik niet. Wel heb ik de afgelopen twee jaar met veel plezier zo’n 70 kantduiken gemaakt in de 
Zeeuwse wateren. Zeker in dit gezelschap voel ik me een beginner, de meeste mensen op de boot heb-

ben minstens 500 duiken in hun logboek staan en kunnen me dus nog 
wel wat leren. Inmiddels heeft Rinus het roer overgenomen van de 
schipper en doet erg zijn best om de boot op de juiste plek te 
navigeren. Dit lukt hem prima en een boei wordt uitgegooid zodra de 
GPS aangeeft dat we boven de duikplek zijn.  
 
We kunnen te water, ik heb er zin in. Buddycheck, lucht, licht, lood, 
ontluchters.. alles is aanwezig. Ik heb een aantal tips gekregen, maar 
een foutje maak ik al direct : ik blijf iets te lang voor de boot hangen na 
het te water gaan, dat betekent toch weer een stukje tegen de stroming 
in peddelen naar de ankerketting. Dat doe ik volgende keer anders! Op 
een meter of 5 wacht mijn buddy op me, die dat heel wat handiger heeft 
gedaan. We zakken naar 26 meter diepte, waar het anker ligt. Hier 
doen we de buddylijn om. We zwemmen samen noordwest, zoals ons 
was aangeraden. Na een minuut of 5 zwemmen zie ik aan mijn 
linkerhand de bodem oplopen. Mijn buddy ziet dit niet, dus ik 
waarschuw hem, we hebben de heuvel gevonden!  
 

Langzaam zwemmen we langs de heuvel en zien grote plakken massaspons, allerlei soorten anemonen, 
oesters, krabben en kreeften. Ronald laat me een enorme kreeft zien. Dan laat hij ook nog even zien 
waar de eitjes zitten. De kreeft mag geschrokken zijn weg weer vervolgen, waarschijnlijk naar één van de 
vele kreeftenkorven die in de Oosterschelde liggen. Ook wij vervolgen onze weg naar boven, inmiddels 
zijn we al 20 minuten onder water. Onze luchtvoorraad is al flink geslonken tijdens het verblijf op meer 
dan 20 meter en ik geef aan dat ik nog 100 bar over heb. Mijn buddy blijkt min of meer gelijk te lopen qua 
luchtverbruik. We zwemmen cirkelend naar de top van de heuvel op 11 meter diepte. We scharrelen 
tussen de oesters en mosselen en zien veel leven. Zo vind ik nog een slakje (sorry Harm, ik weet niet 
welke het was, ondanks de lessen biologie!) en zien we nog een paar grote Noordzeekrabben. 
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Ronald en ik zijn inmiddels toe aan onze opstijging. 
Met nog 70 bar in mijn fles beginnen we aan een 
opstijging in het blauw. We hadden vooraf al 
afgesproken om geen veiligheidsstop uit te voeren 
om afdrijven te voorkomen. In plaats daarvan voeren 
we de opstijging rustig en gecontroleerd uit. Het valt 
mij op dat de opstijging in de stroming veel beter te 
controleren is dan tijdens onze oefeningen in het 
Veerse meer. Tijdens mijn 2* opleiding hebben we 
flink wat opstijgingen geoefend bij het trafohuisje, 
vergezeld van een miljoen kwallen. Paul en Eric 
blijken goede oefenmeesters, want de opstijging gaat 
perfect. Eenmaal aan de oppervlakte blijkt dat we 
nog een stukje tegen de stroom in moeten zwemmen 
naar de boot. 5 minuten later klim ik weer aan boord. 
De duik heeft volgens mijn computer 38 minuten 
geduurd, niet erg lang, maar wel erg leuk.  
 

De boot is na de duik erg comfortabel. Ik kan me benedendeks omkleden, de verwarming staat lekker 
hoog. Terwijl ik mijn spullen weer uit elkaar haal komen de laatste buddyparen ook weer aan boord en 
kunnen we weer terug. Tijdens de terugvaart praten we op het dek nog wat na over de duik en voor we 
het door hebben zijn we weer terug in de haven. Ik heb me voor nog vier andere DTZ-bootduiken 
ingeschreven. Als die allemaal zo leuk zijn als deze, is meegaan zeker de moeite waard. Hopelijk is het 
dan wel wat beter weer... 
           Erik de Been 
 

 
Gelezen in Trouw van 22 juni 2010 

 
Winter nekt gehoornde slijmvis, zwartooglipvis en millen-
niumwratslak. De strenge winters van dit en vorig jaar hebben ook 
in de Zeeuwse delta slachtoffers gemaakt. Dat de natuur klappen 
had opgelopen, was reeds bekend, maar de situatie onder water is 
nu pas duidelijk. Diverse soorten zijn sterk in aantallen teruggelo-
pen; de gehoornde slijmvis, de zwartooglipvis en de millennium-

wratslak zijn voorlopig hele-
maal uit onze kustwateren 
verdwenen. Dat heeft Ane-
moon, een stichting van vrijwilligers die het zeeleven onderzoeken, 
bekendgemaakt.  
 
De vissen en de slak kwamen nog geen vijftien jaar in onze 
kustwateren voor. Oorspronkelijk leven ze in de Atlantische Oceaan 
en langs de Noord-Franse rotskust. De basaltdammen van de 
Zeeuwse deltawerken en de milde winters van de afgelopen 
periode zorgden ervoor dat deze soorten zich bij ons thuis gingen 
voelen. Maar tegen sterke temperatuurschommelingen zijn ze niet 

opgewassen. In de delta kan het ’s winters tot tegen het 
vriespunt afkoelen, terwijl het in hun oorspronkelijke 
leefgebied niet kouder wordt dan een graad of tien. 
 
Ook andere soorten, waaronder verschillende krabben, 
hebben een tik gekregen. Met name in het 
Grevelingenmeer en de oostelijke Oosterschelde is hun 
aantal sterk afgenomen. In de westelijke Oosterschelde die 
in verbinding staat met de Noordzee, heeft de winter 
minder huisgehouden. 
 
Stichting Anemoon gaat ervan uit dat de soorten zich op 
termijn zullen herstellen, mits er de komende jaren geen strenge winters zullen zijn. Soorten die allang in 
de Zeeuwse kustwateren leven, hebben veel minder te lijden gehad van de strenge winters. Zij zijn goed 
aan het leefklimaat van de delta aangepast. 
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De tweede dag is op zondag 6 juni en in de voorafgaande week heb ik besloten dat ik voor het visportret 
nog een duik bij Stavenisse wil maken en de andere opnamen in het Veerse Meer ga maken. Ik richt mij 
vooral op de groothoek met model opname en was van plan daar wat proefopnamen voor op zaterdag bij 
de Oostwatering steiger te maken. Verder oriënteren we ons in de tussenliggende week tijdens 
avondduiken bij Wolphaartsdijk en de scouting. 
 
De bewuste zaterdag is het schitterend weer en 
dat hebben we geweten. Bij de steiger liggen 
motorboten, de waterskiërs schieten links en 
rechts langs de steiger, de waterscooters razen 
over het water en de booteigenaren laten weten 
dat ze toch liever niet hebben dat wij daar gaan 
duiken. Nadat ik uitgelegd heb dat we heel 
ondiep blijven i.v.m. de 50/50 opname gaan ze 
akkoord. Door de golfslag lukt die natuurlijk 
helemaal niet en ik zie het helemaal niet meer 
zitten. We gaan nog even duiken om te zien of 
er bloemdieren zitten want we duiken nu aan de 
andere kant dan waar we normaal duiken en we 
vinden een mooi begroeid anker bij een paaltje 
waar ik gelijk besluit dat dit de volgende dag 
mijn groothoekopname zal worden. Veel bloem-
dieren zitten er niet dus die opname moet dan 
toch maar bij Stavenisse. 
 
Op zondag is het weer ineens ingestort en geven ze voor de gehele dag regen op. Ik heb een Walchers 
kostuum gehuurd voor mijn model en zoek er maar een paraplu in kleur bij want ik wil persé mijn idee 
uitvoeren. Na het ophalen van het wedstrijdnummer bij de Grevelingen gaan we op pad. De duik bij 
Stavenisse gaat natuurlijk heel anders dan gepland, want het staat er vol met vissers rond de steiger 
waar ik twee dagen ervoor veel baby snotolven heb gezien en dat zou mijn visportret worden. Ook wilde 
ik een steigerpaal als (reserve) groothoekopname maken voor het geval we het anker niet meer terug 
vinden en dat kan dus sowieso niet doorgaan. Het wier ben ik eigenwijs toch gaan opzoeken en vind ook 

snotolven maar ze werken beslist niet 
mee deze keer. Iedere keer als ik 
scherpstel draaien ze met de kont naar 
mij toe en heb ik een staartje op de 
foto. Ik geef aan dat ik dan maar op 
zoek wil naar een gewillige botervis 
want die zitten daar zat. Net als we bij 
het wier weg zwemmen, zie ik een 
kleine blonde grondel vrij rond-
zwemmen en ik begin deze te 
fotograferen van verschillende kanten. 
Even later gaat ze (of hij?) liggen in 
een oester waar ze haar eitjes bewaakt 
en ik kan haar prachtig fotograferen. 
Dat is mijn visportret en ik voel dat ik 
mooie opnamen heb.  
 
We gaan naar boven want ik wil mijn 
macrolens verwisselen voor de 

groothoeklens, ik heb wel een tweede camera bij mij maar wil de foto bloemdieren creatief liever met de 
spiegelreflex maken want ik heb die week zo’n leuk plan verzonnen.  
Boven water gekomen schrikken we, er staan nu ook nog wel 20 auto’s met Belgen die daar een 
opleidingsduik gaan maken. Wegwezen dus want dat zal wel stof geven. Dan de ‘bloemdieren  creatief’ 
maat in het Veerse Meer maken. Omdat het regent zal het daar vast minder druk zijn. 
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Onderweg het model bij de trein opgepikt en naar de Oostwatering steiger gereden waar gelukkig 
niemand blijkt te zijn. Tijdens het omkleden zeg ik optimistisch volgens mij wordt het lichter, het wordt 
vast zo droog en er wordt medelijdend naar mij gekeken.  
We gaan eerst naar het anker zoeken en liggen er net als er met een loodblok op de steiger geklopt 
wordt, het afgesproken teken voor als het droog geworden is en we gaan heel snel aan de slag. Wel 20 
minuten is het droog, geweldig blij ben ik en ik heb de 
tijd goed benut.  
Mijn dochter komt op het idee om wat eenden, die een 
eind weg zwemmen langzaam met brood naar de 
andere kant van de steiger te lokken wat haar nog lukt 
ook zodat ze bij mijn model langs zwemmen. Ik ben 
helemaal blij en tevreden. Dat is dus de derde 
categorie, nog twee te gaan.  
Omdat het weer begint te regenen gaan wij duiken 
naar het anker om deze te fotograferen voor de 
groothoekopname wat ook goed lukt en dan nog de 
bloemdieren.  
 
Nou bloemdieren zie je altijd wel zou je denken maar 
als je ze nodig hebt is het lang zoeken. Eindelijk 
vinden we er hier en daar eens één maar voor mijn plan moest ik er twee naast elkaar hebben wat niet te 
vinden is dus ik pas mijn plan geërgerd iets aan. Ik ben heel lang bezig en moet wachten tot het zand 
weer neerdwarrelt wat een poos duurt. Mijn verzonnen idee wordt keer op keer verknoeid door krabben 
die dwars door mijn creatie heenbanjeren en daarbij flink “stof” opwarrelen. Ik ga op mijn noodoplossing 
over, want ik moet al zeker een half uur nodig plassen. Het kan mij inmiddels niet meer schelen wat voor 
foto het gaat worden zo nodig moet ik en ik prak een meegebracht fotolijstje voor een bloemdier in het 
slib en kom er achter dat dit ook met beleid had gemoeten anders zie je niks meer. Onrustig zwem ik van 
de ene anemoon naar de andere en als ik eindelijk de rust vind om dit heel langzaam te doen ben ik klaar 
en kan ik er uit.  
Wat duurt het dan lang voordat je een set af hebt en dat (droog)pak uit hebt. En ik moest al 2 uur 
plassen. Natuurlijk komen er op dat moment prompt wat dagtoeristen naast onze auto staan en wanhopig 
ren ik maar een andere kant op. Tussen 17 en 18 uur moet de geheugenkaart weer bij “De Grevelingen” 
ingeleverd worden. 
 
Thuisgekomen bekijk ik de resultaten en ik ben zeer tevreden over vier categorieën, de vijfde is helaas 
die bloemdieren creatief maar ik zal er toch één uitkiezen en inzenden. De foto’s mogen bijna niet 
bewerkt worden, je mag wat aan de witbalans doen en de belichting maar geen uitsnede maken, 
spiegelen of dingen wegpoetsen. Je inzending wordt vergeleken met de originele opname die je op de 
wedstrijddagen hebt ingeleverd. 
Op 24 september wordt pas de uitslag bekend gemaakt en tot die tijd mag je de foto’s niet publiceren of 
op je website plaatsen anders wordt je uitgesloten van deelname dus ik kan ze helaas niet bijvoegen. 
Jammer want op mijn macro opname en mijn groothoek met model ben ik best trots. Natuurlijk heb ik 
geen idee hoe zo’n jury er over denkt en ik weet ook nog niet of ik voor de uitslag helemaal naar 
Nieuwegein ga. 
 
Sylvia Weenink 
 
[Als de uitslag bekend is, zullen we je foto’s graag opnemen in ‘De Luchtbel’. We zijn benieuwd hoe dit 
avontuur af gaat lopen en wensen je een goede uitslag! De redactie.] 
 
 

 
 
Een aantal DTZ-leden zijn na hun 3 sters opleiding druk bezig met specialty’s. 
Met zes specialty’s heb je een 4

de
 ster verdiend. Dat is onlangs een drietal duikers 

gelukt:   
 
Cees Deijnen, Roel van der Mast en Alcuin de Weert: Van harte geluk gewenst met deze mooie 
prestatie!  
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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. 

Roel. 
     Henk Betlem    
Eric van Loenhout      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    
 

 

 
                                                       
UITSCHRIJVINGEN: Renaat Burggraeve, Kostijn van Ginkel, Ivo Legein, 
Pim van der Made en Anke Engelberts. 
Het ga jullie goed!! 
 

Za     4 sep  Bootduik, vertrek Julianahaven Yerseke, 10.30 u  
Zo     5 sep Wandelen rond de vloedlijn, Deltapark Neeltje Jans, 14.00 u 
Ma    6 sep Theorie cursus nitrox, clubhuis DTZ, 19.30-21.30 uur 
Za   11 sep Praktijk cursus nitrox, parkeerplaats Dreischor, 9.00-12.00 uur 
Zo   12 sep Goessche Sas, NW Havenkanaal, 12.30-15.00 uur, voorlichting  
  duikers Biol. Werkgroep van de NOB en IVN-natuurgidsen 
Ma  13 sep Deadline oktober-Luchtbel 
 

      
De buitenwateropleiding 2010 wordt begeleid door de zogenaamde mentoren. Dit zijn ervaren duikers, 
die bereid zijn extra tijd te besteden aan de opleidingen. Hieronder vind je de mentorenlijst met namen en 
telefoonnummers. Deze lijst is gebaseerd op die van 2009. Wijzigingen graag doorgeven. 
 
 

Renaat Burggraeve 
Kees Glas 
Bert Moet 
Frans Spoor 
Harm Verbeek 

    2* Instructeur 
    2* Instructeur 
    2* Instructeur 
    2* Instructeur 
    2* Instructeur 

    *) 
    @ vanaf juni 
    
     
    

Yolanda de Jong 
Eric van Loenhout 
Erik Veerhoek 
Han de Vlieger 

    1* Instructeur 
    1* Instructeur 
    1* Instructeur 
    1* Instructeur 

     
    
     
     

Roel van der Mast 
Benny van den Steen 

    4* 
    4* 

     
     

Henk Betlem 
Dick Hoeksema 
Kees Jan Lastdrager 
Mathilde Matthijsse 
Wouter van der Scheer 
Chris Spoor 
Martin Verhage 

    3* 
    3* 
    3* 
    3* 
    3* 
    3* 
    3* 

    *) 
    @  
     
    
    @ 
     
     

Mario de Wever     2*       
 

*)  = werkt in ploegendienst, soms overdag beschikbaar                                                                                  Frans Spoor 
@ = doordeweeks beperkt beschikbaar 


