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VVaann  ddee  rreeddaaccttiiee  
Op een warme, zwoele zomeravond is de Luchtbelredactie bijeen gekomen in het clubhuis 
van DTZ. Deze keer geen afwezigen wegens vakantie, werk of andere zaken. 
 
Wederom heeft de interim redacteur Harm een berg leuke kopij verzameld, die door 
verschillende clubleden zijn geschreven en aangeleverd via het e-mailadres van de 
redactie: luchtbel@duikteamzeeland.nl. Hartelijk dank hiervoor en blijf schrijven, want de 
belevenissen in, naast, rond, onder en boven water zijn altijd welkom. Binnen enkele 
dagen gaat Harm in de weer met de (digitale) schaar, meetlint, plakband, pen en papier. 
En dan rolt er weer een mooie Luchtbel uit. 
 
De redactie had de afgelopen weken de tijd, om na te denken over het voortbestaan van 
De Luchtbel. In het digitale tijdperk moet je met je tijd meegaan en daarom heeft Harm een 
voorstel opgesteld waarin we ons wel kunnen vinden. Dit voorstel wordt in de najaars 
Ledenvergadering gepresenteerd. Iedereen kan zijn/haar bevindingen of bezwaren hierop 
loslaten. Ondertussen wordt er gekeken hoe de Luchtbelredactie “omgeschoold” of 
aangevuld gaat worden. Binnenkort hoor je hier meer van. 
 
Voor de komende tijd wensen wij jullie een fijne nazomer toe, met veel duikplezier bij de 
diverse clubactiviteiten. 
 

Marian, Veronica, Harm, Arjo en Fien 
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VVaann  ddee  vvoooorrzziitttteerr  
 
Beste mensen, 
 
Inmiddels is de zomer “volgens het boekje” al weer voor de helft voorbij. Hopelijk geldt dat 
niet voor het mooie weer want op het moment dat ik dit schrijf, is dat nog maar net 
begonnen. Jammer voor hen die net in de slechte weken vakantie “vierden” in eigen land. 
Gelukkig maakt het voor het duiken niet uit of het regent of droog is. Wel voor daarna 
natuurlijk bij de “afterparty”.   
 
Afgelopen zaterdag bereikte ons het trieste bericht dat ons lid Willem Dijkhuizen is 
overleden. Ik wist dat hij al een tijd ziek was en niet meer beter zou worden. Maar als dan 
het bericht komt dat hij er niet meer is, dan schrik je toch. Persoonlijk kende ik hem niet 
maar vernam van vele kanten dat hij veel heeft betekend voor onze vereniging. Er zal een 
aantal personen aanwezig zijn bij zijn uitvaart en er is gezorgd voor een mooi boeket 
namens DTZ. Tevens is er namens de vereniging een kaart gestuurd aan de familie om 
hen te laten weten dat Wim een gewaardeerd lid was. Hij zal door velen worden gemist! 
 
De afgelopen tijd is er flink gedoken en wordt er op vakantie gegaan. Mensen zijn 
onbereikbaar of toch wel een beetje bereikbaar maar dan vanuit een ander land. De mail 
los laten, kunnen sommigen van ons maar moeilijk. Ik maak me daar overigens ook wel 
schuldig aan.  
 
Voor wat betreft het duiken hebben we een aantal bootduiken gehad en natuurlijk de 
wekelijkse duikjes. Niet te vergeten ook de duikdag op Tholen en de ontdek je plekje 
duiken. Fien die haar 100e duik heeft gemaakt, dat werd gevierd met een heerlijke taart 
gebakken door Mathilde en natuurlijk de cursisten die het felbegeerde brevet hebben 
gehaald. Proficiat voor hen en dank aan de instructeurs die zich hier weer voor hebben 
ingezet. Hopelijk komen er ook nog wat leuke verhalen over de duikervaringen van onze 
leden in binnen- en/of buitenland.  
 
Zelf zal ik nog iets schrijven over Cornwall waar Paul en ik recentelijk zijn geweest. 
Hiermee sluit ik mijn bijdrage af en wens jullie allen nog veel mooi weer en duikplezier, 
waar jullie ook mogen uithangen. 
 
Tilly Neve-van der Leden 
 

BBeesslluuiitteennlliijjsstt  
 
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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TTrraaiilleerr  vveerrkkoocchhtt  
 
Zoals eerder gemeld heeft het bestuur de trailer van onze voormalige clubboot te koop 
aangeboden aan de leden. Tot 8 juli 2012 kon iedereen een gesloten bod doen bij een 
bestuurslid. Op 10 juli 2012 tijdens onze bestuursvergadering hebben we de enveloppen 
geopend en de biedingen vergeleken. 
 
Het hoogste bod was van Marnix Poelman en aan hem is dan ook de trailer verkocht. 
 
Mocht iemand nog vragen hebben over het verloop van het proces, stuur dan een mail 
aan secretaris@duiteamzeeland.nl met daarin je vraag. 
 
Met vriendelijke groet, Mario de Wever 
 
 

IINN  MMEEMMOORRIIAAMM  WWIILLLLEEMM  DDIIJJKKHHUUIIZZEENN  
 
Op de leeftijd van slechts 65 jaar is Willem Dijkhuizen lang een lange ziekte periode 
overleden. Bij de uitvaart van Willem Dijkhuizen was Duikteam Zeeland vertegenwoordigd. 
Tijdens de crematieplechtigheid sprak Paul Poland de hierna volgende woorden. 
 
We schrijven omstreeks 1976 als ik Willem tegen het lijf loop. Of eigenlijk zwem. We zijn 
beiden lid van het Duikteam Zeeland en trainden in het zwembad in Middelburg.  In die 
periode was het een vast onderdeel  om als groep onder water te gaan gewapend met een 
loodgordel om zo lang mogelijk onder te blijven. Natuurlijk zonder perslucht en dus  
afhankelijk van de lucht in je longen. Je stres onderdrukken en maar rond kijken tot je de 
een na de ander het zag opgeven. Kijkend op mijn horloge zag ik de seconden uiterst 
traag wegtikken.  Steeds trager eigenlijk. Bij de nadering van de twee minuten, begin ik te 
slikken om de ademimpuls te onderdrukken. Ik kijk om en zie Willem breeduit  naar mij 
grijnzen.” Die gaat het niet redden”, lees ik in die blik. Ik verman me en pers er ook een 
glimlach uit. Twee minuten zegt mijn horloge en nog steeds zie ik bij Willem een 
ontspannen blik. Twee minuut 5. Twee minuten en 7 seconden. Ik heb het gevoel dat mijn 
ogen uit mijn kassen willen treden. “ Jij gaat dit niet winnen Willem” denk ik. Twee minuut 
8. Twee minuut 10. Luid proestend doorbreek ik de oppervlakte en zuig mijn longen vol, 
om onmiddellijk  weer naar beneden te kijken naar Willem. Met nog steeds de lach rond 
zijn mond kijkt hij naar boven met de ogen van alle afvallers op zich gericht.  2 Minuut 35. 
Ongelofelijk. Willem zwemt nog een paar slagen, om dan uiterst beheerst zijn hoofd boven 
water te stekken. “Waar bleven jullie nou? We waren nog lang niet klaar”.  
 

mailto:secretaris@duiteamzeeland.nl
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Dit tekende een van mijn eerste 
ontmoetingen met Willem. In de 
daarop volgende jaren heb ik er 
velen zien komen en velen zien 
gaan bij de duikvereniging. 
Willem bleef. Begin 2010 
bereikte ons bij de verenging 
veel te laat het bericht dat 
Willem een hartinfarct had 
gehad. Hij was inmiddels al 
behoorlijk hersteld. Om namens 
de vereniging als mosterd na 
de maaltijd nog een attentie te 
brengen, daar hebben we voor 
gepast. We hebben gewacht tot 
Willem dat jaar verjaarde. In 
overleg met Hennie zijn we op 
de koffie gegaan aan boord van 
de Madeleine om te vieren dat 
niet iedereen zomaar 63 werd. 
We brachten krokussen mee. 
Het was tenslotte lente en 
Willem was zichtbaar 
aangenaam verrast. 

 
Later werd Willem ziek, ernstig ziek, maar hij wilde daar geen ruchtbaarheid aan geven. 
Natuurlijk hebben we dat gerespecteerd. Toen de ernst van de situatie niet meer viel te 
ontkennen, hebben Marjon Jobse en ik namens de verenging  hem bezocht in het hospice 
in Vlissingen.  Het was weer lente, maar een lente van een heel andere orde. Willem was 
aangenaam verrast, maar vond de woorden niet om dat te uiten.  
 
Hierop volgde nog een aantal bezoekjes. Ik nam Dirk Deelen een keer mee en Willem 
verraste ons op een prachtig authentiek filmpje over zijn vader.  In schril contrast met die 
momenten  dat de woorden hem niet of nauwelijks meer over de lippen konden komen, 
praatte Willem plotseling honderd uit. “Kijk, daar heb je Wimpie” riep Willem. We zagen 
een jongentje die vanaf het gangboord van de Temi in het IJ in Amsterdam plaste.  Die 
avond hebben we best wel lang gepraat over slepers en de motoren die er in lagen en 
leek het weer eventjes de oude Willem. De Willem die voorheen nooit naar woorden 
hoefde te zoeken. 
 
Willem bedankt voor je verhalen en de rust die je uitstraalde. Bedankt ook voor de 
verhalen die je hebt laten optekenen in het boek De Schelmen van de Schelde. Bedankt 
ook de samenstellers van dat boek Hans Tabbers en Han Smits die die onvergetelijke  
avonturen  van deze schelm tastbaar tot geschiedenis maakte. 
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UUiitt  hheett  llooggbbooeekk  vvaann……..  
 
Erik de Been 
 
Sinds wanneer duik je en wat waar was je eerste duik? 
 
Ik ben begonnen met duiken in de winter van 2008, eerst een paar maanden in het 
zwembad, oefenen en snorkelen. Daarna mijn eerste echte buitenduik in Juni 2009 bij het 
koepeltje. Ik herinner me nog dat ik behoorlijk wat moeite had om beneden te blijven en 
mijn bril liep maar vol. Pas nadat ik die (niet goed passende bril) had vervangen en wat 
meer lood meenam, werd het wat comfortabeler en een stuk leuker.  
 
Hoeveel gelogde duiken heb je? 
 
Ongeveer 185, de laatste paar duiken heb ik nog niet gelogd … ik ben daarin niet altijd 
even gedisciplineerd … Sowieso ben ik niet zo goed in logboeken invullen, dus ik ben er 
her en der wel een of twee vergeten.. 
 
Waar, in welke landen heb je zoal gedoken? 
 
Alleen in Nederland! Mijn vrouw duikt niet en stelt ook niet echt veel prijs op een 
duikvakantie. De clubreis heb ik gemist omdat de datum mij niet goed uitkwam, zodoende 
heb ik nog nooit buiten Zeeland gedoken, zelfs niet in zoet water… 
 
Vertel eens wat over je meest bijzondere en dierbare duik(en) uit je logboek? 
 
Een van de mooiste duiken die ik maakte was op de Noordzee (duik 127), op de ‘Clipper’. 
Mijn eerste Noordzeeduik ergens in juni  2011. Na een uur stuiteren met een RIB en een 
uur wachten op het getij vreselijk zeeziek. Het water in en direct was ik van de zeeziekte 
af. De beloning voor het stuiteren en spugen was een prachtige duik op een indruk-
wekkend wrak, met veel zicht en een enorm gedreun van de olietankers die in de buurt 
lagen te wachten om de Rotterdamse haven in te mogen.  
 
Op de Noordzee is de begroeiing op de wrakken enorm uitbundig, dit schip was bedekt 
met een deken van enorme zeeanjelieren, verspreid over het wrak lagen de (eveneens 
begroeide) delen van masten. Het schip was qua vorm nog goed herkenbaar. Voor mij een 
geweldig mooie herinnering.  
 
Bijna twee weken geleden maakte ik een andere prachtige duik (nummer 182 ongeveer), 
ook op de Noordzee. Op het wrak van de Abottsford, ergens voor de kust van Zeeland. 
Het zicht was erg goed, meer dan 7 meter. Het weer was prachtig, zeldzaam dit jaar. Op 
25 meter was een lamp amper nodig, dus het wrak en onderwaterlandschap waren zeer 
goed te zien. Vanwege het rustige water, het goede zicht en mooie weer was het een 
geweldige duik.  
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Wat was je kortste en wat was je langste duik ooit en hoe kwam dat? 
 
Mijn kortste duik was tijdens de specialty redden. Afdalen en omdat ik een droogpak 
aanhad waar mijn buddy wat aan moest wennen ondersteboven omhoog gebracht. Dat 
duurde wel 6 minuten in totaal… gelukkig hebben we die dag nog wat meer duiken 
gemaakt. 
 
Mijn langste duik was 77 minuten. Samen met Peter bij Den Osse. In het najaar met warm 
water en mooie begroeiing onderwater onze flessen vrijwel leeg gedoken.  
 
Welk waterdier heeft de meeste indruk op je gemaakt? 
 
De pijlinktvis vind ik het meest bijzondere dier dat ik regelmatig ben tegengekomen. Het 
veranderen van kleur, mooi in je lamplicht blijven hangen en ineens wegschieten maakt 
elke keer veel indruk op me. Dee andere inktvissoorten zijn ook erg leuk om tegen te 
komen, maar de pijlinktvis is wel mijn favoriet. 
 
Het indrukwekkendste wat ik heb gezien qua onderwaterleven was niet één dier, maar een 
flinke groep. Duiken bij de Zeelandbrug kwam grote school vis, ansjovis of iets soortgelijks  
daar als een soort muur om me heen zwemmen, terwijl ik een veiligheidsstopje deed op 5 
meter diepte, vlak bij de trap. Ik wist niet wat me overkwam! 
 
Hartelijk dank voor je medewerking! … Arjo de Keizer 
 
 

WWaaaarr  iiss  ddee  MMuuttss……ooff    hheett  TT--sshhiirrtt……??  
 
Ooit hadden in de Luchtbel de rubriek waar is de muts, de muts heeft volgens mij zo’n 
beetje over de hele wereld gezworven. Ongetwijfeld zullen ook de DTZ T-shirts al de 
nodige vakanties in menig DTZ’er in de koffer gezeten. Zo ook in onze koffer, dit keer 
geen duikvakantie, maar een luieren vakantie met bestemming Turkije. 
 
Als verwende duiker hebben we ook geen moeite genomen om er een duikje te maken, 
want er zal toch wel niets te zien zijn…en inderdaad door een groepje , dat een duikje 
maakte bleek dat er weinig te beleven was onder de Turkse wateroppervlak. 
 
Maar op het strand viel het DTZ shirt toch wel op, de barman kende Zeeland op zijn 
duimpje, hij vond het geweldig Zeeland, hij had hier familie wonen. Helaas had, zo 
begrepen we uit zijn gebrekkig Engels, weinig geld om af te reizen naar Zeeland. 
 
Hij wees maar naar mijn shirt … ”beautiful for me beautiful for me” … Wat door de warmte 
beïnvloed, keerde ik terug naar mijn strandbed. De man bleef zwaaien, dus liep ik maar 
even naar hem toe…”I like that shirt” …ah eindelijk begreep ik hem, trok mijn shirt uit en 
gaf hem aan hem. Hij trok hem meteen aan en was dolgelukkig. Hij gelukkig en ik kreeg 
een aantal drankjes, bij 36 graden was dat uiteraard van harte welkom! 
 
Arjo 
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F O C U S   O P T I E K 

 
Nieuwe Burg 9 

4331 AG Middelburg 

Telefoon 0118- 625310 

E-mail : info@focusmiddelburg.nl 

www.focusmiddelburg.nl 

 

 

Dé LEVERANCIER VAN: 
 

Snelle levering van 

correctieglazen voor 

alle duikmaskers: 

 

 

min  

plus  

lees  

bifocaal 
 
 
 
 
www.proteye.nl 
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BBoooottdduuiikk  KKuullkkeennooll 

 
De vrijdag ervoor was het niet al te best weer, veel wind en regen. Maar een kijkje op de 
yahoo mail liet zien dat  Erik contact had gehad met Anton en de bootduik ging gewoon 
door. De volgende morgen op tijd weg natuurlijk, anders kom je als laatste aan en ben je 
de “Sjaak” om een stukje te schrijven voor de luchtbel…. 
 
Als een speer Leon opgepikt en met 160 km/h naar Yerseke vertrokken. We dachten dat 
we op tijd waren vertrokken maar aangezien de rest van de bootduikers al om 6:00 uur in 
de morgen waren vertrokken kwamen we toch nog te laat aan , en dus zit ik nu dit 
verhaaltje te tikken. De boot zat dus al vol met de volgende personen: Erik, Arjo, J.P., 
Mathilde, Marcel, Frans, Marjon, Paul, Tilly, Rinus, Coby, Paul van R. en Anton de 
schipper. 
 
Na alles opgeladen te hebben zijn we vertrokken naar de duikstek. Onderweg er naar toe 
werd het duidelijk dat de wind eigenlijk uit de verkeerde hoek kwam, aangezien je daar vol 
op de wind ligt , werd er besloten om naar Katsehoek te varen. Voor mij was dit daar de 
eerste duik, dus altijd wel weer leuk. Op de stek aangekomen anker uit en wachten op het 
tij. We lagen daar rustig, tot we op eens een bestelbus over de dijk aan zagen rijden, met 
een flinke aanhanger vol met duikflessen.  
 
Je kunt daar officieel niet komen ,alleen indien je een sleutel  van het hek hebt. Toen deze 
eenmaal geparkeerd stond, kwamen er ineens een stuk of 20 duikers aanlopen met hun 
uitrusting aan. Volgens het kenteken van de bestelbus bleken dit dus Belgen. Toen kwam 
er ook nog een Belg aanvaren met een paar duikers ,het begon al een beetje op Egypte te 
lijken maar dan met andere temperaturen.  
 
In de stevige wind ons omgekleed en klaargemaakt om af te dalen. Eenmaal in het water 
naar de ankerketting gezwommen en er langs afgedaald naar beneden. Op 15 meter 
diepte het anker gevonden, en de reel er aan vast gezet. Het zicht was niet geheel 
geweldig, maar kan altijd slechter.  
 
Bodem was vooral zand maar naarmate we dieper gingen kwamen we nog een wand 
tegen die vol zat met oesters, veel kreeften en spons, en de rest van het gebruikelijke 
onkruid. Halverwege de duik weer terug naar het anker gezwommen, en nog een stukje 
richting het ondiepe gegaan maar daar was het zicht helemaal nul. De stroming begon ook 
weer op te spelen dus maar besloten om terug te gaan. 
 
Via de ketting weer opgestegen, en een stop gemaakt op 4,5 meter. De deco-boei hadden 
we ook nog opgelaten want de ketting ging nog al op en neer. Ineens dacht ik dat ik beet 
had want er werd aan mijn lijn getrokken, maar dit bleek ene Paul te zijn die weer ergens 
aan moest zitten.  
 
Terug aan boord weer snel omkleden want je zou een koudje vatten met die stevige wind. 
We waren nog niet omgekleed of we gingen al weer terug naar de haven. Dat dachten we 
tenminste. Anton bleef op een gegeven moment alleen maar rondje varen. Na polshoogte 
te hebben genomen zei J.P. dat we een VOC  schip gingen opzoeken. … ? 
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Dit bleek dus de … Provinciale Stoomboot Prins Hendrik … te wezen. 
 
Tijdens een in januari 1943 gehouden conferentie in Casablanca (Marokko), besloten de 
toenmalige Amerikaanse president Roosevelt en de Britse eerste minister Churchill 
opdracht te geven tot het vernietigen van het transportwezen in de door Duitsland bezette 
gebieden.  
 
Dit met het doel het door Duitsland gecontroleerde militaire en economische verkeer 
zoveel mogelijk uit te schakelen. Als gevolg van dit besluit werd de Prins Hendrik op 
vrijdag 3 september 1943 door Engelse Typhoon 1B vliegtuigen tot zinken gebracht Bij 
deze oorlogsdaad lieten 19 burgers en 2 Duitse militairen het leven.  
 

 
 
De Prins Hendrik was 45 meter lang en 7 meter breed. Het schip voer zijn laatste jaren 
tussen Zierikzee en Kats voor de NV Rederij J&A van der Schuyt uit Rotterdam. Het wrak 
ligt ongeveer 650 meter oostelijk van Katshoek en de duikdiepte is min. 25 meter. Vanaf 
mei t/m september is het verboden op de Prins Hendrik te duiken vanwege de drukke 
scheepvaart. (bron: internet) 

Op de terugweg de gebruikelijke sterke verhalen, zoals een die 
van Mathilde dat ze een  lampenkap kwal tegen was gekomen, 
zelf nog nooit  van gehoord maar ik geloof het graag. Of er ook 
een touwtje aanzat om de lamp uit te zetten ben ik niet meer 
achter gekomen. Marjon had 
een klein visje gezien wat vrij 
zwom, met 3 streepjes .Hij had 
ook 2 vinnetjes, aan de ene 
kant een grote en aan de 
andere kant een kleintje. We 

zijn met z’n allen tot de conclusie gekomen dat het 
waarschijnlijk een verdwaald nemo visje was. 
 
Zo was dit weer een leuke bootduik  en weer op naar de volgende….Marco Collignon 
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DDee  vvuulllleerrlliijjsstt  
 
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 0118-464250 Erik Veerhoek 0118-475083 
Marian Roos 0118-462051 Annick Creemers 06-24239455 
Frans Spoor 0118-461009 Henk Jobse 06-21258545 
Benny van der Steen 0118-464180 Harm Verbeek 0118-640275 
Marjon Jobse 0118-468428 Bert Schreurs 0118-479570 
Henk Betlem 0118-629959 Boudewijn Weenink 0118-436696 
Kees Glas 0118-614342 Paul Neve 0118-603115 
Erik de Been 06-14249633 Peter de Groot 06-11628404 
Marco Collignon 0118-633348 Eric van Loenhout 0118-604443 
Leon Joosse 0118-750752 Roel van der Mast 0118-553248 
Kees Jan Lastdrager  06-53902803 
 

BBoooottdduuiikk  zzoonnddaagg  55  aauugguussttuuss  
 
Zondagochtend gingen we al vroeg op weg naar yerseke.  Maar omdat we in het haven-
gebied nog moesten zoeken waar we precies moesten zijn, en we geen idee hadden wat 
voor boot het was en hoe die heette, kwamen we dus als laatste aan boord, en mochten 
wij een stukje schrijven voor in de luchtbel. Bij deze dus: 
 
Om 10.15 uur vertrok de Cornelis Laurens vanaf de Meerpaalweg in Yerseke. Met aan 
boord de kapitein, Kees Glas, Rinus en Coby Krijger, Paul en Tilly Neve, Frans Spoor, 
Ronald Stadhouder, Paul, Mascha en ik .Daar Mascha met haar vaarbewijs bezig is vond 
ze het wel interessant om eens in de stuurhut rond te kijken. En al spoedig mocht ze van 
de kapitein zelf een stuk varen!  
 
Dat vond ze geweldig! Ondertussen had ik de tijd om te 
genieten van het mooie weer en het uitzicht. En zag ik dat de 
andere duikers hun set al op gingen bouwen. Dit kon ik niet. 
En Frans zei dat Mascha dit zelf moest doen. Dus had ik 
alles maar vast voor haar klaar gelegd. Het laatste stukje 
naar het wrakje toe wilde de schipper zelf varen om de boot 
precies naast het wrakje te leggen. Zodoende had Mascha 
nog genoeg tijd om haar set op te bouwen en zich om te 
kleden. Spannend, haar eerste bootduik!  
 
Om 11.15 uur waren we bij het wrakje, en om 11.45 uur ging 
Mascha van boord. Ze dook samen met Kees Glas en Frans 
Spoor, daar het aantal duikers oneven was. Paul en Paul 
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doken samen en Rinus en Ronald. toen de 7 duikers allemaal onder water waren zaten wij 
(de kapitein, Coby, Tilly en ik) rustig een uurtje te praten en rond te kijken.  
 
In de verte kwamen er wat kleine bootjes aan varen. De kapitein haalde zijn verrekijker er 
bij en zei dat ze van de scouting waren. Al snel kwamen ze dichterbij en zagen we dat er 
een stuk of tien bruinvissen achter aan zwommen. Je kon een stukje van hun vin boven 
water uit zien komen.  
 
Het was lekker weer. Jammer dat ik mijn zwempak niet bij had, anders had ik nog een 
uurtje kunnen gaan zwemmen. Om 12.45 uur kwam Kees Glas terug aan boord. Zijn lamp 
was uit gegaan. Hij ontdeed zich van zijn natte duikspullen en ging nog even zwemmen. 
Een kwartiertje later kwamen ook de andere duikers terug aan boord en namen nog even 
een snelle duik in zwemkleding.  
 
De middag ging veel te snel om. En om 13.30 uur, toen iedereen weer terug aan boord 
was begonnen we aan de terugreis van een geslaagde dag. Ik belde mijn man op dat hij 
weer terug naar Yerseke mocht rijden om ons op te halen. Hij stond al op de kade te 
wachten toen de boot om 14.30 uur aanmeerden. En er donkere wolken overdreven 
  
We zaten goed en wel in de auto toen het begon te regenen. Op weg naar Wolphaartsdijk 
(om de duikflessen te vullen) stortregende het. En eenmaal op de plaats van de 
bestemming begon het ook nog te onweren! Hadden wij even geluk gehad met het weer 
op de boot. Precies goed getimed. 
 
Door Elly School ( moeder van Mascha) 
 
 

Nadat ik zelf heb mogen varen dat was erg leuk gingen 
we bij het sleepwrak duiken. Ik mocht varen omdat ik 
had verteld dat ik met mijn vaarbewijs bezig ben en ik 
dus ook al bij strandwacht heb gevaren. Anton vertelde 
een heleboel over de boot en de navigatie. Daarna 
legde hij de boot bij het wrakje neer en kon ik mijn 
duikspullen klaarmaken om te gaan duiken. 
 
We moesten van de boot af springen en ik was bijna 
vergeten mijn ademautomaat in te doen. Tilly wees mij 
nog net op tijd hierop. Ik ging met Frans Spoor en 
Kees Glas duiken. Eerst lieten we ons zakken langs de 
lijn van het boeitje. Beneden aan gekomen was er 
eerst een grote stof wolk en konden we niet zo veel 
zien. Na een stukje te hebben gezwommen werd het 
zicht wat beter maar niet overal. Er lag een dun laagje 
zand op het wrakje en als je je hand er neerzetten 
voelde je dat er iets hards onder zat: het wrakje dus.  
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Het was al flink begroeid. Veel anemonen, krabbetjes, vissen en kreeften. Ook kon je door 
de gaten van het wrakje kijken. Dat was ook leuk om te zien ik zag er een vis weg 
zwemmen. Verder was het er donker. En was een mooie duik en we zijn wel 70 min onder 
water geweest.  
 
Ook zijn we langs het anker geweest en 
Frans heeft het geprobeerd op te tillen 
want volgens Mathilde zou dat moeten 
kunnen maar het lukte niet. Daarna zijn 
we opgestegen langs de ankerlijn en 
hebben we een veiligheidsstop gedaan. 
Nadat we alle spullen op de boot hadden 
gelaten zijn we nog even gaan zwemmen 
want het was lekker warm. 
 
Door Mascha School 
 
 
 

 

 

 

DDuuiikkppaass  aaaannvvrraaggeenn??  
De duikpas is GRATIS af te halen in het duikcentrum of via 

de website aan te vragen. Met deze duikpas geniet je van 

diverse extra voordelen als: 

1. Sparen voor gratis waardebonnen 

2. Aanbiedingen alleen bestemd voor pashouders 

3. 10% korting op het huren van duikmateriaal 

4. 10% korting op de losse vulprijzen 

5. Registratie van al uw aankopen 

Aanbiedingen en acties voor de pashouders worden 

vermeld in onze maandelijkse nieuwsbrief. Zie www.de-

grevelingen.nl voor aanvullende informatie! 

 
 
 
 
 
 

http://de-grevelingen.us2.list-manage1.com/track/click?u=31255442602836f5162d5f2c6&id=5cdd1b48d4&e=f2e7a03b9a
http://de-grevelingen.us2.list-manage.com/track/click?u=31255442602836f5162d5f2c6&id=b4a70ee062&e=f2e7a03b9a
http://de-grevelingen.us2.list-manage.com/track/click?u=31255442602836f5162d5f2c6&id=b4a70ee062&e=f2e7a03b9a
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BBoooottdduuiikkeenn  iinn  hheett  sseeiizzooeenn  22001122  
 

 datum Kentering* Afvaartijd Bestemming  

Zondag 26 augustus HW  10.55     9.30 Gorishoek 

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

Het overzicht van de bootduiken met de afvaarttijden.    * kentering t.o.v. Kats 
De boot vertrekt vanaf de Meerpaalweg te Yerseke. 
 
Deelnemers bootduiken 

  26-aug 1-sep 

Erik Been de X X 

Marco Collignon X X 

Kees Glas X X 

Peter Groot de X X 

Marcel Jobse X X 

Marjon Jobse X X 

Leon Joosse X X 

Rinus Krijger de X X 

Adrie Loon van niet X 

Mathilde  Mathijsse X X 

Peter Meerleveld X X 

Frans Spoor X X 

Ronald Stadhouders X X 

Erik Veerhoek X X 

Han  Vlieger de X X 
 
Gaarne bovenstaande informatie nauwgezet controleren en eventuele fouten zo spoedig 
mogelijk aan mij door te geven. Duikende deelnemers dienen in het bezit te zijn van een 
2* duikbrevet of hoger en een geldige duikkeuring. Afmelden: Als je verhinderd bent geef 
dat dan zo spoedig mogelijk aan mij door (0118) 61 43 42  (eventueel aan Erik Veerhoek - 
0118 47 50 83). De boot vertrekt vanaf de Meerpaalweg te Yerseke. 
 
De officiële inschrijvingstermijnen zijn verstreken. Opgave is nog steeds mogelijk De 
plaatsing is op basis van volgorde van aanmelding. Er kunnen maximaal 16 personen 
mee. Een maand voor het vertrek kunnen introducés worden aangemeld (wel zelf de 
bijdrage aan de penningmeester van DTZ regelen (zie boven)). Voor duikende introducés 
geldt het volgende: minimaal 2* en van te voren een geldige duikkeuring overleggen. 
 
Veel duik plezier, Kees Glas 
 
PS. Neem vooral een decompressieboei en eventuele gidslijn mee!! 
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 Nieuwe Burg 22 – 28  4331 AH Middelburg   

Tel. 0118 – 611741  
 www.intersporterik.nl 

intersporterik@uni-one.nl 
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Meer weten van het leven onder de vloedlijn?  
Doe mee met de Hans Verkooijen 
wandelingen!! 
 
‘Wandelen rond de vloedlijn’ 
 

Zie  www.biologischewerkgroep.nl  

http://www.biologischewerkgroep.nl/
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MMeennttoorreennlliijjsstt  
 
De buitenwateropleiding 2012 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 2011. 
Wijzigingen graag doorgeven. 
 
Kees Glas 
Paul Neve 
Frans Spoor 
Harm Verbeek 
Eric van Loenhout 
Erik Veerhoek 

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

    0118 614 342 @ vanaf juni 
    0118 603 115 
    0118 461 009 
    0118 640 275 
    0118 604 443 
    0118 475 083 

Yolanda de Jong 
Han de Vlieger 

    1* Instructeur 
    1* Instructeur 

    0113 551 535 
    0117 382 349 

Roel van der Mast 
Benny van den Steen 

    4* 
    4* 

    0118 553 248 
    0118 464 180 

Henk Betlem 
Dick Hoeksema 
Kees Jan Lastdrager 
Mathilde Matthijsse 
Chris Spoor 
Martin Verhage 
Mario de Wever 

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

    0118 629 959   *) 
    0118 616 532   @  
    0118 629 403 
    0118 635 161 
    0118 431 231 
    0113 551 535 
    0118 471 410 

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

 
Erik Veerhoek, hoofdtrainer 
 

FFiieenn’’ss  110000--ssttee  dduuiikk!!  
 
Het is dinsdag 25 juni en ik sta bij de Xenos Terneuzen voor een schap met fondant in alle 
kleuren van de regenboog. Aan de felheid van de kleuren te zien zijn ze goed gevuld met 
alle E-nummers die je kunt verzinnen, maar taart eet je toch niet voor de vitaminen dus 
wat geeft het. De dag daarna zal Fien voor de 
100-ste keer haar duikset aantrekken om te 
plonzen, dus daar moet natuurlijk taart voor 
gebakken worden! De grote grap is dat ik 
deze keer de taart ga bakken, normaal 
vertrouwen we deze taak altijd toe aan Yo, die 
draait haar hand niet om voor een 3-
verdiepingen tellende taart waar de Car’s 
autootjes op rondscheuren, maar ja hier sta ik 
dan bij de Xenos, hoeveel van dat fondant 
heb je eigenlijk nodig voor een taart? Ik kies 
knalrood en knalgeel. 
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Nu neem ik even een grote sprong in de tijd en sla een grote bende in de keuken, een 
niet-rijzende-taart en veel fondant-knip-en-plakwerk over, er ligt een taart! 
 

Woensdag 26 juni 18:30 uur, de 
gebruikelijke woensdagavond stress … 
uit ‘t werk naar huis racen, gauw een 
bord friet wegwerken, duikspullen 
inpakken. Pfff even geen zin om ook die 
camera nog helemaal duikklaar te 
maken, vanavond lekker een keer zonder 
camera duiken. 
 
Dan is het zover hoor: Fien stapt voor de 
honderdste keer het water in! Marcel en 
ik mogen haar buddies zijn. We steken 
ons hoofd onderwater, heerlijk wat een 
rust en zo helder! Het wordt een super 
leuke duik, waarbij we twee Zeedahlia’s, 
een berg kreeften en ook nog een 
Vorskwab met krab in zijn mond zien. 
Tja, toch jammer dat die camera thuis 
ligt… 
 
Weer op het droge zal Fien – met haar 
100 duiken pet op - de taart weleens 
snijden, niet te kleine stukjes natuurlijk … 
een uur later heb ik nog last van m’n 
maag van al die E-nummers. Yvon heeft 
een 100-duiken-kampioensbeker in 

elkaar geknutseld. Hartstikke gezellig!  
 
Fien gefeliciteerd en op naar de volgende 100! 
 
Mathilde Matthijsse 
 

MMaatthhiillddee’’ss  rruubbrriieekk  
 
… druk met vakanties en duikjes bezig … dus : 
 
Kijk op www.zeelandonderwater.nl voor het fotodagboek en Zeeuwse onderwaterfoto’s 
 
groetjes Mathilde” 
  

http://www.zeelandonderwater.nl/
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VVaakkaannttiieeppeerriikkeelleenn  iinn  CCoorrnnwwaallll  ((11))  
Geschreven door Tilly Neve 
 
Op de avond van 16 mei 2012 vertrokken wij met onze camperbus richting Duinkerken om 
met de CAR ferry naar Dover te varen. We hadden de ferry via internet geboekt. Tegen 
00.30 uur reden we het grote schip op, samen met vele anderen. Aan boord was het 
gezien het tijdstip, een duffe bedoening. Op alle banken lagen passagiers te snurken. We 
liepen wat rond en dommelden wat op een hoekje van een bank. In Dover reden we van 
de boot af en reden naar Ashford. Daar parkeerden we rond half drie in een woonwijkje en 
doken onder de wol.  
 
De volgende ochtend werden we vroeg wakker en zetten lekker zwarte koffie om goed 
wakker te worden. We hadden nog een 540 km te gaan. Ons doel was de camping van de 
Porthkerris divers vlak bij  St Keverne. We reden door een heuvelachtig landschap met 
verdacht veel groene velden. Het was licht bewolkt en 14 graden. Rustig weer dus. De reis 
vorderde gestaag. Zo kon je opschieten op een vierbaansweg, soms tweebaansweg en 
aan het einde één baan voor twee auto’s. Dat laatste was een bijzondere ervaring, zeker 
in combinatie met het links rijden. Ik hield mijn hart vast voor de spiegel aan de 
passagierszijde. Telkens zag ik er weer een auto tegen knallen. Gelukkig ging alles goed.  
 
Aan het einde van de middag kwamen we uiteindelijk na wat gezoek, op de betreffende 
camping aan. Net boven de duikbasis keken we uit over de baai. We schrokken ervan. 
Wat een wind en wat een gigantische golven. Nu waren we natuurlijk wel moe, maar ons 
beoordelingsvermogen was nog niet aangetast. We spraken een jonge knul met een 
verwaaid kapsel (hoe kon dat ook anders) aan en hij vertelde ons dat duiken geen optie 
was. Wel dat was niet echt een nieuwtje voor ons. Wat we eigenlijk wilden weten was of 
het daar altijd zo was en zo niet hoe lang we moesten wachten tot het weer beter zou 
worden. Hij wist het niet zo goed maar verwachtte dat het in de loop van de volgende dag 
beter zou worden, althans dat de wind zou gaan liggen. En het zicht? vroegen wij. Dat zou 
nog niet zo best zijn, gaf hij toe.  
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We besloten in ieder geval te blijven overnachten en de volgende dag maar verder te 
kijken. We zochten een beschut plekje op en kookten ons prakje. Daarna zetten we onze 
stoel en in de ligstand, pakten een glaasje wijn en waren binnen no time beland in 
dromenland.  
 
De volgende dag bleek dat duiken aan deze zijde van de Lizard –nog- geen optie was. We 
reden dus naar Mullion Cove en doken daar vanuit het haventje. (kosten 5 pond p.p.). Een 
aardig stekje, maar ook hier was het zicht niet fantastisch. Aan het einde van de middag 
vulden we onze flessen en reden weer naar Porthkerris. De camping is prima, het uitzicht 
is prachtig, het sanitair twijfelachtig, maar de “bemanning” super vriendelijk en 
behulpzaam. Er worden bootduiken georganiseerd en je kunt eenvoudig van de kant 
duiken bij Drawna Rock. Na een goede nachtrust gingen we de volgende ochtend een 
kantduik maken. We doken “droog” en zeulden dus een lading extra lood mee. Het zicht 
was niet best. Waarschijnlijk nog het gevolg van de storm. We zagen dodemansduim en 
lipvissen. Niet de zeehond die volgens de campinghoudster af en toe met de duikers komt 
spelen. En ook niet de “beloofde” sepia’s. Al met al toch meer dan een uur gedoken. We 
spoelden onze spullen en lunchten. Het was prachtig weer; lekker zonnetje en rond de 22 
graden. ’s Middags wandelden we naar het naastgelegen stekje “Porthoustock”. Heen 
liepen we over de weg (soms 25% helling) en terug via het coastpath. Aan het baaitje 
spraken we een instructeur van een duikschool uit Newquay (James). Hij vertelde ons het 
een en ander over zijn stad en duikschool. “Zijn” duikers waren een opstijging aan het 
oefenen. Een van hen zat uitgeblust aan de waterkant:  fles op zijn rug, benen vooruit en 
een pruillip. James sprak hem blijkbaar weer wat moed in, want even later zwom hij weer 
naar zijn medecursisten. De terugweg via het coastpath was schitterend, maar je moet 
geen hoogtevrees hebben.  
 

 
(… wordt vervolgd …) 
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  Goof Weezepoel 
 

    
   Productweg 15 
   4387 PG  Vlissingen 
 
   postadres: Kelderweg 3 
   4365 SC  Meliskerke 
 
   T  0118 – 63 71 81 
   F  0118 – 63 87 47 
   E  goof@weezepoel.com 
   W goof.weezepoel.com 
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DDuuiikkeerrss  eenn  ssppoorrttvviisssseerrss  ddooeenn  

bbeerrooeepp  oopp  ggeezzoonndd  vveerrssttaanndd  
De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en Sportvisserij Zuidwest Nederland 
roepen sportvissers op om niet te ankeren of aan te meren onder de Zeelandbrug. 
Aanleiding is dat nog steeds kleine boten met sportvissers tijdens de stroomkentering het 
anker uitgooien bij of tussen de twee pijlers aan de noordkant van de Zeelandbrug. Dit is 
een van de meest populaire duikplaatsen in Zeeland en de activiteiten van de vissers zijn 
potentieel gevaarlijk voor de duikers beneden hen.  
 
Duikers en sportvissers hebben vorig jaar een gedragscode opgesteld om begrip te 
vragen voor elkaars positie en om gevaarlijke situaties te voorkomen. Niettemin zitten 
duikers en sportvissers bij de Zeelandbrug nog steeds in elkaars vaarwater - door het rijke 
onderwaterleven heeft de locatie op beide groepen een onweerstaanbare 
aantrekkingskracht. Sportduikers maken zich grote zorgen dat zij tijdens het duiken 
worden geraakt door een draaiende schroef, een anker, vislood of vishaak. 
 
De NOB en Sportvisserij Zuidwest Nederland wijzen er met nadruk op dat volgens het 
Binnenvaart Politie Reglement (BPR) artikel 7.02 lid D niet onder een brug mag worden 
geankerd of afgemeerd. Normaal mag onder een brug ook niet worden gedoken, maar 
voor de eerste twee pijlers aan de noordkant van de Zeelandbrug heeft Rijkswaterstaat 
voor de duikers een vrijstellingsbesluit gemaakt. Het duikgebied is permanent gemarkeerd 
met een duikvlag op de dijk, aan weerszijden van de brug. Van de gebruikers van het 
vaarwater wordt verwacht dat zij afstand houden tot een duikvlag en langzaam varen. De 
NOB en Sportvisserij Zuidwest Nederland roepen sportvissers op om op drukke duikdagen 
in de periode van een uur voor tot een uur na de stroomkentering helemaal niet met de 
boot in het gebied tussen de twee eerste pijlers en de duiktrap te komen. Dit is de periode 
waarin de meeste duikers 'hun ding doen'. Een enkeling duikt buiten de kentering.  
 
Sportvissers die van de kant vissen hoeven zich niet aan de regels van het BPR te 
houden. Voor deze groep kan alleen een beroep worden gedaan op het gezond verstand 
en inschikkelijkheid, zoals die ook voor duikers van toepassing zijn. Dus voor duikers 
geldt: zijn er sportvissers in de buurt, maak dan afspraken. Uitgangspunt is dat je elkaar 
niet onnodig verstoort. De gedragscode stelt dat 'op een aantal plaatsen zo intensief wordt 
gedoken dat daar een permanente markering (duikvlag) is aangebracht. Op die plaatsen 
dienen vissers altijd rekening te houden met duikers onder water'. De Zeelandbrug is zo'n 
plaats.  
 
Daarnaast zijn dicht bij de Zeelandbrug beroepsvissers aan het werk met schietfuiken, 
staand want en kubben. Dat mag, het is een visvak. Zij markeren het vistuig met boeien. 
Het spreekt voor zich dat duikers het vistuig met rust laten. Kijken mag, aankomen niet. 
Als je op de dijk komt en er ligt een beroepsvisser bij de brug, wacht dan tot hij weggaat of 
zoek een andere duikstek.  
 
Duikers of vissers die misstanden constateren kunnen deze melden via 0900 8844 en 
vragen naar de Waterpolitie Unit Zeeuwse Stromen. Bel 112 voor spoedeisende hulp. 
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MMeeddeeddeelliinnggeenn  
 
Eric van Loenhout meldt ons dat hij voor André Roos het 4* brevet heeft aangevraagd. 
 
Paul Neve kan melden dat Jaro van Waarde, door zijn Deco specialisatie goed af te 
ronden, ook zijn 4* brevet heeft behaald. 
 
Verder zijn de volgende mensen geslaagd voor hun 2* brevet: Mark noonan; André 
Boogaard; Mascha School; Stefan van Damme en Wil Donkers 
 
Harm Verbeek kan (eindelijk) melden dat de brevetten Onderwaterbiologie aangevraagd 
zijn voor Mascha School, Stefan van Damme, Leon Joosse, Mark Noonan en Wil Donkers. 
Enkele andere deelnemers moeten nog hun eindverslag inleveren (een oproep hierbij !) 
 
 

LLeeddeennaaddmmiinniissttrraattiiee  
 
INSCHRIJVINGEN  
 
Maurice Tramper 
Smaragd 43 
4337 MC MIDDELBURG 
Tel: 06-43990321 
Geb. datum: 26-04-1982 
E-mail: mr.tramper@gmail.com 
Brevet: volgt 1* opleiding 
 
 
OVERIGE WIJZIGINGEN 
Adreswijziging Marijn Tangelder: 
Fazantenhof 89 
4332 XT MIDDELBURG 
 
Eind juli is Willem Dijkhuizen ons ontvallen.  
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SSnnoorrkkeelllleesssseenn  bbiijj  DDiixxhhoooorrnnbbrriiggaaddee    
 
Afgelopen jaren hebben wij met behulp van Erwin (lid van Duikteam Zeeland) snorkel-
lessen verzorgd voor een groep kinderen die zwemmen bij de Van Dixhoornbrigade 
Middelburg. Deze lessen werden verzorgd als een soort tussenbrevet omdat deze groep 
nog te jong zijn voor de volgende brevetten in verband met het behalen van hun EHBO 
diploma.  
 
Na ons jaren te hebben geholpen heeft Erwin helaas aan ons aangegeven te stoppen met 
het verzorgen van de lessen. Wij zijn daarom opzoek naar een nieuwe vrijwilliger die het 
leuk zou vinden de snorkellessen te verzorgen. Wij trainen op vrijdagavond om 19.00uur 
met uitzondering van de meeste schoolvakanties (zomer en kerst). De groep kinderen die 
de snorkellessen gewoonlijk krijgen zijn zo'n 14 jaar oud. 
 
Wie weet kent u iemand binnen uw vereniging die dit ziet zitten? Of misschien is er 
iemand die het ziet zitten om een van onze eigen instructeurs op te leiden zodat wij de 
lessen zelf kunnen gaan verzorgen. 
 
Wij horen graag van u, 
 
Namens de TC, Marlous de Waard 
 
 

AAggeennddaa  
 
Wandelen rond de vloedlijn op  
2 september 2012 excursie van 11.30-13.30 uur op het strandje 
van het Goessche Sas 
 
Algemene Ledenvergadering op 12 november 2012 
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MR SEAL 
“Zelfde dag” 

Droogpak Seal reparaties. 
Je seal breekt. 

Bel me, de kans is groot dat de reparatie 
binnen een  uur of twee kan worden hersteld!  
 

Natpakreparatie 
Ook voor kleine reparaties aan nat- en                  

semidroogpakken 
Nieuwe enkel- en polsseals  

Reparatie van gaten en reaparatie van naden 
 

Beschikbaar vanaf november  
op maat gemaakte droogpakken 
voor scherpe concurrerende prijzen 

Check de website, bel of mail voor 
meer informatie 

 

www.mrseal.nl 
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