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We zitten alweer aan de laatste redactievergadering van dit jaar. We zijn voltallig, konden ons niet gelijk 
aan het redactiestukje wijden, want er waren wederom schitterende vakantieverhalen. Een gedeelte 
daarvan lezen jullie verderop in De Luchtbel. De rest houd je tegoed. 
Na enig beraad zijn we tot de conclusie gekomen dat de aanblik van De Luchtbel rustiger moet. Daar 
gaat Dick zich op storten. We zijn benieuwd of jullie er iets van merken. Tips zijn natuurlijk altijd welkom. 
Wist je dat De Luchtbel het actueelst en mooist (in kleur!) is op onze website? Aanbevolen! 
Er zijn per januari weer enkele adverteerders verdwenen. Als jullie nog gegadigden kennen, dan houden 
we ons sterk aanbevolen, want de adverteerders zijn uiteraard zeer belangrijk voor de instandhouding 
van ons blad. 
Een medeclublid heeft de "Onderwatersport" gehaald met een zeedahlia uit de Grevelingen en, nog 
gekker, de PZC met een bijzondere tropische vis van ons eigen strand. Proficiat! De Luchtbel geeft extra 
informatie. 
Verder maken we je attent op de vele aangekondigde DTZ-activiteiten, in het bijzonder 
onze jaarlijkse NieuwJaarsSnorkeltocht: komt allen! 
We hopen op weer veel medewerking in het Nieuwe Jaar. Wij zijn er weer, maar het 
blad kan niet zonder jullie verhalen en belevenissen. De kopijmap is leeg! 
Daarom namens de redactie: hele prettige kerstdagen, een geweldig 2008 en 
veel inspiratie!!!  
De deadline voor de januari/februari-Luchtbel is op maandag 7 januari 2008 
 

Dick, Elly, Margreet en Veronica 
 
 
 

 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

      
1 Colofon 
2 Van de redactie / Verjaardagen / Inhoudsopgave  
3 Van de voorzitter, met een uitnodiging voor 30/12 
4 Meer over Curaçao  
5 Zeehond speelt met duikers 
6 NieuwJaars Snorkeltocht 2008 
7 Nadere kennismaking met Richard Heiboer 
8 Duikersplek op Hyves / De nieuwe vullerslijst 
9    Zeedahlia in de Grevelingen / Tropische vis bij Dishoek 
10  DTZ perslucht intro / Volgende DTZ intro 
11  Duiken op het dak van de wereld / Een echte persluchtles 
12  De beste zuurstofkoffer / Walvissen spotten uit de ruimte 
13  Egyptische schatten van de zeebodem 
14  Zeeuwse duikstekken: Oesterdam / Glasaal schaars 
15  Kanaaloevers tjap tjoy voor krab / UFO in Oostvoornse meer 
16  ’t Snorkeltje van Wilbert Gideonse 
17  Rondje aquaria: Aquarium Artis, Amsterdam 
18  Duiken brengt je in een andere wereld 
19  Mutaties DTZ / Agenda 

Januari 2008: 
12 – Paul Poland 
12 – Tom Ytsma 
16 – Koen Verhaeghe de Naeyer 
18 – Liset de Schipper 
23 – Margit Wouterse 
25 – Marian Roos-van der Mast 
28 – Marco Collignon 
28 – Willem Dijkhuizen 
28 – Olivier Spoor 
31 – Daniëlle Sies-ter Haar 

December 2007: 
  4 – Ben Wolters 
11 – Tonnis van der Tuin 
13 – Ilse van Maurik 
20 – Ivo Legein 
21 – Erwin Heiligers 
25 – Carolien van der Maas 
27 – Bert Schreurs 
28 – Renaat Burggraeve 
29 – Martijn Bruinen 
30 – Hans van der Togt 
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Op het moment dat jullie dit stukje onder ogen krijgen, 
zullen een aantal belangrijke, markante, leuke 
gebeurtenissen alweer gepasseerd zijn. Want de 
voorbereidingen van en vormgevingen door ons 
onvolprezen redactieteam van ons lijfblad vergen ook 
enkele dagen! 
 
Een eerste intro-duik hebben we gehad, waarbij we het 
wedstrijdbad maar hebben “leeg geplukt”. Maar ik begreep 
dat het voor velen een onvergetelijke ervaring was en dat 
het door een hele hoop mensen hogelijk gewaardeerd werd. 
En als het goed is komt er nog een avond intro-duiken. 
Mocht hij nog niet voorbij zijn, en jullie kennen nog 
belangstellenden, neem ze mee! Mochten jullie natuurlijk 
sowieso mensen kennen die verslaafd willen raken aan 
onze leuke sport, en direct willen inschrijven, laat ze dan 
direct contact opnemen met Frans! 
 
Verder zal ook de najaars-ALV gepasseerd zijn. Er zijn een 
aantal veranderingen, of moet ik zeggen verbeteringen op 
komst in het opleidingssysteem, die op die avond bekend 
gemaakt zijn. Je vindt er ook een stukje over in dit blad. 

De trainingscommissie hoopt in ieder geval op die manier jullie 
beter en vooral gestructureerder van dienst te kunnen zijn, 
zodat jullie zelf ook jullie (gewenste) opleiding in kunnen 
plannen en weten waar je naar toe wilt werken. 
 
Wat plannen betreft, heb ik zelf ook nog een paar ideeën. Het 
probleem is alleen dat ik ze niet allemaal zelf kan uit werken… 
Als club zitten we al een tijdje zonder evenementen-
commissaris. Dus daarom langs deze weg, en NEE!!! Niet 
schrikken. Ik zoek dus niet die commissaris, maar gewoon 
mensen onder jullie, die samen met mij af en toe eens aan tafel 
willen zitten om over zulke zaken mee te denken en te praten. 
Ik zit dus zelf te denken aan groepje van ongeveer 4 à 5 
personen om af en toe onder het genot van een sapje, een 
beetje te brainstormen over mogelijke evenementen of 
uitstapjes en wat daarbij komt kijken. In je eentje vergeet je wel 
eens wat, of je denkt niet direct overal aan, en dat kan op die 

manier ondervangen worden. Ik zal dit idee ook wel op de ALV 
neerleggen, maar deze 
oproep is dan voor al 
diegenen die door omstan-
digheden niet aanwezig 
konden zijn op de 
vergadering. 
 
Er blijft in ieder geval 
genoeg te doen en te 
ontdekken. En zeker dat 
laatste is nog steeds heel leuk. Want had ik zelf reeds het genoegen mogen smaken van 
“dodemansduim” te mogen ontdekken in de Grevelingen, ik zag in de laatste Onderwatersport dat nu ook 
al een zeedahlia gespot is en op de foto gezet. Klasse Roel!!!  Het is nu wel de tijd dat het wat stilletjes 
wordt onder water vanwege de temperatuur, maar wie weet wat we nog zien. En vooral wat we volgend 
jaar allemaal gaan tegenkomen. 
 
De bubbels,  Renaat 

… een beetje brainstormen … 

Ben ik hier goed voor de DTZ-intro-duik? 

Uitnodiging: 
  
Op 30 december geeft uw voorzitter "een pintje" weg voor 
afsluiting van het jaar, of voor zijn verjaardag, of verzin maar een 
reden. Vanaf 14:00 uur in het clubhuis. Jullie zijn van harte 
welkom!!! 
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De dag begon al vroeg op 8 oktober. Om half vijf in de ochtend vertrokken we naar Schiphol... Een hele 
lange reis voor de boeg. Met een beetje geluk om 08.30 uur op Schiphol, om twaalf uur vliegen en als 
alles mee zit om 21.30 uur voet op Nederlandse bodem, Curaçao. En alles verliep volgens schema, dus 
inderdaad half 10 's avonds kwam we aan. Na een korte transfer, want ja het eiland is natuurlijk niet zo 
groot, kwamen we aan in ons resort Papagayo. Super de luxe, ja ome Jan Des Bouvrie en zijn eh - was 
het Monique? - hadden het ontworpen, dus dan kan je wel wat verwachten. Na een goede reis het bed 
ingedoken en om vijf uur al wakker.. Inderdaad beetje last 
van een jetlag. 
 
In de ochtend op zoek naar de duikschool, gelegen in de 
Jan Thielbaai. Meteen een aantal duiken vast gelegd en 
natuurlijk de welbekende vragenlijst ingevuld. Nog even 
mijn logboek gehaald in het appartement, vergeten. En 
daar stond opeens een krijsende Hollander (zijn ook altijd 
de zelfde). Vol verbazing keken we wat er loos was... Er 
liep een leguaan die ook helemaal in paniek raakte van 
deze vrouw. Na wat geluierd te hebben op het strand 
werd het tijd om een happie te eten. 
Om twee uur was het dan zover, de check dive. Normaal 
wordt deze gehouden bij het huisrif Jan Thiel, maar deze 
keer gingen we naar de Pierenbaai, voor mij niet geheel 
onbekend omdat ik daar dit jaar al eens eerder gedoken had. Door het goede zicht veel gezien: grote 
trompetvissen, een tarpon, koffervissen, veel bekerkoralen, mooie kokerwormen, kerstwormpjes en dat 
alles bij een watertemperatuur van 29 graden! Na 50 minuten kwamen we weer boven water en werden 
we terug gebracht naar de duikschool. Snel nog even in de zon, want een bruin kleurtje mee naar huis 
nemen is toch ook leuk. 
Rond vijf uur werd het al donker en ook mijn ogen begonnen wat te hangen, dus dat werd  geen latertje. 
Toch nog naweeën van de jetlag, of was het de temperatuur waar je zo loom van wordt? Ik denk het 
laatste. 
 

De volgende dag, jawel, al om 5 uur 
wakker. Ach ja, dan heb je in ieder geval 
wat aan je dag toch? Na een stevig ontbijt 
het strand weer opgezocht, lekker even 
luieren om aan mijn tweede duik te 
beginnen. Deze keer stond de Vaersenbaai 
op het programma. Ook hier een mooie 
duik kunnen maken van 60 minuten met de 
welbekende koffervis, rood wit gestreepte 
poetsgarnalen, schorpioenvis, tongen en 
de nodige barracuda’s gespot. 
Na de duik terug naar het strand..ff een 
duik genomen in de Jan Thielbaai en 
samen met Arjo even gesnorkeld.. Ook 
mooi, want daar zagen we een ealsnake, 
langoest, murene, veel zeeëgels en een 
wrak. 
Tja, op zich valt de criminaliteit op Curaçao 

erg mee, maar de vissen kunnen er wel wat van. Een aantal keren aangevallen door een anemoonvisje, 
je zou er bijna bang van worden. 
Bij de derde duik gingen we te water bij Tugboot, in een duik van 55 minuten zagen we een grote 
spinkrab, de schaal was 30 cm met scharen van 60 cm, zachte paarse kokerkoraal, poetsgarnalen, 
blauwe dansgarnaaltjes, spotted drum, kortom ook een duik waarbij veel te zien was. 
Hoewel Arjo nog steeds niet duikt, had hij wel heel iets bijzonders gezien: een onderwater leguaan... Wel 
dood helaas; kennelijk had hij de afgrond niet op tijd gezien en was de zwempartij niet goed bevallen. 
 
Mijn laatste onderwater gebeuren was op Klein Curaçao, een klein eilandje, een soort zandplaat, vlak bij 
Curaçao. Onderweg zagen we, heel bijzonder, zo nu en dan een paar super snel vliegende vissen over 
het water zweven. Aangekomen op Klein Curaçao kregen we een briefing. Arjo zou gaan snorkelen, met  
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de mededeling dat op de punt van Klein Curaçao veel schildpadden zaten.. Ja ja.., dat had ie wel vaker 
gehoord... Dus gewapend met snorkel, vinnen en bril ging hij naar de punt en heeft er … acht gezien! 
Tijdens Arjo's snorkelavonturen gingen wij met een groep van vijf man met de zodiak naar het oosten van 

het eiland, waar we veel waaierkoralen zagen, twee schilpadden, 
een grote groene murene van 2 meter, barracuda's en een haai. 
Jawel, uh, een stukje eigenlijk: alleen zijn vin, deze was 
waarschijnlijk van stropers die de vin overboord hadden laten 
vallen. Tussen de duiken door werd er uiteraard ook aan de 
inwendige mens gedacht: barbeque, lekker.. en was het tijd voor 
onze tweede duik. Al met al prachtige duiken op een mooi 
eilandje, met uitzicht op een bewolkt en regenachtig Curaçao. 
Dat troffen we dus.  

 
Curaçao is zeker een eiland om nog eens te bezoeken, want er zijn maar liefst ruim 80 mooie 
duikstekken. 
Kortom een mooie duikvakantie en een aanrader voor elke duiker. 
 
Arjo en Erik 
 

 
 
Gelezen in De Telegraaf van 10 oktober 2007 door Margreet van Aalst 

 
DEN HELDER - Sinds enige tijd zwemt er een nieuwsgierige kleine rob rond die graag overal z’n 
neus in steekt en regelmatig een kijkje komt nemen zodra hij een duikteam in het vizier krijgt.  

 

Het gebeurt je natuurlijk ook niet iedere dag: ben je als marineduiker in de haven van Den Helder druk 
bezig met je opleiding onder water, word je door een speelse zeehond in je knie gehapt. Als Seabert 
luchtbellen ziet en geluid hoort, zwemt hij er pijlsnel op af. “Het is een lief beest”, zegt 
marinewoordvoerder Bart Visser. “Een regelmatige gast die zich steeds vaker laat zien. Niks mis mee, 
maar we merken wel dat deze zeehond steeds nieuwsgieriger wordt. Het is een heel speelse situatie.” 
Seabert zwemt sinds korte tijd achter de luchtbellen van de “onderwaterwerkers” aan en hapte onlangs 
dus letterlijk toe. “Niks bijzonders aan de hand hoor. Het was beslist geen ernstige beet”, stelt 
woordvoerder Visser gerust. “De bewuste duiker heeft er totaal geen letsel aan overgehouden. Maar 
lastig is het natuurlijk wel. Als je elke keer je werkzaamheden moet onderbreken omdat er een speels 
zeehondje voorbij komt zwemmen.”  
 
Waar Seabert vandaan komt? Bart Visser heeft geen idee. “Maar het beestje heeft het hier in Den Helder 
prima naar z’n zin. Misschien voedert hij zichzelf wel bij de visafslag, of krijgt-ie daar gewoon wat te eten.” 
Allemaal prachtig, maar een storende speelse zeehond kun je als marineduiker natuurlijk niet gebruiken 
tijdens je opleiding. Verjagen heeft geen zin, hardhandig 
verwijderen evenmin omdat zeehondjes tot de beschermde 
diersoorten behoren. Dan maar een telefoontje naar Ecomare op 
Texel en uiteraard een belletje naar de moeder aller zeehonden, 
Lenie ‘t Hart. Die weet toch altijd raad? “Nou, voorlopig grijpen wij 
niet in en zullen we de situatie nog maar even aanzien”, zegt 
Visser. “Het belang van de zeehond staat voorop. Wat we wél 
kunnen doen, is even stoppen met duiken als Seabert in de buurt 
komt. We hebben begrepen dat je een zeehond lastig weg krijgt. 
Ze hechten zich aan de plek waar ze rondzwemmen, zeker als ze 
daar ook nog eens hun voeding vandaan halen. Dit exemplaar is 
speels en voelt zich blijkbaar als een vis in het water in de 
Helderse haven.”  
 
De marineduikers zetten ondertussen hun opleiding voort. “Mocht 
het nou écht te gek worden, dan moeten we kijken of we kunnen 
ingrijpen”, vindt Bart Visser. “Misschien is het mogelijk om ‘m te 
vangen en op een andere plek weer ergens uit te zetten. Maar dat 
zal voorlopig nog niet gebeuren. Het is een vrijpostige en lieve 
zeehond.” 
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Start 2008 met een duik in de Westerschelde!!! 
 

NIEUWJAARSSNORKELTOCHT 
 

Ook 2008 beginnen we weer zoals elk jaar met de 
snorkeltocht. Duikteam ”Zeeland” houdt op 1 januari 
een receptie op de boulevard in Vlissingen, en 
aangezien we een duikvereniging zijn, hoort daar ‘t 
snorkelen bij. Geen wedstrijd, nee, gewoon een eindje 
snorkelen. Een goed sluitend duik- of surfpak en een 
paar vinnen is voldoende. We zetten een parcours af 
van ongeveer 800 meter, maar het is niet verplicht om 
deze afstand af te leggen. Meedoen is het 
belangrijkste!  
 
Om dit evenement nog leuker te maken vragen we of 
iedereen zoveel mogelijk verkleed wil verschijnen. Er 
zijn genoeg actuele onderwerpen te verzinnen om 
jezelf in uit te dossen. Wat het verkleden nog leuker 

maakt, is dat er prijzen te winnen zijn, die we met 
medewerking van een heleboel sponsors, gekregen 
hebben. Afgelopen keer waren heel mooie prijzen te 

winnen zoals een duiktas, vinnen, bril, T-shirt, sweater, sterke drank, tegoedbon van een duikzaak enz 
enz.. De laatste jaren was er voor ieder die zichzelf verkleed had een prijs.  
 
Mocht je nu géén zin hebben om je pak uit de mottenballen te halen, heb je geen pak, of ben je een echte 
bikkel, dan mag je ook in je zwembroek verschijnen om 2008 fris te beginnen. We hopen dus dat de 
leden van naburige zwemverenigingen mee willen doen met ons evenement. Wie durft?  
 
Het programma is als volgt samengesteld: 

- De aanmelding begint om 12.15 uur in de kleedaccommodatie onder Boulevard Evertsen te 
Vlissingen, waar wij met verse koffie klaar staan. Na het omkleden laten de vermomden onder 
ons zich aan de jury zien.  

- We gaan op 14:00 uur te water, dit alles ter hoogte van de kleedaccommodatie.  

- Terug uit het water word je ontvangen met een beker lekkere Glühwein.  

- Na het omkleden gaan we naar hotel Arion waar de prijsuitreiking om 15:00 uur begint. Daar 
krijgt iedere deelnemer een herinnering. 

 
Tot dan! 
Namens Duikteam “Zeeland”  
Renaat Burggraeve, T: 0118-475372 / 06-53211593 

De prijswinnaars van 2007: 1. Mathilde als 

kompaskwal en 2. Marcel als kreeft 
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Richard Heiboer 
 
Waar en wanneer ben je geboren? 
Ik ben in Middelburg geboren op 29 
mei 1982. 
 
Met wie en wat woon je samen?  
Ik woon samen met Jozine en onze 
poes Mika van nog maar 13 weken 
oud. 
 

Wat doe je in het dagelijkse leven?  
Ik werk in Vlissingen bij Logus Afbouw als plafoneur/ 
wandensteller.  
 
Waar of hoe is het duiken voor je begonnen? 
Ach, zoals zo vaak denk ik, onder het genot van een biertje 
lekker aan de bar en door sterke verhalen toch enthousiast 
gemaakt door Bertje (welke dat mogen jullie raden) 
 

Is er een favoriete duikstek? 
Nee, ik heb nog geen idee, zou 
nog niet weten waar. 
 
En misschien ook een minder leuke duikervaring? 

Nee (gelukkig) nog niet ervaren. 
 

Heb je naast het duiken nog andere hobby’s? 
Nou biertjes drinken dus aan de bar, fitnissen en lekker op stap gaan met 

vrienden. Een balletje trappen (en scoren) is ook altijd leuk. 
 
Wat is je favoriete gerecht en wat kan je absoluut niet door je keel 

krijgen? 
Ik ben een moeilijke eter maar frites met een lekker biefstukje gaat er altijd wel in.  

 
Van welke soort muziek ga je uit je bol en bezoek je wel eens een concert? 
Of ga je bijv. liever naar de film, een opera of iets dergelijks!  

Zoals Andre Hazes zingt: “Vanavond ga ik even uit m’n bol” Nederlandstalig dus! 
 

Wat lijkt je de favoriete vakantiebestemming en 
heb je nog (duik)reisidealen? 
Nou, de Malediven lijkt me wel vet. Beetje van het 
prachtige weer genieten en natuurlijk duiken…veel 
duiken. 
 
En wat voor soort vakantie(land) trekt jou nou 
helemaal niet? 
Ik zou nooit……..op een fietsvakantie gaan!! 
 
Hartelijk bedankt voor de medewerking!! 

Margreet van Aalst  

Graag gedaan. 

 

… biertjes drinken aan de bar…  

… nooit op een fietsvakantie! 

… uit m’n bol… 
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Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 83. 

 

Christian Fictoor, initiatiefnemer voor een duikersplek op Hyves: http://divedive.hyves.net 

  

Duiken: Kun je kort uitleggen wat Hyves is? 

Christian: Hyves is een internationale site waarop iedereen gratis 

een eigen profiel en weblog kan aanmaken die vervolgens door 

andere mensen bekeken worden. Het leuke is dat het geen 

eenrichtingsverkeer is, maar mensen hierop kunnen reageren.  

  

Duiken: Waarom heb je hier een plek voor duikers gecreëerd?  

Christian: Ik wilde duikers, die al op Hyves zitten, de gelegenheid 

geven ervaringen en foto's te delen met anderen. Ook kunnen hier 

vragen gesteld worden en is er duiknieuws op de site te lezen. 

  

Duiken: Stel ik duik niet, maar ben wel geïnteresseerd. Heeft het voor mij zin om me aan te melden? 

Christian: Ik denk het wel; de foto's en verhalen van de duikers kunnen mensen die nog niet duiken 'over 

de drempel' helpen. Ook zoek ik partners die informatie voor beginnende (of geïnteresseerde) duikers 

plaatsen. 

  

Duiken: Wat zijn de mogelijkheden als je je hebt aangemeld? 

Christian: Je kunt alles lezen en bekijken wat er op de Hyve staat. Je kunt zelf artikelen, foto's, vragen 

en polls plaatsen. Bovendien kun je rechtstreeks contact zoeken met de leden, om bijvoorbeeld een 

duikbuddy te vinden of iemand rechtstreeks wat vragen. 

  

Duiken: Hoeveel mensen zijn nu lid van deze cyberduikvereniging? 

Christian: Nog niet veel helaas. Ik ben eigenlijk pas net begonnen de Hyve actief op te pakken en te 

promoten. Ik hoop natuurlijk dat er door de aandacht in deze nieuwsbrief snel meer leden bijkomen 

(aanmelden is gratis)! 

 

Duiken: Wat zijn verder je plannen ten aanzien van deze duikersplek? 

Christian: Ik ben met diverse partijen in gesprek om te kijken hoe we het ledenaantal en de informatie op 

de Hyve snel kunnen uitbreiden als aanvulling op het materiaal dat door de leden zelf wordt geplaatst. 

Het is mijn droom om van de site een echte online duikerscommunity te maken waarop iedere duiker (en 

want-to-be) duiker zich thuis voelt! 
 

 
 
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. Op 
zondagen, als het clubhuis open is, vullen de leden van 
de barcommissie, dus dan kun je terecht zonder 
afspraak vooraf. Renaat. 
 
Renaat Burggraeve 0118-475372 
Marco Collignon          633348 
Kees Glas           614342 
Kees Jan Lastdrager 06-53902803 
Marian Roos           462051 
Bert Schreurs           479570 
Frans Spoor           461009 
Benny van den Steen          464180 
Erik Veerhoek           475083 
Harm Verbeek           640275 
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Gelezen in Onderwatersport 38, november 2007 
 

Mooi. Dat is ‘ie zeker. De foto die Roel van der 
Mast uit het Zeeuwse Koudekerke nam van een 
zeedahlia.  
Het was hem bekend dat er zeedahlia’s waren 
gespot in de Oosterschelde nabij de Plompe toren 
en in een voormalige veerhaven. De kleurrijke 
dahlia van de foto met een diameter van 7 cm vond 
hij in de Grevelingen nabij de reefballs aan de 
Kerkweg. De foto kwam niet zonder (kleine) 
problemen tot stand. Na enkele minuten 
fotograferen moest Van der Mast zijn buddy 
vanwege de kou aan de kant afzetten en is hij 
daarna met een groepje andere onderwater-
fotograferende duikers weer op zoek gegaan naar 
de dahlia waar vervolgens om beurten foto’s van 
zijn gemaakt. Roel van der Mast maakte de 
opname met een Sony DSC-P150 met Sea&Sea 
YS27 flitser en de instelling was 1000/5.6.  
 

Toelichting Roel voor De Luchtbel:  
Ik moet je eerlijk zeggen dat ik al lang vergeten 
was dat ik de foto had opgestuurd. Hij is geschoten 
in juli meen ik. Het moment van vinden weet ik nog 
goed. Het was een donkere dag en als je dan met 
je lamp over het donkere "rif" van de Kerkweg 
schijnt en er doemt opeens een knalrode dahlia op in je lichtbundel, dan kan je begrijpen dat dat een 
litertje lucht gekost heeft! Ik had er nog niemand over gehoord, dus dat maakte het ook nog eens 
spannend. Drie weken later zijn we nog terug geweest om de dahlia te zoeken, maar het kroos, heet dat 
niet zeesla?, had bezit genomen van het rif. Zodoende hebben we hem niet meer terug kunnen vinden. 
 
 

 
 

Gelezen in de PZC van 13 november 2007   

 
Dinsdag 13 november 2007 - DISHOEK - In de Rode Zee, daar zag hij ze vaak, maar Roel van der Mast had 
niet verwacht dat hij op het strand van Dishoek een trekkervis zou vinden. 

  

 
 
Hij vond het beest zondag 
aan de vloedlijn, dood.  
 
Hoewel de vis volgens 
officiële bronnen zeldzaam 
is aan de Nederlandse kust, 
wordt hij door duikers in de 
Oosterschelde wel eens 
waargenomen. "Ik duik in de 
Westerschelde", zegt Van 
der Mast. "Maar daar heb ik 
nog nooit een trekkervis 
gezien."  
Kan de vis afkomstig zijn uit 
een aquarium? "Daar is hij 
veel te groot voor", vindt 
Van der Mast.  
 
 
Foto: Lex de Meester 
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Een foto-impressie van Roel van der Mast, Marian Roos, Olivier Spoor en Erik Veerhoek. Zie de 
uitgebreide fotorapportage op www.duikteamzeeland.nl   Woensdag 31 oktober 2007. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
De volgende intro is op woensdag 12 december 2007 van 20:15 uur tot 22:15 uur. Graag aanmelden op 
het email adres van de club info@duikteamzeeland.nl        
 
Renaat Burggraeve 
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Himalaya: waterbron, vis en schelpfossielen………. 
 
Al sinds enkele jaren trekken we (To, Kees Jan en Sara met soms andere DTZ leden) in de maand 
oktober/november richting een duikgebied. Dit jaar werd het een heel andere sportieve vakantie: een 
trekking naar het Annapurna basiskamp in de Himalaya (een Sankriets woord voor woonplaats voor de 
sneeuw), met als vertrekpunt Nepal.  
 
Wandelen richting het dak van de 
wereld, met voor ons het hoogste punt 
op 4200 meter. Daar stonden we: 
rondom ons de hoogste bergketen 
van de wereld. Elke dag 5-7 uur dalen 
en klimmen om vervolgens te 
genieten van het geweldige 
panorama, met de voldoening dat we 
weer wat hoger/lager waren gekomen. 
 
Echt een geweldige, indrukwekkende 
ervaring. Wat voel je je ongelooflijk 
klein en tegelijkertijd groots met zo’n 
overweldigende natuur om je heen. 
 
De Himalaya is een jong gebergte 
(gevormd vanaf 50 Ma). De bergen 
zijn tot stand gekomen door het tegen 
elkaar botsen van twee continentale platen (de Indische en Euraziatische): zo stijgt de Himalaya 1 cm per 
jaar. De bergen rijzen, maar hierdoor verschuiven ze ook: er is erosie en verwering te zien. Overal waar 
watervallen, als zilveren linten in het overweldigende groen, naar beneden storten zijn er diepe groeven 
en gladde gesteentes. Af en toe is er op een enorme landverschuiving een nieuw pad gevormd. In de 

aardlagen, tot op de toppen van de Himalaya worden 
gefossiliseerde zeedieren en schelpen gevonden, die 
je onderweg bij een enkele bergbewoner kunt kopen. 
Tijdens het wandelen realiseer je je dat je op een 
vroegere zeebodem loopt. Heel bijzonder! 
 
De Himalaya is de watertoren van Azië: het levert 
vers water voor meer dan een vijfde van de 
wereldbevolking: een kwart van het zoete water in de 
wereld. Het is de bron van enkele van de grootste 
rivieren in de wereld en heeft de hoogste concentratie 
gletsjers (los van de poolstreken). Als je daar loopt 
vraag je je af: Waar ontstaat vis in het water? Langs 
een van de rivieren zagen we mensen vis vangen.  
 
Twee weken waren we los van alle vervoers- en 
communicatiemiddelen: onze achterban noemde het 
een lange radiostilte. Voor ons was het een intense 
ervaring: een echte aanrader.  
 
Elly Boerbooms 

 

 
 
Op 28 november (de laatste woensdag van de maand) wil ik weer eens een echte persluchtles geven. 
Samen met Kees Glas zal ik een circuit voorbereiden met verschillende oefeningen. Jullie moeten alleen 
je spullen meenemen. Mogelijk dat we ook een (deel van het) 2e uur hiervoor zullen gebruiken. 
 
Harm Verbeek 
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Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 83. 

 
Samen met mijn buddy’s denk ik erover een zuurstofkoffer aan te schaffen. Maar welke set is het 
meest geschikt? Wat zijn de kosten daarvan? 
  
De vraag legden we voor aan Guy Tomas van DAN Europe. Zijn antwoord luidt als volgt: 
In principe heb je drie soorten zuurstofkoffers: 
       - Een constant flow zuurstofkoffer, je dient met een bepaalde   

stroomsnelheid via een Non-rebreather masker zuurstof toe aan  
een gewonde duiker. In praktijk geef je 65 tot 75% zuurstof. Het 
voordeel van dit soort koffers is dat de aankoopprijs relatief laag 
is, maar let erop dat je de flow op minimaal 15 liter per minuut 
kunt instellen. Hoger is nog beter. Een minimum flesinhoud van 
2,5 liter is aan te raden. Hiermee geef je ongeveer 30 minuten 
zuurstof.  
- De ‘op vraag’ zuurstofkoffer. Hiermee geef je wel 100% zuurstof 
via een masker met zuurstofautomaat. Er komt alleen zuurstof 
vrij als de gewonde duiker inademt. Met dezelfde 2,5 liter fles kun 
je 60 minuten zuurstof toedienen. Deze koffer is echter wel 
duurder. 
- De Multifunctionele zuurstofkoffer. De twee bovenstaande 
systemen zijn samengevoegd. Dit systeem heeft als voordeel dat 
je aan meerdere duikers tegelijk zuurstof kunt toedienen. De 
duiker met de ergste symptomen gebruikt de ‘op vraag automaat’ 
en een andere duiker ademt via het Non-rebreather masker. Het 
is het duurste type zuurstofkoffer, maar wel het beste voor duikers. 

 
De prijs van een goede zuurstofkoffer ligt bij DAN Europe tussen de 280 en 700 Euro zonder fles of 440 
en 860 Euro met een fles. Voor Nederland is het aan te raden een flesje te huren bij een zuurstof-
leverancier om problemen met het vullen van de fles of het herkeuren ervan te voorkomen.  
Meer info: www.daneurope.org. 
 

 
 

Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 84, 25 oktober 2007  

 
Bescherming walvissen vanuit de ruimte 
 
Greenpeace en enkele wetenschappers volgen bultrugwalvissen per satelliet op hun risicovolle tocht van 
de Grote Oceaan naar de Stille Oceaan. Deskundigen voorzagen de walvissen van zenders. Deze 
geven informatie over het gedrag en de gekozen route van paaigebied 
naar foerageergebied.  
Slechts eenmaal eerder lukte het een bultrug op deze reis te volgen. 

 
 
 
 
 
 
 
Tijdens 
deze tocht staan de walvissen bloot aan de 
Japanse walvisvloot. Japan is namelijk van 
plan om sinds jaren weer op bultruggen te 
jagen.  
 
Je kunt de route zelf ook volgen via 
www.greenpeace.org/greatwhaletrail 
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Gelezen in de Telegraaf van 6 juli 2007, door Margreet van Aalst 

 
Spectaculaire expeditie van duikteam Franck Goddio  
 
“Een Archeologische prestatie die te vergelijken is met de ontdekking van Pompeii.” Zo noemde directeur 
Gereon Sievernich van de Martin-Gropius-Bea in Berlijn de vondst van duizenden antieke 
kunstvoorwerpen op meer dan vijf meter diepte voor de kust van Alexandrië en in de baai van het 
Egyptische Aboukir. 
 
Ruim 500 objecten, die onderwaterarcheoloog 
Franck Goddio de afgelopen tien jaar naar boven 
haalde, zijn momenteel (na Parijs en Berlijn) in de 
Kunsthal van Bonn te zien. De brokstukken 
stammen uit de periode 700 voor Chr. tot 800 na 
Chr. En zijn afkomstig uit de antieke haven van 
Alexandrië, de verloren stad Heraklion-Thonis en 
het oostelijke deel van Canopus. Deze 
welvarende steden aan de Nijldelta werden meer 
dan een eeuw geleden door de zee verzwolgen 
ten gevolge van aard- en zeebevingen. 
Volgens Franck Goddio zijn de beelden, munten, 
sieraden en cultusvoorwerpen op de expositie 
´De verzonken schatten van Egypte´ nog maar 
een fractie van wat er totaal op de zeebodem ligt. 
Hij bepaalde ook voor het eerst hoe groot de haven van Alexandrië was, dat in 331 voor Chr. door 
Alexander de Grote werd gesticht (600 hectare). 
De stad Canopus, 35 km ten noordoosten van en ouder dan Alexandrië was in de oudheid een 
bedevaartsoord en tevens een stad van zedeloos vertier. Een grote tempel was gewijd aan de god 
Serapis, wiens hoofd op de expositie in marmer te zien is. Goddio vond ook een stenen huiskapelletje 
(naos) waarin mensen gewoonlijk een beeld van een god plaatsten, met een unieke astrologische 
kalender. Delen van deze huiskapel waren al eerder bij opgravingen in 1940 en 1952 gevonden. Door 
een bruikleen uit het Louvre is hij nu voor het eerst compleet. 
In Heraklion kreeg de onderwaterarcheoloog het bewijs dat deze stad dezelfde is als het latere  Thonis. 
De naam wordt genoemd op een zwarte granieten steen, waarop farao Nectanebo I belasting heft aan de 

Grieken die in Thonis handel willen drijven. Hier vond Franck Goddio in de tempel van 
Amon ook het grootste beeld van de god Hapy (god van de Nijl) dat ooit in Egypte is 

gevonden. Op de tentoonstelling staat hij naast kolossale beelden van een 
ptolemeische koning en een koningin van meer dan vijf meter hoog.       
 
De vondsten, waaronder ook dagelijkse gebruiksvoorwerpen, zijn uit de tijd van 
de Griekse kolonisering van Egypte, de Romeinse verovering en de Byzantijnse 
periode. Zo is er een granieten kop die van Caesarion, de zoon van Caesar en 
Cleopatra, zou zijn, en een beeld van Cleopatra II zonder benen. “Die vind ik 
beslist nog een keer” ,zegt Franck Goddio. 
 

Als extraatje worden op de tentoonstelling films vertoond waarin de moeizame 
zoektocht van de duikers te zien is in het troebele water met een zeer beperkt 
zicht. Om de objecten te traceren en boven water te halen werden ultramoderne 
technieken gebruikt. 
 
Goddio hoopt dat Egypte een apart  museum zal bouwen voor deze 
onderwatervondsten. Voordat het zover is reist hij enkele jaren met de expositie de 
wereld rond. De loodzware stukken worden getransporteerd met het speciaal door 
Airbus ontworpen vrachtvliegtuig Beluga.  
 
Geïnteresseerd in nog veel meer mooie foto´s en uitleg over deze expeditie? In het 

maandblad magazine Duiken van mei 2007 is een prachtige reportage en fotostory gepupliceerd. Het is 
uiteraard niet naast de deur maar voor de echte liefhebber: de tentoonstelling ´De verzonken schatten 
van Egypte` is nog tot 27 januari a.s. te zien in de Kunst- und Ausstellungshalle, Friedrich-Ebert-Allee 4, 
53113 Bonn, Duitsland. 



 14

 
 

Oesterdam ofwel Bergse diepsluis 
 
De duikplaats Oesterdam ligt in het 
zuiden van het eiland Tholen. Deze 
duikstek is de meest oostelijke stek 
van de Oosterschelde. Er is hier 
bijna geen stroming en dus een 
goede stek voor beginnende dui-
kers.  
 
Op een diepte van 7 meter ziet men 
prachtige doorschijnende zakpijpen. 
 
De Oesterdam schermt een stukje 
Oosterschelde af zodat binnen-
vaartschepen geen last hebben van 
het tij. Het sluizencomplex (Bergse 
diepsluis) ligt op de dam en geeft 
toegang tot dat kanaal.  

 
Je rijdt via de  N286  richting Tholen, deze weg loopt 
door het dorp Tholen. De weg volgen richting 
Poortvliet, tot de splitsing met de N659 dan richting 
Goes, na een paar kilometer zie je aan de rechter kant 
een ventweg. Tweemaal rechts inslaan, het lijkt alsof 
je een stuk terugrijdt (Gortzakweg). Dan de eerste 
weg links (Veerweg). Je rijdt de Veerweg uit tot de 
Zeedijk, hier splitst de weg zich. Je kan zowel rechts 
als links de auto parkeren. Over de dijk is de 
duikplaats.  
 
Elly Boerbooms 
 
 

 

Duiken Nieuwsbrief 78, 14 juni 2007. Bron: ANP 

Spanje en Frankrijk mogen minder glasaal opvissen in 
hun zeeën. Dat hebben Ministers van Visserij van de 
EU-landen besloten om de schaarse jonge paling te 

helpen. Ook komen er 
vistrappen in veel Europese 
rivieren, waardoor palingen de 
stuwdammen kunnen ontwij-
ken.  

Paling is de laatste jaren 
schaars geworden. De hoeveel-
heden zijn nog slechts enkele procenten van de aantallen uit de jaren vijftig en 

zestig. Het grootste probleem is dat Franse en Spaanse vissers veel geld verdienen door jonge paling te 
exporteren naar China. De delicatesse levert soms wel 1300 euro per kilo op. Tijdens de conferentie in 
Den Haag over bedreigde diersoorten wil men de paling tot beschermde diersoort uitroepen. 
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Door Menzo Willems. Gelezen in de Telegraaf van 20 augustus 2007 door Margreet van Aalst 

 
Spaarnewouden Gulzige Chinese wolhandkrabben hebben aan de natuurvriendelijke oevers van 
het Noordzeekanaal alle waterplanten opgevreten. Er is geen levend wezen meer te bekennen. 
 
De bijzondere ecologische waarde in dit gebied, de oevers bij Spaarnewoude en de Zuiderpolder, is door 
de vraatzuchtige krabben volledig vernietigd. Doordat bij beide oevers nu alle waterplanten zijn 
verdwenen, is er minder zuurstof in het water en kunnen kleine dieren niet meer in het groen schuilen. 
In Magazine De Water van Rijkswaterstaat waarschuwen ecologen dat het natuurgebied in het 
Noordzeekanaal door de verdwijning van de onderwaterfauna ook niet meer aan de Europese 

kaderrichtlijn water voldoet. Eén van de 
maatstaven van deze richtlijn is de 
aanwezigheid van waterplanten langs 
de oevers. 
 
Ecologen van Rijkswaterstaat hebben 
er lang over gedaan voordat zij ontdekte 
wie verantwoordelijk waren voor het 
opvreten van de waterplanten. Eerst 
werd aan plantenetende vogels of 
vissen gedacht. 
De wolhandkrabben vielen door de 
mand nadat ecoloog Arjen Kikkert en 
zijn medewerkster Sandra Roodzand 
kooien met 120 soorten waterplanten op 
de bodem langs de oevers hadden 
gezet. Vogels en vissen konden er niet 
bij, maar wel troffen zij tientallen 

wolhandkrabben in de kooien aan die zich via de bodem naar binnen hadden gegraven. De planten 
waren allemaal geëindigd als Chinese maaltijd. Er waren alleen nog wat sprietjes over. 
Als oplossing denkt Rijkswaterstaat nu aan het kweken van een krabbestendige plant. Een andere 
mogelijkheid is om kooien voor waterplanten te ontwerpen die ook een gerasterde bodem hebben. 
 
De Chinese wolhandkrab is een exoot die onder meer in de brakke en zoete wateren van de Benelux 
voorkomen. De krab is voor het eerst in 1912 in Europa in de rivieren Elbe en Weser in Duitsland 
gesignaleerd. Waarschijnlijk zijn deze dieren meegelift als larven de ballastschepen uit Azië. De larven 
zijn dan samen met de het ballastwater in de rivieren geloosd. De krabben komen niet alleen voor aan 
alle kusten van Europa maar ook al in Amerika. Ecologisch gezien zijn ze dus een ramp omdat ze alles 
opvreten wat ze tegenkomen. Ze zijn omnivoor en bepaald niet kieskeurig. 
Bovendien verdringen ze de inheemse soorten, en niet alleen de inheemse krabben maar bijv. ook de 
Europese rivierkreeft., die het toch al moeilijk heeft door de zich snel verspreidende Amerikaanse 
rivierkreeft, die lang geleden is uitgezet. 

 

 
 
Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 82. 

 
Al maanden was het onderwerp van speculaties. Dat oranje 
ding op het strand van Oostvoorne, wat is het en wat gaat er 
mee gebeuren? 
Het is niet langer ongeïdentificeerd. Inmiddels ligt het op 15,5 
meter diepte in het Oostvoornse Meer en dient als 
oefenobject voor jou als duiker! Mede dankzij Dive Center 
Capelle en Falc Nutec. Laatstgenoemde is een bedrijf voor 
maritiem- en brandbestrijdingstrainingen gevestigd op de 
Maasvlakte, zij schonken het oude reddingsvlot aan het 
duikcentrum. De nodige aanpassingen zijn aangebracht om 
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de UFO af te kunnen laten zinken, maar met een gewicht 
van 3 ton is dat nog een hele onderneming.  
Met behulp van een kraan op een vrachtwagen werd het 
gevaarte te water gelaten aan de linkerkant van de 
westelijke steiger. Vervolgens werd hij via het gat tussen de 
dammen buitengaats gesleept. Door de wind was het 
uiteindelijk niet mogelijk de UFO op de juiste plaats te 
krijgen. Daarom werd besloten het ter plekke naar beneden 
te laten. Enkele weken later is het met behulp van een 
aantal hefballonnen op de juiste plek gezet.  
Waar je hem kunt vinden? Ga te water bij de westelijke 
steiger en zwem naar de ‘Spareribs’, het wrakje op zes 
meter voor Dive Center Capelle. Zwem in zuidelijke richting 

langs de rechterkant van de trog tot vijftien meter en je ziet hem liggen. Aan de oppervlakte is de UFO 
gemarkeerd met een kleine gele boei. Neem voor meer informatie contact op met Dive Center Capelle 
telefoon. 0181-262200 of mail info@dcc.nu 
 

 
 
Beste lezers, 
 
Het is al enige tijd geleden dat ik in De Luchtbel mocht schrijven en nu is het dan 
weer zover. Erik, bedankt!  
Ik heb lang moeten denken wat ik jullie allemaal wilde gaan vertellen. Laat ik 
eerst nog maar eens wat oude koeien uit de sloot te halen en over Dahab 
schrijven, wat mijn leukste ervaring daar was en de wat minder leuke.  
We gaan terug naar november 2005. Onze eerste duik was bij de three pools. Het 
was natuurlijk geweldig mooi zicht en mijn eerste ervaring in het buitenland te 
duiken. Na een ruim half uur zat ik toch al op 70 bar en moest toen terug naar 

boven en op 3 meter blijven hangen tot de anderen ook zover waren dat we er gezamenlijk weer uit 
konden. Maar toen begon de terugreis, stevig trappend tegen de stroom in op weg naar de eerste kom en 
de stroom werd steeds sterker. De stroom werd 
zo sterk dat ik bijna mijn automaat uit mijn 
mond verloor; ik beet zelfs een bijtnok af. Ik 
was blij dat we weer aan de kant waren en dat 
het goed afgelopen was, maar leuk is anders.  
Maar de mooiste duik was wel de ‘blue hole’: 
door een soort tunnel recht naar beneden tot 
30 meter en toen naar de buitenkant van het rif. 
Ik was zo overdonderd door de schoonheid om 
me heen, dat ik even vergat op mijn 
dieptemeter te kijken. Ik werd al snel 
‘geroepen’ door een tankbanger, ging toen 
direct terug naar boven en ben voor alle 
zekerheid de rest van de duik boven mijn 
buddy blijven zwemmen. 
Zo dit was mijn ervaring over Dahab. Ik kom nu 
erg weinig aan duiken toe. We hebben namelijk 
weer een bijplaatsing van een pleegdochter van 3 maanden, dus dat is hard werken aan een goede 
hechting. 
Afgelopen jaar heb ik 3 duiken gemaakt, waarvan 2 in het Veerse Meer samen met Erik Veerhoek. Het 
was wel een belevenis, want nooit eerder zag ik zo’n grote kreeft als toen, maar als ik het vertel dan 
gelooft niemand mij. Hij was zeker 70 cm zonder voelsprieten… Nou wat zeg ik,  je kunt natuurlijk altijd 
navraag doen bij Erik. En de derde duik was op het mosselperceel van Erik. Het is daar niet diep maar 
grote vis zit er wel: harders, zeebaars en dikke paling. Ook deze duik was geweldig. Erik nogmaals 
bedankt.  
Zo dit was het voor deze keer en tot zwemse hè? Ik mis nog wel wat DTZ-leden op de woensdagavond: 
het is bijna te rustig. 
 
Met vriendelijke groet, Wilbert Gideonse. 
 
PS. Nu geef ik het snorkeltje door aan Martin en Nathalie Wattel. Veel succes met schrijven!   
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AQUARIUM ARTIS, AMSTERDAM 
Na het prachtige Oceanium van Rotterdam in de schijnwerpers te hebben gezet, kan het wellicht oudste 
aquarium van ons land niet achterblijven. Deze keer dus het Artis Aquarium van onze hoofdstad 
Amsterdam in de schijnwerpers. 
In de zomer van 1879 is de bouw van het Aquarium begonnen. Op 2 december 1882  werd het gebouw 
geopend voor het publiek. Het was het grootste en modernste aquarium ter wereld.  
Sindsdien heeft het Artis Aquarium altijd een leidende rol in de aquariumwereld gespeeld. Door zijn 
indrukwekkende collectie en door de soms heel bijzondere soorten die werden gehouden. Zoals de 
Aziatische reuzensalamanders, die al in het begin van de 20e eeuw voor nakomelingen zorgden. De 

Japanse reuzenkrabben en de 
mysterieuze nautilus, die rond 1985 
het Artis Aquarium bevolkten. Of de 
stokoude soepschildpad, die in 1936 
in Artis kwam en in 1997 met 
pensioen naar de dierentuin in 
Madrid verhuisde.  
Het Artis Aquarium kreeg eind 20e 
eeuw een grondige opknapbeurt. Op 
24 april 1997 werd het nieuwe Artis 
Aquarium voor het publiek geopend, 
uitgebreid met vier reuzenaquaria, 
elk 15 meter lang, die een aantal 
interessante ecosystemen tonen: het 
Amazone vloedbos, het tropisch 
koraalrif en... de Amsterdamse 
gracht.  

Reis door de wereldzeeën 
In de Grote Zaal van het Artis Aquarium is het hoofdthema biodiversiteit waarbij je je kunt verwonderen 
over al die soorten vissen met hun eindeloze variatie aan vormen, maten en kleuren. Je reist langs de 
linkerzijde van deze monumentale zaal door zout water de wereldzeeën af. De reis begint dichtbij huis, bij 
de Grevelingen, om via de Oosterschelde, de Noordzee en de Middellandse Zee in tropische wateren 
terecht te komen. Daar vind je fraai gekleurde vissen uit het tropisch koraalrif en Afrikaanse cichliden met 
hun zo bijzondere voortplantingsgedrag, het zogenaamde muilbroeden. Maar ook heel bijzondere soorten 
zijn er te zien, zoals bijvoorbeeld de lichtgevende lantaarnvissen; heel mysterieus zie je de lichtjes heen 
en weer zwemmen en slechts af en toe vang je een glimp van de visjes zelf op. Bijzonder zijn ook een 
aantal vissen van het zoete water, zoals de beruchte piranha, wiens bloeddorstige reputatie sterk 
overdreven is, en de sidderaal uit het Ama-
zonegebied. 
 
In de nieuwe vleugel wordt dus getoond hoe 
soorten in een aantal ecosystemen, het Amazone 
vloedbos, het tropisch koraalrif en... de 
Amsterdamse gracht, bij en met elkaar leven.  
Met name het laatstgenoemde mammoet-
aquarium, die het leven in een Amsterdamse 
gracht laat zien is wel uniek natuurlijk. 
Toegegeven, het water in het aquarium is heel 
wat helderder dan het Amsterdamse 
grachtenwater, maar daardoor kunnen de 
bezoekers van het Aquarium de vissen in de 
"gracht" dan ook daadwerkelijk zien.  
Het is verbazingwekkend wat er allemaal in die 
grachten leeft. Want vergeet niet dat die grachten 
een hele historie achter zich hebben. Ooit, 
aangelegd in de dertiende en veertiende eeuw, 
beschermden ze de stad tegen vijanden en 
waren ze ideaal om goederen te vervoeren. Bovendien werd er volop in gevist en gebruikte men het 
water voor de bereiding van bier. 
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Maar gaandeweg veranderden de grachten steeds meer in een open riool en werd het grachtenwater 
steeds vuiler. Pas in de loop van de 19

de
 en met name de 20

ste
 eeuw is daarin verandering gekomen door 

o.a. de aanleg van rioleringssystemen en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Tegenwoordig zie je in 
Amsterdam gelukkig weer steeds meer "natuurlijke" grachten. En terecht dat de Amsterdamse 
grachtenbak in Artis een beeld geeft van scholen voorntjes die door Artisgracht patrouilleren, van een 
eenzame paling op de bodem en van roofvissen als de baars. 

 
Op excursie naar het Artis Aquarium 
Het Artis Aquarium is ideaal om met de aquariumvereniging of de duikclub te bezoeken. Artis biedt de 
mogelijkheid voor zulke liefhebbersgroepen om een Aquariumexcursie aan te vragen. Een 
Aquariumdeskundige leidt rond en geeft uitleg over de soorten die worden gehouden en de problemen 
die men daarbij ondervindt. De bezoekers worden op zo'n rondleiding mee achter de schermen 
genomen. Zodat men een idee krijgt van de techniek, de verzorging en de behandeling van 
probleemgevallen. En van de wijze, waarop het aquariumwater wordt gezuiverd. Daarvoor daalt men af 
tot in de geheimzinnige catacomben van het Artis Aquarium, waar men een idee krijgt van wat het 
betekent om bijna anderhalf miljoen liter water, op basis van temperatuur en zoutgehalte verdeeld in 
zeven categorieën, in optimale conditie te houden. 
 
Bezoekades: Plantage Kerklaan 38, 1018 CZ Amsterdam Zie voor verdere uitgebreide bezoe-
kersinformatie de website: www.artis.nl                                                                            
 
Margreet van Aalst 
 

 

Uittreksel van een coachen training handboek 

Bij het begin van een nieuw duikopleidingsseizoen 

 
Duiken is jezelf coachen 
 
Leren geeft energie. Leren is je overgeven aan iets onbekends, 
terwijl je je talenten en mogelijkheden toetst. Leren duiken is daar 
een prachtig voorbeeld van. 
 
En wat zo fascinerend is: duiken geeft een tijdloos gevoel, terwijl 
bewaking en controle een belangrijk gegeven is. Het begint al met 
het controleren van je spullen. Werkt alles? De voorbereiding 
brengt je in je concentratie, je focust op wat gaat je doen. Heb je 
wel eens een duiker overhaast zijn uitrusting aan zien doen, 
broodje in zijn mond, zich al scherend het water in zien hollen om 

te duiken? 
 
Verder is essentieel je focus op 
de ademhaling, uitademen wel te 
verstaan. Hierbij word je bewust 
van je emoties. Ben je onrustig, 
heb je ruzie gemaakt, heb je verdriet? Je merkt het direct aan hoe 
moeilijk het is je ademhaling beheersbaar te krijgen. Je heb dan 
discipline nodig om jezelf in balans te krijgen. 
 
Als beginneling moet je niet te lang stil blijven staan bij je angst. Dat 
heeft geen zin. Dat blokkeert. Blijf je focussen op je waarneming en het 
uitademen. Daarmee blijft je taakgericht en laat je je verstand werken. 
Door contact met je omgeving krijg je rust in de hier-en-nu situatie. 
Verwondering (door de “open” waarneming) relativeert en versterkt 
onbewust je energiebron. Je bent er niet op uit, maar het gebeurt. 
 
 
Jim Shelton 
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MUTATIES DUIKTEAM “ZEELAND” PER 1 NOV ‘07 
 
Michel de Smit (3-8-1972, PADI AOWD), Koepel 22, 4336 JX Middelburg; T 0118-
643996, nieuw lid per 1 oktober 2007. Michel, hartelijk welkom bij DTZ! 
Daniëlle Sies is verhuisd per 12 oktober naar: Suze Groeneweglaan 53, 4385 KN 
Vlissingen; T 06-52477507 Daniëlle, veel woonplezier op je nieuwe adres! 
Ellen Burggraeve, Wybe Meinesz en Eddy Neuféglise namen per 1 november 
afscheid van DTZ. Het ga jullie goed! 
 
 

 

 
 
Maandag  26 november   Algemene LedenVergadering 
Woensdag 28 november   Persluchtles in het zwembad, vanaf 20:15 uur  
Woensdag  12 december    DTZ Perslucht Intro,  van 20:15 tot 22:15 uur. 
Zondag  30 december   Pintje van de voorzitter in het clubhuis, vanaf 14:00 uur 
Dinsdag    1 januari   NieuwJaars Snorkeltocht, Boulevard Evertsen, vanaf 12:15 uur 
Maandag    7 januari   Deadline januari/februari-Luchtbel 
Zaterdag 8 en zondag 9 februari  Duikvaker 2008, Voordorphal, Utrecht. 


