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Na tien jaar bijzonder trouwe aanwezigheid 
Vindt Dick het zo langzamerhand de hoogste tijd 
Om het stokje van de redactie door te geven 
Zodat een ander een goede tijd met ons kan beleven 
Heeft iemand interesse, laat hij/zij zich melden bij ons 
Want we geven Dick natuurlijk niet zomaar de bons 
Ook zijn er verhalen over de jubileumreis 
En is er de mogelijkheid tot het winnen van een prijs 
Want Mathilde verzorgt een nieuwe rubriek met prijsvraag 
Waarop iedereen kan reageren: zelfs graag!! 
Natuurlijk is het op de website wat duidelijker te zien 
En is het door sommigen wel te raden misschien 
Verder zijn er hele leuke vermommingen gezocht 
Om te vertonen op de Nieuwjaarssnorkeltocht 
Daar zien we elkaar allemaal weer op het strand  
Sommigen ín het water, anderen lángs de waterkant 
Wensen we jullie vast hele gezellige feestdagen 
En weet wel: ook in 2011 verwachten we jullie bijdragen. 
Veel leesplezier met de laatste Luchtbel van 2010.  
Uiterlijk 10 januari hopen we weer iets van jullie te zien. 

 
Arjo, Dick, Margreet, Marian en Veronica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Colofon 
2 Van de redactie / Verjaardagen / Inhoudsopgave  
3 Van de voorzitter 
4 NieuwJaarsSnorkeltocht /  

 DTZ Mailinglijst & Archief 
5 Clubreis Port Ghalib 2010 
6 Clubreis Port Ghalib 2010, vervolg 
7 Nieuwe opleidingen DTZ  
8 Hond met zeeleeuw de zee op /  

 Vrijburgbad zwembad van het jaar?  
9 Waar is de muts? / 

 Tuimelaar op de Westerschelde 
10 A-frames ecorif Zeelandbrug /  

 Meerval-mania in de Maas 
12   Uit het logboek van Linda Raaphorst 
13   Vrijspraak van schuld duikongeval /  
 Fotoraadsel 1 / Wisseling redactie 
14   Bootduik O31 
15   Beter zichtbaar onderwaterleven 
16   Nieuw: Duikgids Zeeland 2010 / Noëlle 
17   Einde onderzoek Census of Marine Life 
18   Expositie ‘Oosterschelde Ondersteboven’  
19   De vullerslijst / Agenda / Wens redactie 

Januari 2011: 
12 – Paul Poland 
16 – Coby Krijger 
21 – Eric van Zanten 
23 – Margit Wouterse 
25 – Marian Roos-vd Mast 
28 – Marco Collignon 
28 – Willem Dijkhuizen 
28 – Olivier Spoor 

December 2010: 
  3 – Ronald Stadhouders 
  4 – Ben Wolters 
11 – Tonnis van der Tuin 
15 – Arjo de Keizer 
21 – Erwin Heiligers 
23 – Piet Driessen 
25 – Carolien van der Maas 
27 – Bert Schreurs 
29 – Martijn Bruinen 
30 – Hans van der Togt 
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Duikvrienden en vriendinnen, 
 
Gelukkig hoef ik niet na te denken als wat ik de aankomende Nieuwjaarsduik verkleed ga. Ik ben er 
namelijk niet bij. Wij vieren dit jaar kerst, oud en nieuw onder de palmbomen op ons favoriete eiland Sri-
Lanka. Dit stukje tropisch paradijs ging jarenlang gebukt onder een wrede burgeroorlog waarin helaas 
alleen veel burgerslachtoffers zijn gevallen. De huidige regering heeft deze strijd voor onafhankelijkheid 
van de Tamils met fors geweld tot staan gebracht. Het gehele eiland is nu weer veilig. Dat is mooi want 
vooral het door de Tamiltijgers gecontroleerde oosten van het land is wonderschoon. En natuurlijk gaan 
we daar naar toe.  

 
Onze reis voert ons langs Trincomalee en daar 
waren we al een keer eerder. Er was in het 
voor-jaar van 2002 een wapenstilstand en je 
kon in die periode ook naar Trinco, zoals het in 
de volksmond heet. We waren er toen toch dus 
daar moesten wij eens gaan kijken. We vonden 
onderdak in het luxe en enige hotel dat het 
stadje rijk was. Dit hotel werd opengehouden 
met steun van de Tamiltijgers en er waren daar 
ook regelmatig feesten met hoge militairen en 
geestelijken. Maar de attractie voor ons was 
(en is) Pigeon Island “a divers dream”. 
Ongerept, geen toeristen maar helaas ook 
geen duikschool... We hadden alles bij behalve 

lucht en lood. Na een aantal dagen rondvragen en zeuren gaven we de moed op. Totdat ik op het strand 
wat zat te drinken en er een blanke gozer voorbij kwam met een 
fles op z,n rug.  Potverdikkie waar komt die vandaan? Ik er 
achteraan.. Het was een Zwitser die werkte voor MSF (artsen 
zonder grenzen) en ook een fanatiek duiker. Hij had goed 
nieuws. Hij kon flessen huren van zgn. aquarium-duikers. Die 
vangen levende vissen voor aquaria. Je kan je een voorstelling 
maken hoe deze flessen eruit zagen. Volgens mij hadden ze ze 

overgenomen van Jacques, 
toen ie daar in 1966 
opnames maakte en 
sindsdien doen ze het nog 
prima. No problem. Onze 
instant vriend zou zich de 
volgende dag melden met 
boot en flessen. Helaas was 
de zee de volgende dag erg 
onstuimig, maar toch kwam onze vriend opdagen met een zodiac en 
3 flessen. Klein probleem: er was geen lood. Het weinige wat we 
hadden verdeelden we over ons drieën en vulden dat aan met 
stenen, een paar bouten en moeren. Het zou moeten kunnen zo.  
 
Op de stek aangekomen was de deining stevig, maar we lieten ons 
deze kans niet ontnemen. We zouden de eerste toeristen zijn sinds 
decennia die daar een duikje hebben gemaakt. Dus niet zeuren. We 
moesten vechten om beneden te blijven en er stond een hevige 
deining, ook onder water. Het zicht was uitermate slecht. Na een 

goed half uur hielden we het voor gezien, maar we hebben er gedoken! 
 
Ik ben benieuwd hoe het er nu bij ligt. Er zijn in een half jaar tijd drie hotels bijgekomen en dus ook een 
duikschool. We gaan er zeker een duikje doen, maar zo spannend als toen zal het niet meer worden 
denk ik.   
 
Ik wens jullie alvast prettige feestdagen en een hele koude Nieuwjaarsduik! 
Henk Jobse 
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Start 2011 met een duik in de Westerschelde!!! 
 

De 33e NIEUWJAARSSNORKELTOCHT 
 
Ook 2011 beginnen we het nieuwe jaar weer, zoals elk jaar, met de snorkeltocht. Op 1 januari houden we 
een receptie op de Boulevard in Vlissingen en aangezien we een duikvereniging zijn, hoort daar 't 
snorkelen bij. Geen wedstrijd, maar gewoon een eindje snorkelen. Een goed sluitend duik- of surfpak, 

masker en een snorkel zijn al voldoende om 
mee te doen. We zullen net als de voorgaande 
jaren een parcours afzetten van ongeveer 800 
meter, maar het is niet verplicht deze afstand af 
te leggen. Meedoen is het belangrijkste! 
Traditiegetrouw vragen we of iedereen zoveel 
mogelijk verkleed  wil verschijnen. Er zijn 
genoeg actuele onderwerpen te verzinnen om 
je zelf uit te dossen. Uiteraard staat daar wel 
wat tegen over. Ook dit jaar hebben we weer 
veel leuke prijzen, net als afgelopen jarenP, 
dus wees creatief.  
 
Het programma zit er dit jaar als volgt uit; Je 
kunt je aanmelden om 12.15 uur in de 
kleedaccomodatie onder Boulevard Evertsen, 

waar wij met verse koffie klaar staan. Na het omkleden laten de vermomden onder ons zich aan de jury 
zien. Om 14.00 uur gaat de vuurpijl de lucht in, als startsein dat we te water gaan. Terug uit het water 
word je ontvangen met een beker lekkere Glühwein. Na het omkleden gaan we naar Hotel Arion waar de 
prijsuitreiking zal plaatsvinden om 15.00 uur. En iedere deelnemer krijgt natuurlijk weer een leuk 
aandenken van Duikteam Zeeland. 
 
Tot op het strand!!  
Erik Veerhoek en Arjo de Keizer 
 
 

 
 
Aanmeldprocedure 
 
De meeste van ons zullen ongetwijfeld weten dat er een DTZ-mailinglist is. 
Via deze mailinglist worden vaak buddies gezocht, duikjes geregeld en/of 
andere mededelingen gedaan. Alles kan, zolang het maar in relatie staat tot het 
duiken. Uiteraard is deze mailinglist alleen voor DTZ-leden.  
 
Wil je lid worden, stuur dan een mail vanaf het account waar op je je post wil ontvangen naar 
mij. Vermeld in deze mail je volledige naam zodat ik in het geval dat ik je nog niet persoonlijk ken, kan 
controleren of je lid bent van de vereniging. Hierna zal ik je direct aan de mailinglist koppelen.  
 
Nu hebben we via deze mailinglist van Yahoo ook nog een aparte site waarop je het archief van alle 
verstuurde mails kan terugvinden (ruim 2500!). Hier kan je ook de digitale versie van de ledenlijst en de 
clubkrant terugvinden. Wil je hier gebruik van maken dan dien je het email adres waarmee je bent 
aangemeld op de mailinglist te koppelen aan een yahoo account. Meer informatie kan je hierover vinden 
op: http://groups.yahoo.com/memwiz. 
 
Groeten, Leon Joosse  



 5

 
 
DTZ clubreis  – een snelle (maar korte) terugblik 
 
Hierbij een impressie van de DTZ clubreis 2010 naar Port Ghalib in Egypte, in de vorm van een duiklog-
boek. Dagelijks heb ik namelijk een berichtje naar huis gestuurd en deze zijn hieronder weergegeven. 
 
Aangekomen!  11 november 
We zitten inmiddels in de bus op weg naar het hotel. Het weer is weer eens strak blauw en 30 graden. 
Dat wordt dus afzien de komende dagen. 
 
Eerste duikdag: Marsa Shauna Saraya 12 november 
Ik zit nu op de terugreis naar de ondergaande zon te kijken (nog 45 minuten voordat het hier alweer don-
ker wordt) en geniet nog na van de eerste duikdag. Goof geniet ook, maar dan van de Coca Cola (zie 

foto). 
 
Gisteravond zijn we vroeg gaan slapen 
en vanmorgen na het ontbijt was er het 
inschrijven bij de duikschool. We hebben 
onze eigen boot met z'n 24-en, dus dat 
is best gezellig. 
 
Vandaag hebben we 2 rustige duiken 
gemaakt om er in te komen. Samen met 
Goof heb ik heerlijk gedoken (2 maal 
een uur) en veel gezien. Vanavond zal ik 
eens kijken hoe de foto's uit zien. 
 

Tweede duikdag: Elphinstone Reef  13 november 
Vandaag zijn we naar Elphinstone Reef gegaan. Daarvoor moesten we om 06.00 uur al aan boord, waar 
we konden ontbijten. Na een lange vaartocht kwamen we aan bij dat rif dat ver van de kant ligt. Na een 
sprong vanaf het achterdek (met z'n allen tegelijk) zakte ik af met Dick om foto's te maken. Door de 
stroom waren we gelijk al een stuk weg gedreven, maar verder ging het prima met soms een beetje 
zwemmen tegen de stroom. Na een uur werden we opgepikt door de zodiac. 
 
De tweede duik heb ik weer met Goof gemaakt, die zich eerst niet goed voelde. Dit was wat minder 
hectisch, want nu werden we weggebracht door de zodiac en zwommen / dreven we terug naar de boot. 
Het was net als 'Droomvlucht' in de Efteling maar dan zonder die ellendige wachtrij vooraf. 
 
Nu is het tijd voor een biertje. Tot morgen! 
 
Derde duikdag: Marsa Shauna Kabir + nachtduik pier Port Ghalib – 600

ste
 duik  14 november 

Vanaf de boot even een berichtje. Net mijn 600ste duik gemaakt samen met Mathilde. Eigenlijk een 
prachtige duik, maar wel met een blazende automaat en water in het camerahuis. Tijdens de duik wel 
voor het eerst deze week 2 schildpadden gezien en een 
spookfluitvisje (dat hier heel bijzonder is). 
 
Inmiddels heb ik mijn automaat gerepareerd, maar die 
tweedehands camera is nu echt overleden. Dat wordt 
iets voor de verzekering. Na de lunch gaan we voor de 
tweede duik en vanavond volgt ook nog een nachtduik. 
Een leuk vooruitzicht dus. 
 
Vierde duikdag: Marsa Abu Dabab  15 november 
Nu zit ik op ons dakterras in het donker (het is hier 
kwart voor 6 !) een bericht te typen. Vandaag zijn we 
met een busje een half uur naar het zuiden gereden en 
hebben 2 lange kantduiken gemaakt. 
 
Bij het duiken heb ik zeker 13 zeeschildpadden gezien (tot 1,5 meter lengte) en veel vis en koraal. 
Heerlijk om zo ontspannen van het strand af te water te gaan! 
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Gisteravond hebben we de eerste nachtduik gemaakt en dan kom je in een totaal andere wereld terecht. 
Vooral de veersterren en koraalduivels vallen op, maar ook de octopus en de grote koffervis. Morgen 
wordt de laatste duikdag, die we afsluiten ook met nog een nachtduik afsluiten. 
 
Groetjes en tot gauw! 
 
Vijfde duikdag: Marsa Mubarak + nachtduik strand vismarkt Port Ghalib  16 november 
Leuk wat van jullie terug te horen op mijn berichtjes. Dat motiveert om weer een stukje te schrijven.  

 
Vandaag hebben we een bootduik gemaakt in de buurt 
op een mooie locatie. Direct bij het uitvaren zagen we al 
een school dolfijnen. Super om zo te beginnen. 
 
Op de duiklocatie konden we gewoon zelf ons gang gaan 
langs het rif en de koraalblokken. Hierbij heb ik weer veel 
gezien waaronder tonijn, murene, schildpad (zittend op 
het koraal) en veel clownvisjes op de ane-monen. Aan 
het einde van de 2e duik nog getuige geweest van een 
gevecht tussen een octopus en 2 koraalbaarzen. 
Prachtig hoe die octopus van kleur verandert. 
 

Na afloop afscheid genomen van de aardige bemanning met Egyptische taart. Wij waren met de pet rond 
gegaan en dat leverde ruim €100 op voor hen. Vanavond maken we nog een nachtduik en morgen mag 
ik mee met een extra duik met de boot (cadeautje van de duikschool). Daarna wordt het al gauw inpak-
ken, want donderdag vliegen we terug! 
 
Tot dan. 
 
Zesde duikdag  17 november 
Als afsluiting heb ik vandaag (alleen) een 
extra duik gemaakt (tegen gereduceerd 
tarief). Schijnbaar waren we een leuke 
groep voor de duikschool. 
 
Dus zat ik vanmorgen alweer op de boot 
naar een plek langs het koraal. Ik heb 
vanmorgen een lange duik (80 minuten) 
met een andere Nederlander. We hebben zeker 200 barracuda’s in een grote school gezien. Maar ook 
mooi koraal, allerlei vissen en sponzen. 
's Middags heb ik een snorkeltocht gemaakt en weer van alles tegen gekomen, waaronder een schildpad 
(2 x) en een grote schol eenhoornvissen. Heerlijk om zo afscheid te nemen van de Rode Zee. 

 
Vanavond hebben gezamenlijk gegeten en hierbij heb 
Yolanda, Erik en ik elk een T-shirt gekregen van de groep. In 
antwoord hierop heb ik gezegd dat deze reis vooral 
geslaagd is door de leuke samenwerking en sfeer. 
 
Morgen wordt het inpakken en om 10.15 uur start onze 
terugreis. Ik bel wel als we in Brussel zijn aangekomen. Tot 
dan. 
 
Harm Verbeek 
 
 

 
 

Hartelijk dank voor je logboekverslag Harm!  
Nu nodigen we alle overige clubreisduikers uit een impressie te sturen van een persoonlijk hoogtepunt 
van de clubreis. In de vorm van bijv. enkele regels en/of een foto en/of een tekening. Samen met anderen 
of alleen. Wat je maar wilt. Maar wel vóór de deadline van de februari-Luchtbel op 10 januari 2011!  
Alvast veel dank en succes!!   De redactie 
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Start 3* opleiding 
 
Eric van Loenhout en ik zijn van plan een 3-sters opleiding te starten. Nu willen we eerst eens kijken 
hoeveel belangstelling er voor is. Via onderstaande hyperlink zie je wat de opleiding inhoudt. Als je mee 
wilt doen, mail dat dan voor 1 december naar mijn e-mailadres. 
Daarbij ontvang ik dan ook graag onderstaand, ingevuld vragenlijstje.   
   

Naam   

E-mailadres   

Telefoon nr.   

Vooropleiding    

Aantal duiken   

NOB-specialisaties    

  
Groeten, Paul Neve  
 
Nadere informatie op het tabblad ‘3* duiker/divemaster’ van: 
http://www.onderwatersport.org/Opleidingen/Duikopleidingenenbrevetten/tabid/173/Default.aspx 
 

Nettentraining 
 
       Op woensdag 26 januari 2011 
  

  nettentraining   
  

                   We kennen de nettentraining  
zoals deze in het verleden gegeven zijn 
door 
Rob en Truus van Get Wet. 
  
        Maar nu gaan  
  

    Rinus en Adri  
 

    deze training geven. 
 
Het belooft een heel spektakel te worden. De 
deelnemers worden verzocht te komen 
met volledige uitrusting, incl.mes en lamp. 
  
Omdat de ruimte in het bad beperkt is (het max aantal is 25 peronen), 

willen we graag dat je je vooraf aanmeldt op  info@duikteamzeeland.nl 
 

 

Cursus Basic Life Support (DAN) 
 
Begin dit jaar heb ik voor Duikteam Zeeland de DAN BLS instructor opleiding gevolgd. 
Deze deels theoretische en deels praktische opleiding gaat verder dan alleen reanima-
tie. Er wordt ook veel aandacht besteed aan het herkennen van symptomen en het 
adequaat reageren (herkennen van shock, toepassen van de stabiele zijligging). Natuurlijk wordt er 
geoefend in het verrichten van reanimatie op de pop. Zelf vond ik het meest opmerkelijke aan de cursus 
de nadruk die op het alarmeren werd gelegd – hier valt nog veel winst te behalen. 
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Inmiddels heb ik een oefenles gegeven aan enkele ervaren 
duikers (die al eens reanimatie gedaan hadden) en dit smaakt 
naar meer. De eerste ervaringen met het oefenmateriaal leren 
me wel dat we voor de cursus, zeker met nieuwe leerlingen, 
twee avonden nodig hebben. Dit is ook in overeenstemming 
met de cursusinhoud, die spreekt van minstens 4 uur (waarvan 
2,5 uur theorie).  
De cursus kost per cursist € 16,- (excl. verzendkosten) en 
hiervoor krijg je een leuk pakket (zie foto) en natuurlijk een 
nuttige cursus. Inmiddels heb ik wat data gepland (per keer 
kunnen 8 – 12 mensen deelnemen) en roep ik jullie op om je in 
te schrijven. Opgeven kan bij Harm Verbeek. 
 
Groep 1: donderdagavond 13 en 20 januari 2011 
Groep 2: dinsdagavond 1 en 8 februari 2011 
Groep 3: dinsdagavond 22 februari en 1 maart 2011 (alleen bij 
grote belangstelling!) 

 
Harm Verbeek, NOB 2* instructeur en DAN BLS instructor 
 

 
 

Gelezen in De Telegraaf van 27 november 2010. 

ADELAIDE -  Een Australische herdershond die aan de kust van Zuid-
Australië bevriend raakte met een zeeleeuw, is met moeite uit de woelige 
baren gered. Het Australische persbureau ABC berichtte dat de hond 
Westie niet ver van het strand van Semaphore, in het NW van de stad 
Adelaide, met de daar als Henry 
bekend staande zeeleeuw speel-
de en met zijn speelkameraad 
steeds verder de zee in ging.  
 

Leden van de plaatselijke red-
dingsbrigade rukten op verzoek van de baas van de hond uit om de na 
enige tijd spoorloze hond te zoeken. Een van de redders zei dat ze het 
bijna hadden opgegeven, toen ze het huisdier 4 kilometer uit de kust 
zagen zwemmen met Henry. „Dat is ook voor ons ongebruikelijk ver 
van het strand”, zei brigadeleider Craig van Tenac.  
 
 

 
 

Het Vrijburgbad te Vlissingen – Middelburg is genomineerd voor de titel 
‘Zwembad van het Jaar 2010’. Om deze prestigieuze titel te winnen, 
moeten zoveel mogelijk mensen hun stem uitbrengen op het Vrijburgbad 
via www.zwembadvanhetjaar.nl.  
Bij het uitbrengen van een stem maakt men direct kans op een all inclusive 
reis voor 2 personen naar het grootste zwembad ter wereld en vele andere 
leuke prijzen. 
 
Het leuke van de verkiezing is dat kleine of verouderde zwembaden net zoveel 
kans maken als grote of nieuwe zwembaden. De verkiezing gaat namelijk om 
de waardering van de bezoekers van het zwembad. Bij het uitbrengen van een 

stem wordt een waarderingscijfer gevraagd voor prijs/kwaliteit, klantvriendelijk-heid en hygiëne. Per 
provincie dingt vervolgens het zwembad met de hoogste gemiddelde score mee naar de titel ‘Zwembad 
van het Jaar’. Het winnende zwembad wint onder meer “Het Gouden Startblok” en een zwemclinic van 
oud-topzwemmer Johan Kenkhuis. 
 
Er kan tot en met 8 december via www.zwembadvanhetjaar.nl op het Vrijburgbad worden gestemd. Op 
17 december wordt het winnende zwembad en de winnaar van de reis bekend gemaakt. 
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Zaterdag 2 oktober was het dan zover: de officiële instructeurs diploma-uitreiking van de NOB. Dit 
jaar werd deze gehouden in de bioscoop in de plaats Ede. 
 
De dag begon om 13 uur met ontvangst met koffie en thee. Na een auto rit van 2 uur was dit wel even 
lekker en konden we nog even bijpraten met de andere cursisten die ook bij ons in de groep de opleiding 
hadden gevolgd. Wel jammer dat de NOB geen vlag, bord of enig ander herkenningspunt in de bioscoop 
had neergezet zodat we eerst moesten gaan zoeken waar het was. 

 
Om half twee werden wij in de filmzaal ver-wacht 
waar de uitreiking zou plaatsvinden. Nadat 
iedereen plaats had genomen, kon het officiële 
gedeelte beginnen. Er werd natuurlijk eerst een 
toespraak gehouden door een voor ons 
onbekende NOB-bobo, dit bleek later  erelid Artur 
Palace te zijn (stel je eerst voor lijkt mij). Een kort 
verhaal over de NOB, bla bla, over zijn verleden 
als docent, bla bla, en na nog meer bla bla, 
werden we per vijf naar voren geroepen om ons 
diploma in ontvangst te nemen en dat nog te 
ondertekenen. 
 
Er werden 1- en 2-sters instructeur en instructeur-
trainer diploma’s uitgereikt. Er waren er zelfs die 
zowel 1- als 2-sters instructeur hadden gedaan in 

één jaar; zij kregen dus twee diploma’s.  
 
Na de uitreiking nog meer bla bla, wat toen gevolgd werd door de film ‘Wild Ocean’. Hierin werd het 
verhaal verteld over de trek van de sardines langs de Zuid-Afrikaanse kust. Een leuke 3-D film, over alle 
rovers die de sardines opwachten om zich daarmee vervolgens vol te eten. Na de film nog een hapje, 
een drankje en nog even de contacten wat aanhalen (altijd handig voor later). Nog wat verhalen gehoord 
over de opleidingen van verschillende mensen en hoe die verlopen zijn; dan zie je gelijk maar weer dat er 
zelfs binnen de NOB toch met verschillende maten gemeten wordt. Dingen die volgens de reglementen 
van de NOB absoluut niet mogen, maar toch oogluikend worden toegestaan (ons kent ons). 
 
Na de laatste bitterbal weggespoeld te hebben, nog even een foto en toen voldaan en veel wijzer 
geworden weer terug naar Zeeland. 
Erik Veerhoek & Eric van Loenhout  
 

 
 

Gelezen in de PZC van 6 augustus 2010 

 
PERKPOLDER - "Dat ga ik hier toch niet meer 
mee-maken", zegt Michel Neve uit 
Kloosterzande. Hij maakte afgelopen 
woensdagavond vanaf een bootje op de 
Westerschelde nabij Perkpolder wel tien foto's 
van deze verdwaalde tuimelaar. 
 
Die vermaakte zich zo te zien uitstekend op de rivier 
waar hij volgens bioloog George Sponselee zeker 
niet van nature thuishoort. "De tuimelaar behoort tot 
de familie van de tandwalvissen en komt voor aan 
de kusten van het Middellandse Zeegebied en aan de Atlantische kust", zegt hij. Volgens Neve is de 
tuimelaar afgelopen donderdag nog gezien ter hoogte van Walsoorden, maar daarna niet meer. 
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Ronald Stadhouders, dtz-mail 16 augustus 2010: 
 
By the way......... kwam op 10 meter [LW] Oostelijk van de betonnen duiktrap een stalen A-frame tegen, 
heeft iemand een idee wat hier de bedoeling van is? Ik kan me slecht indenken dat de aannemer dit 
vergeten is. Of heeft dit nog duikbedoelingen? Kunnen we weer wel leuk wat "aanbouwen", aardig 
projectje voor van de winter. 

  
Ik hoop op reacties die een schijnwerper op de zaak kunnen 
werpen. 
 
Duikgroeten, Ronald 
 
 
Roel van der Mast, dtz-mail 16 augustus 2010: 
 
Ha Ronald en anderen, 
 
Ik kan over het A-frame het volgende vertellen. 
 
Ten westen van de Zeelandbrug zijn er op dieptes van 

10,12 en 14 meter 3 frames te vinden. Deze zijn enige maanden geleden bewust geplaatst op het ruim 
300 meter ecorif. Dit ecorif gemaakt van breuksteen strekt zich uit van 50 meter ten oosten van de brug 
tot 300 meter westwaarts. Het rif heeft verschillende vormen. Ik moet eerlijk zeggen moeilijk onderwater 
te herkennen maar t.z.t. wordt het zichtbaar gemaakt middels tekeningen en borden.  
Tussen deze vormen, zoals dijken, piramides, kruizen, atol, e.d., liggen een 10-tal zeer grote stenen van 
naar ik meen 300-1500 kg. Deze stenen zijn met DGPS gepositioneerd. Dat wil zeggen dat ze niet 
zomaar geplaatst zijn, maar een leuke plek hebben gekregen in het geheel. 
 
Met het plaatsen van deze A-frames, rif en grote stenen is het voor vissers met sleepnetten e.d. 
onaantrekkelijk geworden. We hebben hierdoor een uniek stukje duikwater gekregen. Het bekleden van 
deze frames met bv. wilgentakken is een mogelijkheid. Het staat je vrij om er iets moois van te maken.  
 
Suc6 met zoeken en herkennen! Met vriendelijke groet, Roel  
 

 

Gelezen in www.topvisser.nl, 9 juli 2010, met video 

We hadden een missie. Vier mannen waarvan twee 
duikers, één klein bootje, en een camera. Op zoek naar 
paaiende barbelen en wie weet kwamen we nog een 
meerval tegen. Toen wist ik nog niet dat dit mijn meest 
indrukwekkende duik ooit zou worden... 
Sportvisserij Nederland inventariseert namelijk de 
meervalpopulatie in Nederland. Doel is om de meerval, 
een fantastische sportvis die nu nog beschermd is door de 
Flora en Faunawet, in de Visserijwet op te nemen. Op alle 
grote rivieren, zoals de Maas, Rijn, Waal en IJssel, is het 
aantal meervallen nl. fors aan het stijgen. De meerval is al 
lang niet zeldzaam meer. Dat zou wel blijken. 
 
Klaarmaken voor de duik Op 7 juli voeren we met zijn vieren naar een aantal stekken op de Maas. 
Nadat we de eerste twee duiken langs plantenbedden geen barbelen of meervallen hadden gespot, 
besloten we het eens te proberen onder verschillende vrachtschepen en andere donkere stekken. Onze 
boot ging voor anker en mijn collega George, ook duiker, en ik doken het troebele water in. 
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Toen werd het echt donkerD Langzaam doken we verder en het licht verdween. Ook de lampen 
haalden niet veel uit. Er was namelijk een lichte stroming onder water, dus het sediment van de bodem 
kwam los. Het leek langzaam nacht te worden... 
 
En ineens een meerval van rond een meter voor de lens. Geïrriteerd door het licht van mijn lamp zwom 
ie snel weer weg. Flits, nog eentje. Te snel om goed op video te krijgen. Snel ff mijn buddy checken, of hij 
het ook gezien had. Zeker, maar ik zag dat hij zich niet helemaal op zijn gemak voelde. Ik moet zeggen, 
het was best benauwend, vooral onder de boten. En je weet dat in de Maas meervallen zijn gevangen 
van meer dan twee meterP langzaam schoven we verder over de bodem. Wie weet zaten er nog meer. 
 

<  Noud Govers met een meerval uit de Maas 
 
Plotseling waren ze er. Tientallen, minimaal 30 
meervallen van 1 tot 2 meter en sommigen 
misschien wel langer. We schrokken ons kapot. 
Pure adrenaline, mijn hart sloeg m’n borstkas uit. 
Ik zag dat George ook verre van relaxed was. Het 
was pikdonker.  
Niet prettig. Overal flitsten bakbeesten voorbij. 
En overal voelden we ze langs en tegen onze 
lichamen zwemmen. Snorharen in ons gezicht. 
Megastaarten door mijn lichtbundel. Ik scheen 
langs George zijn gezicht om te kunnen 
communiceren en zag drie gigantische koppen 
naast zijn hoofd. Bizar. Ik scheen omhoog 
richting de bodem van het schip en zag vijf of zes 

van die grote, dikke, vette, witte hangbuiken strak tegen elkaar aanliggen, tegen een vrachtschip aan. Ik 
waande me in een meervalkwekerij van reuzenmeervallen. 
Lucht checken, filmen, lamp richten, buddy in de gaten houden, hoofd beschermen om je bril op je hoofd 
te houden en ademautomaat in je mond. Tientallen kleine tot zeer grote meervallen om je heen. 
Stofwolken, pikdonker. Tonnen staal boven je hoofd. Totale chaos. Niet prettig als je geen kieuwen hebt. 
En wat zijn die beesten snel. 
 
George gaf het signaal ‘duik afbreken’ en ‘naar huis’. Goed plan. Het zicht was zo slecht dat we niet 
eens wisten waar we precies heen moesten zwemmen. We wisten wel dat we aan alle kanten onder de 
schepen uit konden zwemmen. We pakten elkaars hand en schuifelden langzaam over de bodem in één 
richting. Na een minuut eindelijk licht. De meervallen achter ons latendP 
 
Geen eenden Ik kwam als eerste boven en schreeuwde het uit naar de jongens in de boot. ‘Het barst er 
hier van! Tientallen, ook echt vette bakken, niet te geloven! Dit is bizar!’ Noud en Evert begonnen te 
lachen om onze gezichtsuitdrukking. Twee volwassen mannen totaal over de rooie. En eindelijk een 
mooie stek met bewijs. Noud: ‘Zei ik toch! Het barst er hier overal van in de Maas. Je ziet hier ook niet 
voor niets geen eenden zwemmen.’ Verdomd, hij had gelijk. 
 
De films zijn te zien op het Youtubekanaal 
van Sportvisserij Nederland. Missie 
geslaagd. Al zijn de beelden niet top, ze 
staan erop. Jammer dat Youtube de kwaliteit 
wat naar beneden haalt. Maar het is duidelijk: 
het barst hier van de meervallen. 
 
Help Sportvisserij Nederland Jij kunt 
Sportvisserij Nederland helpen. Simpelweg door je meerval-vangsten of waarnemingen te melden via het 
speciaal ingerichte Meerval Meldpunt. Op die manier krijgen we een mooi beeld van het aantal 
meervallen in Nederland en de verspreiding ervan.  
 
Tot slot: wil jij weten waar dit precies was? Voor één triljoen biljoen euro zeg ik het je. Maar geloof me, de 
hele Maas zit er vol mee, zo blijkt uit lokale berichten en vangsten van roofvissers. En niet alleen op de 
MaasP uit onderzoek blijkt dat meerval in heel Nederland wordt gevangen. Lees alles over de meerval in 
de online vissengids van Sportvisserij Nederland op www.nederlandsevissen.nl. Barbelen zijn we 
overigens niet meer tegen gekomen. 
 
Jamesbok, duikende sportvisser/ vissende sportduiker. 
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Uit het logboek van Linda Raaphorst 
 
Sinds wanneer duik je en wat was je eerste duik? 
Ik duik sinds m’n twaalfde ongeveer, dat is dus 33 jaar geleden. Dat was in de 
tijd dat ik nog op Curaçao woonde en nog heel weinig mensen doken. Er waren 
zeker niet zoveel duikcentra en duikinstructeurs als nu. 
Ik kan m’n eerste duik niet precies herinneren, maar ik heb in het begin met m’n 
vader op de octopus meegedoken en geprobeerd veel buddy breathend onder 
water te blijven. Ik was wel zo trots als een aap toen ik helemaal met m’n eigen 
fles mocht. 
 
Hoeveel gelogde duiken heb je? 
Gelogde duiken: 62 (op 13-10-2010). Ik ben pas dit jaar weer begonnen met duiken na een stop van 7 
jaar. Daarvoor deed ik nog niet aan het loggen van duiken; ik zag er het nut niet van in want toen dook ik 
alleen nog op de Antillen. Helaas weet ik niet hoeveel duiken ik gemaakt heb in die 33 jaar, maar het zijn 
er wel veel. 

Waar, in welke landen heb je zoal gedoken? 
Curaçao, Bonaire, Saba, St. Maarten, Virgin Islands, Nevis 
en sinds dit jaar Nederlandr. Nu ik het duiken weer heb 
opgepakt en ik redelijk fanatiek met onderwaterfotografie 
bezig ben, ga ik in mei naar de Filipijnen en ik hoop in 2011 
ook nog een keer naar Egypte.  
 
Vertel eens wat over jouw meest bijzondere en dierbare 
duik(en) uit je logboek? 
Uit mijn logboek is mijn dierbaarste duik mijn eerste keer 
naar de sepia’s. Dat vind ik een heel bijzondere ervaring. 
 
Hoe was je kortste duik of langste duik ooit en hoe 
kwam dat? 
Wat betreft mijn kortste duik zit ik te twijfelen tussen twee 
duiken. Ik kan het niet nazoeken omdat die duiken niet 
gelogd zijn. De ene duik was in mijn beleving kort omdat we 
ineens een haai tegen kwamen. Dat was destijds op 
Curaçao nog niet zo normaal en zeker niet normaal om 
daar van te gaan genieten. Het was bijna het effect als in 
een tekenfilm, dat je ziet dat ze over het water rennen. 
De andere duik moest m’n vader zo nodig naar 50 meter op 
Curaçao, dus na een paar duiken steeds dieper naar die 50 
meter. Aanvankelijk niks aan de hand, totdat we sponzen 
ineens plat zagen gaan en het wel leek of er een soort 
windhoos door het water ging. Dan denk je maar 1 ding 

natuurlijk: “Ik kan me hier niet ergens aan vast gaan pakken en wachten”. En je probeert beheerst iets 
minder diep te komen. Dat is gelukt, maar je merkt 
wel dat je buddy op zo’n moment op de tweede plaats 
komtP 
De langste duik was dit jaar met Erik Veerhoek bij 
Strijenham: 85 minuten! Het was dan ook erg relaxed 
en de moeite waard en dat was dan ook de reden. 
Dat was op 23 juli. 
 
Tot slot: welk waterdier heeft de meeste indruk op 
je gemaakt? 
Eigenlijk heel veel waterdieren, want zelfs van 
krabben kan erg genieten, maar echte indruk hebben 
de sepia’s gemaakt. Ik denk dat ik dat niemand hoef 
uit te leggen (ik heb tenslotte ook nog geen 
zeepaardjes gezien). 
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Rechtbank Utrecht – De rechtspraak, 3 oktober  Vervolg op De Luchtbel 34(9): 16. 
 

De rechtbank in Utrecht heeft maandag drie verdachten vrijgesproken van schuld aan een duikon-
geluk twee jaar geleden in de Vinkeveense Plassen. Bij het ongeluk liep een duiker zwaar 
lichamelijk letsel op. Een duikschool, twee leidinggevenden van de duikschool, een duikinstructeur en 
een divemaster moesten terecht staan.   

 
     De rechtbank benadrukte dat zij niet de vraag moet beantwoorden of de 
verdachten  hebben gehandeld in overeenstemming met de daarop in de 
duiksport van toepassing zijnde regelgeving, de PADI- en EN-normen. De 
rechtbank moest uitsluitend beoordelen of het ongeval heeft plaatsgevonden 

doordat de verdachten roekeloos of aanmerkelijk onvoorzichtig, onachtzaam of 
nalatig hebben gehandeld. Bij de beoordeling van de schuld van de verdachten komt alleen 
betekenis toe aan overtreding van de voorschriften als ongeval daardoor veroorzaakt zou 
zijn. 
 
De rechtbank oordeelde echter dat daarvoor onvoldoende bewijs is. De rechtbank 
oordeelde dat niet met voldoende mate van waarschijnlijkheid kan worden vastgesteld wat 

de oorzaak is geweest van het duikongeval. Daarom kan ook niet worden vastgesteld of die 
oorzaak verband houdt met onvoldoende kennis en ervaring bij de duiker, een gebrek 

aan zijn duikuitrusting of onvoldoende toezicht op zijn luchtvoorraad of op een of andere manier 
aan      de verdachten valt te verwijten. De rechtbank spreekt de verdachten vrij van schuld aan 
het ongeval.  
De rechtbank heeft de dagvaarding in de zaken tegen de twee leidinggevenden nietig verklaard, omdat 
uit de tenlastelegging niet duidelijk was wat hen werd verweten. Dit betekent dat de rechtbank in die 
zaken niet kon oordelen over de schuld van de verdachten. 
  

 
 
Tot groot genoegen van de redactie is onze 
fotografe Mathilde Matthijsse bereid een nieuwe 
rubriek te verzorgen: Fotoraadsels! Van een 
object/dier/plant toont Mathilde een detail en het is 
aan de Luchtbellezers om te raden wat de foto 
voorstelt.  
 
In deze Luchtbel het eerste fotoraadsel. Waar is dit 
een detail van? Stuur de oplossing per e-mail 
(onderwerp: fotoraadsel 1) uiterlijk 10 januari 2011 
naar Mathilde. In de volgende Luchtbel zal ze zelf 
de oplossing onthullen en krijgen de goede 
oplossers een eervolle vermelding.  
 
Mathilde heeft toegezegd in totaal 10 van deze fotoraadsels samen te stellen. Voor de drie DTZ-leden 
met de meeste goede oplossingen stelt het bestuur aantrekkelijke prijzen ter beschikking. Uiteraard zijn 
Marcel Jobse en de redactieleden van De Luchtbel van deelname uitgesloten. Tip: kijk eens rond onder 
water, misschien zie je de oplossing. Tip 2: Probeer de digitale versie op onze website. Veel 
puzzelplezier! 
 

 
 

Wie heeft zin het redacteurschap van De Luchtbel van me over te nemen? Het is een 
leuke taak en met plezier wil ik nog een jaar meedraaien in de redactie, maar uiterlijk 
december 2011 stop ik er mee. Dan staat de teller op 10 jaar en is het tijd voor iets 
anders.                    Dick   
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En wie was weer de laatste?  
Kees Glas maakte mij afgelopen donderdag erop attent, dat ik zaterdag 4 september 2010 weer welkom 
was op de duik, die op de boot “Cornelis L.” werd georganiseerd.  
 
Ik moest 10.30 uur aanwezig zijn, maar ik wist niet dat de afvaart van een andere steiger georganiseerd 
was. Kees had opvang op de oude plek geregeld en ook nog mijn mobiele telefoon gebeld. Helaas, ik 
had die niet bij mij. Gelukkig kon ik toch wel in contact komen met de schipper, die loodste mij nog juist 
op tijd naar de juiste afvaartplek. Ik was daardoor wel weer de laatste, dus ik mocht weer een stukje 
schrijvenP Maar goed, wie schrijft, die blijft! 
 
We gingen duiken nabij boei O31, daar zijn bergen puin op de bodem te vinden, dik begroeid, veel te 
zien. We waren met een even aantal en oudgediende Henk Betlem offerde zich op om mijn buddy te zijn. 
Ik wilde met mijn (nieuwe) fototoestel gaan rommelen. Ik vroeg daarom van te voren vergeving voor mijn 
te verwachten onoplettende gedrag. Henk durfde ook wel net te doen alsof hij alleen dook. Mijn oprechte 
en hartelijke dank, Henk! 

In tegenstelling tot 
hetgeen werd 
geadviseerd, maakte 
ik mijn haspel aan het 
anker vast en niet aan 
de boei met afdaallijn. 
Henk kwam daar ook 
snel beneden. Het 
anker lag gelukkig 
niet diep, ongeveer 
op 9 meter. Daar was 
het zicht beroerd, 
ongeveer één meter 
en het licht van de 
goed schijnende zon 

kwam al bijna niet meer door. Henk maakte mij al snel attent op een 
vreselijk grote bonk spons. Ik heb er een foto van gemaakt, maar 
vanwege het slechte zicht verwacht ik niet dat je er veel van ziet. (Op 
internet in kleur wellicht beter zichtbaar). Zo groot als een metselton! 
 
Eenmaal terug op de boot bleek iedereen deze grote klompen met spons 
te hebben gezien. We kwamen tot de conclusie dat we de echte 
woonplaats van Spongebob gevonden hadden.  
 
Klopt helemaal, want ik heb Larry de Lobster ook gevonden.  
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Patrick de zeester heb ik ook op de foto kunnen nemen, dus het bewijs geleverd! 
 

Lijkt erg veel op    vind je niet? 
 
Nu werd er door vrienden op de boot al snel iemand 
(niet nader genoemd, mag niet vanwege zijn werk) 
vergeleken met deze laatst genoemde Patrick. Wat 
betreft diens intelligentie dan. Een andere vriend gaf 
aan dat je dat niet kon maken, “daar doe je Patrick 
mee te kort!” 
De toon was weer gezet, de gezelligheid was weer in 
volle gang en de stroopkoeken, spekkies, worst, 

kaas, koffie, stroopwafels en de chocolade ging weer in noodtempo rond, ’t 
moest op voor we weer terug in Yerseke waren.  
 
Had ik al wat van het mooie weer gezegd? Nou, het was dus mooi weer.  

 
Welke duikers waren er bij? 
Marjon J, Erik V, Frans S, Henk B, Kees G, Erik de B, Adrie van L, Peter M, Chris S, Michel de S, Hans 
de W, Rinus K, Piet S en de schrijver was Bert Moet (Ik hoop niemand te vergeten).  
 

 
 

Door Piet Kleemans. Gelezen in de PZC van 30 oktober 2010 

 
ZIERIKZEE - De Nederlandse Onderwatersportbond (NOB) wil het onderwaterleven bij onder meer 
duikplek Zeelandbrug beter zichtbaar maken voor andere recreanten. 
 
De NOB bepleit het invoeren van 'mobile  tagging' ofwel een 
privégids via de mobiele telefoon. Dat blijkt uit de reactie van 
de NOB op het landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de 
gemeente Schouwen-Duiveland. In dat LOP heeft de 
gemeente royaal plaats ingeruimd voor de onderwatersport. 
Een goede zaak, vindt de NOB die gráág betrokken wil 
worden bij het verder uitwerken van aan onderwatersport 
gerelateerde projecten.  
 
Eén van de ideeën van de NOB betreft het invoeren van 
mobile tagging. NOB-beleidsmedewerker Desmond van 
Santen: ,,Je zet dan paaltjes neer met daarop een barcode. 
Met een Smartphone kun je die code lezen. De telefoon haalt 
dan automatisch via een speciale website allerlei informatie 
in woord en beeld over in dit geval het onderwaterleven op. 
''Het aardige van het systeem is volgens Van Santen onder 
meer dat het plaatsen van de paaltjes niet zo kostbaar is en 
dat het heel simpel is om te kijken welk paaltje het vaakst 
gescand wordt. “Zo krijg je een goed beeld waar het druk en waar het rustig is. Daar kun je op inspelen.” 
 

Invoering van mobile  tagging bij duik-
plaatsen zou naadloos aansluiten bij een 
al lopende proef in het Grevelingengebied. 
Daar doet de NOB ook aan mee. Bij het 
betonnen scheepswrak dat dit jaar vlakbij 
haven Kloosternol in Scharendijke wordt 
afgezonken gaat de NOB met camera’s 
aan de gang. Deze onderwaterwebcams 
stellen toeristen in staat om vanaf de wal 
te zien wat zich onder water afspeelt. De 
gemeente Schouwen-Duiveland doet nog 

geen concrete toezeggingen, maar geeft wel aan dat de gemeentelijke afdeling recreatie samen met de 
NOB het thema duikplekken nog eens kritisch gaat bekijken. 
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Uit Duiken Nieuwsbrief 149, 18 november 2010 

 
Wist je dat er in Zeeland bijna honderd verschillende duikplaatsen zijn? Het Veerse Meer, het Greve-
lingenmeer, de Westerschelde en Oosterschelde: ze bieden alle vier een enorme 
diversiteit in het onderwaterleven. Maar waar moet je beginnen? Met de handige 
duikgids Zeeland heb je overzicht welke duikstek voor jou interessant is.  
De Duikgids Zeeland is hartstikke up to date! Het Veerse meer en Wester-schelde 
zijn bijvoorbeeld plekken die je in andere gidsen niet tegenkomt. Daarnaast staat 
er bij iedere duikstek wat je kunt verwachten, op welke diepte je moet zijn en wat 
de leukste route is. Alle mooie beelden maken het kiezen nog knap lastig!  
Prijs: € 27,50, verzendkosten € 3,30 
 

 
 
Gelukkig waren we net op tijd en zeker niet te vroeg. Dat “niette-
vroeg“ zat  hem in een drukke agenda over en weer en een com-
puter die rariteiten vertoonde. Althans dat laatste mailde Carolien 
Aalbers na enige tijd toen haar e-mailprogramma weer normaal 
functioneerde. Nou kennen we dat woord “rariteiten” van de  raritei-
tenkabinetten die eind 19

e
 eeuw in opmars waren.  De reislustige 

notabelen verzamelden toen allerlei rariteiten en reisde daar de hele 
wereld voor af. De toen ontstane privéverzamelingen waren opge-
bouwd uit verschrompelde pygmeehoofden, op sterk water staande 
Siamese tweelingen , peniskokers en meer van die  uiteenlopende 
uitheemse vondsten en roverijen. De aanvankelijk in de krochten 
van de adellijke huizen opgeslagen en steeds groeiende collecties, 
verhuisden naar kleine tentoonstellingsruimten, omdat je er geld 
mee kon verdienen. Door de aard en de samenstelling werd daar-

mee het woord rariteitenkabinetten geboren. Jullie begrijpen nu waarom het woord rariteiten ons 
intrigeerde toen we naar Hoogerheide afreisden om de boreling Noëlle namens het Treur- en Jubelfonds 
een warm welkom binnen onze duikwereld te heten. Het woonhuis opgetrokken uit een warme 
donkerrode baksteen van Edwin en Carolien, deed ons echter geenszins aan een sinister 
rariteitenkabinet denken, in tegendeel.   
 
Een breed glimlachende Carolien verwelkomde ons daar in een 
gezellige lichte woonkamer, waar Noëlle in de box haar schoonheids-
slaapje deed. Met drie kwetterende volwassenen was het met dat 
ochtenddutje gauw gedaan en ook breed lachend keek zij de kamer 
rond. Noëlle laat zich als in eerste indruk goed omschrijven als een 
spontaan en beweeglijk meisje dat energie uitstraalt. Die volle lach 
moet zij dan ook van haar moeder hebben meegekregen, terwijl haar 
trappelende beentjes wellicht in de genen van haar sportieve vader 
besloten zaten. Zoals we al opmerkten; we waren net op tijd om haar 
de nieuwste uitgave van Nijntje namens jullie te schenken en zeker 
niet te vroeg, omdat Noëlle haar eerste babyzwemles al in haar 
afsprakenboekje had staan. Om haar ook daar in te begeleiden 
hadden we tevens een opblaasboekje meegenomen dat zeker goede 
diensten zal verrichten; al is het maar als extra drijfmiddel. Het werd 
een gezellig uurtje met natuurlijk de beschuit met muisjes, die we al 
zo’n lange tijd hebben moeten ontberen. Uit het opschrift op haar 
wippertje mochten we opmerken dat we hier met een VIP in spé te 
maken hadden en aan de tekst “No pictures please” hebben ons totaal niet gestoord, zoals echte 
paparazzi nu eenmaal betaamd.  Edwin, we hebben je bij deze gelegenheid niet kunnen ontmoeten, 
omdat je broodheer je elders nodig had, maar wat ons betreft kunnen jullie terecht trots zijn op dit 
prachtige meisje met die diepe donkere kijkers. 
               Paul & Marjon  
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Gelezen op www,scientias.nl, 6 oktober 2010 
 

600 jaar oude wormen en meer..., veel meer 
 

Begin deze week kwam een einde aan een tien jaar 
durend onderzoek: Census of Marine Life. Een 
groep van 80 wetenschappers hield zich wereldwijd 
bezig met alles wat in het water leeft.  
 
Het resultaat van deze missie is overweldigend: er 
zijn zeker duizenden nieuwe soorten ontdekt. We 
zetten zomaar enkel bijzondere vondsten voor u op 
een rij.  
 
Kokerwormen 
De wetenschappers stuitten in de oceaan op 
bijzonder oude wormen. Het gaat om koker-wormen 

– Escarpia laminata – die in de donkerte van diepe zeeën verblijven. Ze zijn ongeveer een meter lang en 
kunnen wel 600 jaar oud worden. Daar-mee zijn ze één 
van de langst levende diersoorten op aarde.  
 
Oester 
Een andere ontdekking is de gigantische oester 
Neopycnodonte zibrowii. Ook deze soort werd tijdens de 
Census of Marine Life ontdekt. Het dier leeft in diepe 
kliffen. Met behulp van koolstofdatering konden de 
onderzoekers vaststellen dat het organisme zo’n honderd 
tot vijfhonderd jaar oud kan worden. 

 
Microben 
De onderzoekers  
ontdekten tevens dat zo’n negentig procent van de levende biomassa in 
de oceanen bestaat uit microben. Voor elke levende mens leven er in de 
oceaan miljarden microben die samen net zoveel wegen als 35 olifanten. 
 
Haringen 
De wetenschappers stuitten tijdens hun onderzoek ook op miljoenen 
haringen. Deze vormden in de Golf van Maine een school ter grootte van 
Manhattan. Per 0,8 vierkante meter bevonden zich soms wel meer dan 
acht van deze 30 centimeter lange vissen. 
 
201.206 soorten 
Eerder deze week werd al bekend dat er volgens de Census of Marine 
Life zo’n 201.206 soorten in de zee leven.  
Zie http://www.scientias.nl/201-206-
diersoorten-leven-in-de-zee/17134  
 

Maar dat is nog lang niet alles, zo blijkt. Hoewel het onderzoek zeer 
omvangrijk was en zo’n 650 miljoen dollar heeft gekost, is nog lang 
niet elk hoekje van de oceaan bezocht. Zeker 20 procent van de 
oceanen moet nog worden onderzocht en de kans is groot dat daar 
nog eens honderdduizenden nieuwe soorten leven. 
 
National Geographic maakte een overzicht met foto’s van de meest 
bijzondere ontdekkingen die de onderzoekers de afgelopen tien jaar 
tijdens de Census of Marine Life deden. U vindt het overzicht hier. 
Een aanrader!  
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Gelezen in NOB Nieuwsbrief,  22 november 2010 

 

Dat het Nationaal Park Oosterschelde een prachtig natuurgebied is waar onder andere vele soorten 
vogels leven, is voor veel mensen niets nieuws. Dat de Oosterschelde onderwater echter nét zo mooi is, 
is iets dat niet-duikers zich nauwelijks kunnen voorstellen. Om die reden hebben de Nederlandse Onder-
watersport Bond (NOB) en het Nationaal Park Oosterschelde (NPO) besloten de bijzondere onderwater-
wereld van de Oosterschelde meer bekendheid te geven. Hiervoor hebben zij een nieuw evenement in 
het leven geroepen: het Onderwaterfotografiekampioenschap Oosterschelde. [Aangekondigd in De 
Luchtbel 34(8) van oktober. Red.] 

Hoe is dit kampioenschap in z’n werk 
gegaan? Alle duikers uit binnen- en 
buitenland hebben van 30 mei tot 12 
september 2010 de tijd gekregen om 
binnen diverse categorieën in de 
Oosterschelde (op)genomen foto’s en 
filmpjes in te sturen. Het resultaat mag 
er zijn: in totaal hebben ruim honderd 
duikers op de oproep van de NOB en 
het NPO gereageerd! Een vijfkoppige 
jury heeft vervolgens binnen iedere 
categorie de mooiste inzendingen 
gekozen. De jury was positief verrast 
door het resultaat van het kampioen-
schap: “Veel inzendingen zijn 
uitstekend geschikt om de rest van 
Nederland te overtuigen van de 
schoonheid van het onderwaterleven 
in de Oosterschelde”, aldus één van 
de juryleden. 
 

Om ervoor te zorgen dat dit laatste daadwerkelijk gebeurt, is met behulp van de winnende foto's een 
expositie gemaakt, ‘Oosterschelde Ondersteboven’ genaamd. Nieuwsgierig? Kom dan tussen zaterdag 
27 november (opening om 14.30 uur) en zondag 12 december naar Brasserie de Zeester in 
Scherpenisse!  
De expositie zal na de 12de via gemeentehuizen, scholen, bibliotheken en dorpshuizen een rondje om de 
Oosterschelde maken. Het complete expositieprogramma zal vanaf begin december op de NOB-website 
(www.onderwatersport.org) komen te staan.   
 
Erik en Roel van harte 
gefeliciteerd met dit mooie 
resultaat!  
Erik won zijn prijs met het 
unieke filmpje van een 
verschalende kreeft, zie 
http://www.onderwatersport.t
v/videotube, op pagina 2 van 
Duiktube. 
 
Roel vertelt over zijn 
bekroonde foto: “Ik heb deze 
foto van een galathea begin 
dit jaar geschoten bij de 
Zeelandbrug. We gingen niet 
zozeer voor de fotografie, maar wel om het ecorif bij de Zeelandbrug te verkennen. En daar zat ie! Een 
beetje eenzaam op een steen, geen andere galathea in de buurt, maar des te meer brokkelsterren. 
- De wedstrijdfoto's zijn op infoborden geplaatst en deze gaan nu gedurende enkele maanden (18) langs 
diverse gemeentes. In deze gemeentes worden de infoborden geplaatst in de gemeentehuizen. Dit met 
het doel de wethouders, ambtenaren, e.d. te prikkelen... 
- Deze infoborden blijven niet alleen in Nederland. Volgend jaar gaan deze borden naar Rome. Hier wordt 
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door de NOB gelobbyd om het wereldkampioenschap OW-fotografie naar Nederland te krijgen. 
- Als laatste is het vermelden waard dat op stapel staat om de winnende foto's op postzegel uit te 
brengen. Zodoende kunnen ze zomaar de wereld overgaan....” 

 
Jammer dat Linda en Mathilde niet in de prijzen vielen, maar die erkenning zal gezien hun kwaliteiten (zie 
hun links op www.duikteamzeeland.nl) vast niet lang op zich laten wachten. De redactie. 
 

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

                                                      
 
 
 
 

Di   30 nov     Uiterste datum opgave 3* opleiding bij Paul Neve. 
Za    4, 11, 18 dec, 12-16 uur, Expositie Sylvia Weenink, studio Soledo 
Wo   8 dec      Perslucht introductie, Vrijburgbad, 20:15 uur 

Wo   8 dec     Deadline stemming zwembad van het jaar. 
Za    1 jan     NieuwJaarsSnorkeltocht, Boulevard Evertsen, Vlissingen; aanmelding va 12.15 u 
Ma 10 jan     Deadline februari-Luchtbel 
Ma 10 jan     Deadline inzenden oplossing Fotoraadsel 1 
Do  13, 20 jan      Cursus Basic Life Support (DAN). Opgave bij Harm Verbeek.  
Za  22 – zo 30 jan Boot Düsseldorf 2011 
Wo 26 jan     Nettentraining in Vrijburgbad. Opgave info@duikteamzeeland.nl  
Di    1,  8 feb      Cursus Basic Life Support (DAN). Opgave bij Harm Verbeek. 
Za  5 – zo 6 feb    Duikvaker 2011, Expo Houten 
Di 22 feb, 1 mrt    (onder voorbehoud)  Cursus Basic Life Support (DAN) 
Za 12 – zo 13 mrt  Antwerpse duiksportbeurs – hangar 29 Antwerpen  

 

De LuchtbelDe LuchtbelDe LuchtbelDe Luchtbel----    
redactie wenst alle redactie wenst alle redactie wenst alle redactie wenst alle     
DTZDTZDTZDTZ----leden  leden  leden  leden      
    
een  Goede  een  Goede  een  Goede  een  Goede      
SSSSt Nicolaas,t Nicolaas,t Nicolaas,t Nicolaas,    
Fijne Kerstdagen,Fijne Kerstdagen,Fijne Kerstdagen,Fijne Kerstdagen,    
een Plezierig Oudjaar  een Plezierig Oudjaar  een Plezierig Oudjaar  een Plezierig Oudjaar      
en een Geluken een Geluken een Geluken een Gelukkigkigkigkig    
NieuwjaarNieuwjaarNieuwjaarNieuwjaar    2011!2011!2011!2011!    
    
    
Arjo, Dick, Arjo, Dick, Arjo, Dick, Arjo, Dick,     
Margreet, Margreet, Margreet, Margreet, Marian en Marian en Marian en Marian en 
Veronica Veronica Veronica Veronica     
 


