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Dit wordt alweer de laatste Luchtbel van dit jaar!! 
 

Hebben jullie de nieuwe rubriek al ontdekt? We hebben zo'n honderd leden, 
dus we hadden eigenlijk wat meer reactie verwacht... Kijk snel naar de 
nieuwe stelling van deze maand. 
 

Verder is er weer een aantal leden dat er een ster bij heeft gehaald of een specialty, altijd leuk om te 
vermelden. Ook blij zijn wij met verslagen, zoals die van de specialty Redden en van de bootduik bij 
Loodijkse Gat. Leuk dat ook twee introducées een stukje wilden schrijven over de introductieavond van 2 
november 2011. 
 

Al iets bedacht om verkleed te gaan tijdens de snorkeltocht? De voorbereidingen van het organiseren zijn 
in volle gang! Als u zich als vrijwilliger wilt melden, dan bent u meer dan welkom. 
 
Het jaar 2012 is door de provincie Zeeland uitgeroepen als Zeeuws Jaar van het Water, dus misschien 
moeten we allemaal eens meedoen aan de snorkeltocht. 
 

Veel leesplezier en namens de redactie fijne feestdagen en wie weet treffen we elkaar op 1 januari op de 
Boulevard tijdens de nieuwjaarssnorkeltocht!!! 
  

Sluitingsdatum volgende Luchtbel: 10 januari 2012 

 Tilly, Arjo, Veronica, Marian 
 
  
 

 
 

 
 

 
 
Colofon 
2 van de redactie / verjaardagen / inhoudsopgave 
3 Van de voorzitter 
4 Nut en noodzaak 
6 Problemen met perslucht bij duikongeval Hemmoor 
7 Cursusaanbod, nettentraining, opleiding 2* 2012 / geslaagden 
8 Uit het logboek van…… 
9 Vullerslijst  / Australië opent jacht op moordende haai 
10 Specialty Redden (2) 
12 Fotoraadsel 10 
13 De stelling  
14 De nieuwe stelling / mutatieoverzicht 
15 Bootduik Loodijkse gat 
17 Parkeren zwembad gewijzigd / verslag introductieduik november 2012  
18 Honderdduizenden verstekelingen in het Grevelingenmeer 
19 Agenda

 
December  2011: 
 

3 -Ronald Stadhouders  
4 -Ben Wolters  
5- St-Nicolaas 
11-Tonnis van der Tuin  
 
 
 
 
 
 
 

Januari 2012 : 

 

12 Paul Poland  
16 Coby Krijger  
21 Eric van Zanten   
23 Margit Wouterse  
23 Roelien Braber   
25 Marian Roos-van der Mast   
28 Marco Collignon  
28 Olivier Spoor  
28 Willem Dijkhuizen  
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 “We zijn begonnen!” was het gevoel terug naar huis na de eerste bestuursvergadering. Na een 
onverwachte ledenvergadering zit er een nieuw interimbestuur (Harm, Mario, Marnix, Erik en Bert). En 
dat is na een week voor het eerst bijeen gekomen om zowel over de lopende zaken als over onze interim 
periode na te denken. We willen vooral inzetten op een stuk vernieuwing of noem het vergroten van de 
uitdaging in de club. Tijdens de ledenvergadering hebben verschillende mensen zich al aangemeld om 
hierbij te helpen. Daar zullen we dankbaar gebruik van maken.  
 

                  Maar voordat ik verder ga wil ik de 4 afgetreden bestuursleden (Henk, Alcuin, 
Roel en Margreet) bedanken voor hun goede inzet. Die inzet heb ik ook 
tijdens de ALV benoemd en dat wil ik hier ook graag herhalen. Het is niet 
altijd makkelijk om bestuursverantwoordelijkheid te dragen, zeker als je het 
gevoel hebt dat het onder je handen wegloopt. Jammer dat het zo moest 
lopen! We zien graag dat je blijft meedoen met de club zonder deze last.  

 
Op de eerste bestuursvergadering hebben vooral gesproken over hoe we invulling willen geven aan onze 
interimperiode. We zijn een gewoon bestuur, maar willen in een korte tijd iets neerzetten waar de leden 
een uitspraak over moeten doen. In de komende tijd zullen we dan ook eerst invulling geven aan de 
“wat”- vraag (“wat voor club willen we zijn?”) voordat we het over de “hoe”- vraag gaan hebben (“hoe 
gaan we dit dan regelen?”). We denken tot maart nodig te hebben om dit te organiseren en stellen dan 
ook voor om die ALV op 16 april 2012 te houden.  
 
Verder nog dit: uit de presentatie van de jaarcijfers tijdens de ALV blijkt ook dat we 
geen arme club zijn. Het gaat goed als alle betalingen maar netjes uitgevoerd 
worden. De kloppende concept begroting vind je los bij dit blad. De financiën 
bijhouden is alleen een heleboel werk! Daarom de oproep: stap over op incasso’s. 
Om het werk voor de toekomstige penningmeester (en huidige interim) te verlichten 
is het handiger om de contributie per incasso te innen en hierbij zoveel mogelijk naar 
jaarlijkse termijnen over te gaan. Omdat er hierover nog geen ALV besluit genomen 
kon worden (er lag geen concreet voorstel ter tafel) is het verzoek om op vrijwillige basis over te stappen. 
Hiervoor moet wel een en ander geregeld worden: 

 Betaal je nu maandelijks per automatische overschrijving? : Vul bij Mathilde een incasso kaart in. 

Stop dan ook de automatische overschrijving (via elektronisch bankieren) 

 Betaal je nu jaarlijks per (automatische) overschrijving? : Vul bij Mathilde een incasso kaart in. Stop 

dan ook de automatische overschrijving (via elektronisch bankieren).  

 Betaal je nu per maandelijkse incasso en wil je dit omzetten naar jaarlijks? : Stuur een mailtje naar de 

penningmeester (……………………………). Geef aan dat de incasso omgezet mag worden naar 

jaarlijkse incasso (dit is overigens goedkoper!). 

Stuur in ieder geval even een mailtje met je voornemen (………………..) en …………………….), zodat 
we er actief mee bezig kunnen gaan. De wijzigingen gaan in per 1 januari 2012, dus het zou fijn zijn als 
zoveel mogelijk leden deelnemen. 
 

Tot slot is het onze bedoeling om met elkaar het plezier weer terug te krijgen in de 
club. Hierop kun je mij altijd aanspreken. Graag met goede voorstellen, ideeën of 
suggesties. Wij kunnen ook niet alles zelf doen. Maar ook als er iets is dat je dwars 
zit en waar het bestuur aan kan bijdragen, kun je mij aanspreken. Het makkelijkst 
gaat dit natuurlijk op de zondagmiddag of op de woensdagavond in het zwembad of 
bij een (nog te plannen) buitenduik. Maar je kunt ook per mail (…………….) je vraag 
aan mij richten. Ik hoop van jullie te horen. En voor de komende feestdagen: geniet 
er van ! 

mailto:penningmeester@duikteamzeeland.nl
mailto:………………..
mailto:mathildematthijsse@yahoo.com
mailto:voorzitter@duikteamzeeland.nl
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Bezig zijnde met het sjouwen van basaltstenen 

voor een tuinafscheiding werd ik overvallen door 

Frans Spoor met de mededeling : “Duikteam 

Zeeland bestaat  40 jaar”, en dat hij dacht dat ik 

als een van de vroegere (eerste) leden mogelijk 

nog foto’s had die in dit jubileumjaar als 

nostalgische illustratie konden dienen voor de 

clubkrant en misschien had ik ook nog aardige 

anekdotes  die de foto’s konden opleuken.  

 

Op een dergelijk verzoek zeg je niet onmiddellijk nee want ik heb natuurlijk een hele boel fijne uren met 

de club doorgebracht. In mijn gedachte borrelen op de afdalingen van de Ourthe, de duiken die gemaakt 

in b.v Lessines  een ondergelopen steengroeve  in België waar de huizen, bomen en apparatuur nog 

intact aanwezig waren en het zicht ondanks de diepte geweldig was. De clubduiken, de nachtduiken en 

zelfs de wekelijkse training in het zwembad Poelendael waren altijd een goede tijdsbesteding waar ik nog 

graag aan terug denk. Op dat laatste kom ik nog specifiek op terug.  

 

 

Waar train je voor vroeg ik me wel eens af. 

Met een dikke honderd duiken in je logboek 

mag je toch wel aan nemen dat je zo 

langzaam wel kan duiken. Maar ik vertel vast 

geen groot nieuws als dit niet klopt.  

      

     

     

             
          En voor de lol….. 

 

Je kunt trainen voor je brevetten voor speciale 

vaardigheden of op conditie. Dit laatste is zo 

belangrijk bij het duiken dat bij het ontbreken 

hiervan ondanks alle brevetten je hiermee in grote 

problemen kan geraken. Denk aan stroming of 

door een verkeerde richting te ver van je beoogde 

doel uit te komen en dan is vaak nog een eindje 

zwemmen met de hele handel op je rug. Conditie!! 
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Ik wil hier een voorval uit mijn herinnering ophalen waarbij  het gebrek aan conditie fataal had kunnen 

aflopen.  

Ik was met een paar clubleden indertijd in Sant Feliu (Costa Brava) waar we gezamenlijk een aantal 

duiken deden langs de Costa. Een avond hadden we in gepaste gezelligheid door gebracht zonder al te 

overmatig drank gebruik maar laat was het wel. De volgende ochtend hadden we afgesproken en duik te 

maken in Calella de Palafrugell waar een paar kanonnen moesten liggen op een 20 meter diepte. Toen 

we goed en wel bezig waren met onze duik (we waren met drie man) gaf een van mijn mededuikers mij 

een teken dat het niet goed ging met de andere. Zijn ogen draaiden en hij maakte onbeheerste 

bewegingen. Op dat ogenblik gaat de training een rol spelen! Gezien het feit dat de man niet meer instaat 

bleek zelfstandig de oppervlakte te bereiken was het nodig een geassisteerde opstijging uit te voeren. Dit 

moet je echt een keer of wat geoefend hebben om er iets van te bakken. Je moet zoveel doen en aan 

denken, lucht toevoer naar het slachtoffer, zijn automaat mag niet uit zijn mond vallen, trim vest opblazen, 

stijgsnelheid in de gaten houden en als je dan aan de oppervlakte komt blijkt er een behoorlijke golfslag 

te staan waarbij je jezelf boven moet houden maar ook het slachtoffer reddend zwemmen naar de kant 

moet proberen te krijgen. Een kant die een rotswandje blijkt te zijn waar een branding op stuk slaat. Met 

zijn tweeën hebben we hem op het droge gekregen maar dat dit een aanslag is op je conditie is een feit. 

We hebben gezocht naar de oorzaak van dit “ongeval” en we denken dat dit een combinatie was van 

vermoeidheid (laat naar bed en drank) en dan de behoorlijke deining die ook onderwater voel en 

merkbaar was en vermoedelijk een vorm van zeeziekte heeft veroorzaakt.  

Toen heb ik geweten waar die training voor nodig was. Conditie en vaardigheid. Ik zou zeggen beoefen 

eens een geassisteerde opstijging waarbij je buddy je in geen enkele manier behulpzaam is. Het loont, je 

hoopt het nooit nodig te hebben, maar als het zover 

is wees er klaar voor. 

Bob van Arend. 
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Gelezen op www.nu.nl, 2, 6 oktober 2011  

 
ALKMAAR - De duikers die het weekeinde van 1 oktober betrokken waren bij het noodlottige 
duikongeval in de Duitse Kreidesee in het Noord-Duitse Hemmoor, hadden problemen met 
perslucht en drijfvermogen.  Dit melden ze op de website  www.deltaduikteam.nl van het Delta 
Duikteam Alkmaar. 
 
Twee van de zes duikers van 54 en 59 jaar verloren het leven bij het ongeval, dat nog wel met 
vraagtekens is omgeven. De duikers die het ongeval overleefden, maken het naar omstandigheden goed. 
Twee van hen zijn in het ziekenhuis behandeld. Ze vragen media afstand te bewaren. 
 

Geen lucht meer 
 
Uit het gepubliceerde feitenrelaas 
op de website blijkt dat de 59-jarige 
duiker geen lucht meer had en via 
een reservemondstuk toegang 
kreeg tot de luchttank van zijn 
buddy. Zij zakten echter samen 
naar beneden. Het lukte hen niet 
een positief drijfvermogen te krijgen 
door een vest op te blazen of lood 
te verwijderen. 
Beneden troffen de twee het 54-
jarige slachtoffer levenloos aan. Op 
dat moment raakten ze door 
onbekende oorzaak los van elkaar 
en werd de buddy ''als een raket'' 
naar de oppervlakte gelanceerd. 
 
De twee Nederlandse duikers zijn zondagmiddag 2 oktober dood aangetroffen op een diepte van 50 
meter. Dat meldde de politie. 
 
De Nederlanders maakten deel uit van een groep van zes Nederlanders die in groepjes van twee in de tot 
60 meter diepe Kreidesee (krijtmeer) waren gedoken. Twee Nederlanders kwamen normaal aan de 
oppervlakte en twee anderen moesten zich met een noodprocedure in veiligheid brengen. Daarbij liepen 
ze inwendige verwondingen op. Vijf van de zes duikers, onder wie een van de overledenen, zijn lid van 
Delta Duikteam Alkmaar. Dat bevestigde secretaris Rob Thorborg van de duikclub zondag. 
 
Duikoord 
 
De Kreidesee, ongeveer 50 kilometer ten zuidoosten van Cuxhaven, is populair bij duikers, onder meer 
vanwege het goede zicht onder water. Dat is doorgaans niet het geval in plassen in het noordwesten van 
Europa. In drukke weekeinden komen er 700 tot 800 duikers naar de Kreidesee. Het is daarmee een van 
de populairste duikoorden in het noorden van Duitsland. Het trekt ook bezoekers uit andere landen, zoals 
Nederland. Zaterdag 1 oktober was het druk, mede door het fraaie zomerweer. 
 
 

Gevonden door Dick Hoeksema 

http://www.nu.nl/
http://www.deltaduikteam.nl/
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Op woensdag 22 februari  2012 verzorgen Rinus en Adrie  
weer een trainingsavond 
 
De training begint voor de deelnemers om 20.45 uur 
 
Terwijl Rinus de nettentraining verzorgt, kun je bij Adrie 
tussendoor het geven van zuurstof oefenen 
 
De deelnemers wordt verzocht hun volledige uitrusting 
mee te nemen incl. mes en lamp 

 
Omdat de ruimte in het bad beperkt is, willen we graag dat je je van te voren aanmeldt bij Erik Veerhoek  
 
…………………………….  (max. 25 personen en minimaal in het bezit van 1*) 
 
 
 
 
 

 
 
Inmiddels hebben zich zes personen aangemeld voor deze opleiding. Op 1 december jl. heeft een voorlichtingsavond 
plaatsgevonden waarbij de nieuwe cursisten zijn geïnformeerd over de inhoud van de opleiding en de wijze waarop 
deze zal plaatsvinden. Op dit moment zijn de trainers bezig met het opstellen van een planning voor volgend jaar. 
Uitgangspunt is dat de cursusdagen, zowel voor wat betreft de theorie als voor de praktijk op de dinsdagen zal 
plaatsvinden. De cursisten zijn verzocht deze dagen zoveel mogelijk vrij te houden 
 
Als je je nog wilt aanmelden voor de 2* opleiding of een specialiteit, stuur dan even een mail naar Paul Neve 
…………………………………. .  
 
 

 
 
 
Natuurlijk is iedereen benieuwd naar de resultaten van afgelopen periode.  Hieronder volgen de geslaagden: 
 
 
Geslaagd voor 4* brevet 

Martin Verhage 
Yolanda de Jong 
Marian Roos-v.d. Mast 
 
 
 
 
Specialty Zoeken en Bergen  

 
Frans Spoor 
Martin Verhage 
Paul Neve 
 
 
 

         

mailto:arer@zeelandnet.nl
mailto:phmneve@zeelandnet.nl
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Uit het logboek van Martin Verhage 
 
Sinds wanneer duik je en wat was je eerste duik? 
1989, de eerste duik was met Pim van der Made. Bij de 
Oostwatering in het Veerse Meer, een echte oefenduik. Toen 
kwam er nog geen vers water in het Veerse Meer en was er 
erg weinig te zien, alleen modder en een verdwaalde krab. 
 
Hoeveel gelogde duiken heb je? 
337 
 
Waar, in welke landen heb je zoals gedoken? 
Dat zijn er ondertussen heel wat, te beginnen in Europa: Nederland (zoet en zout water), België (zoet 
water), Frankrijk (Corsica), Engeland (Guernsey), Spanje, Portugal, Italië (Sardinië), Malta en 
Griekenland. Dan de rest van de wereld, die lijst is iets korter: Egypte, Canada (zoet water) en Cuba 
 
Vertel wat over jouw meest bijzondere en dierbare duik(en) uit je logboek. 
Ergens een keer in de Oosterschelde, een jaar of 10 geleden, maakte ik een avondduik met Yolanda en 
dreven er slapende zeebaarzen. Ik kon ze van dichtbij naderen en laten schrikken . Toen zij wakker 
schrokken, schrok ik natuurlijk ook en moest ik toch wel even lachen. 
 
Wat was je kortste of langste duik ooit en hoe kwam dat?  

 
De kortste duik was met Fien bij Glasjes Nol, het water was net 
erwtensoep(17). 
De langste duik (92 minuten)was in het Rauwbraken met Frans, een 
erg leuke en ondiepe duik, maar dezelfde lengte had ook een duik 
met Michiel Pfaut, bij de Jonkvrouw Annapolder, één van de eerste 
keren dat we daar doken. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Welk waterdier heeft de meeste indruk op je gemaakt? 
De laatste keer in Egypte heb ik samen met Arjo een sidderrog gezien, deze vond ik toch wel erg 
indrukwekkend. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gewone sidderrog 

 
 
 
Hartelijk dank voor de medewerking! 

gemarmerde  sidderrog 
Arjo de Keizer  
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De onderstaande personen zijn graag bereid om flessen te vullen. Schroom niet om te bellen, de 
compressor staat er voor ons allemaal! Maak tijdig een afspraak met een van hen. Als je favoriete vuller 
niet te bereiken is, probeer je gewoon een ander.    
            
            
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               ……………….. Peter de Groot  ……………….. Marco Collignon   ……………….. 
Eric van Loenhout      ……………….. Leon Joosse    ……………….. Roel van der Mast ………………. 
Kees J Lastdrager  ………………..  
  

 
 
Roel van der Mast 
 
 

 
PZC maandag 24 oktober 2011 

SYDNEY - Autoriteiten in West-Australië hebben de jacht geopend op een witte haai, die al drie 
watersporters zou hebben doodgebeten in de laatste maanden. Rond de plaats van de laatste 

aanval zijn zes lijnen uitgegooid. 

Premier Colin Barnett van de staat West-Australië zei 
zondag een grote ruiming van haaien te overwegen, 
evenals extra patrouilles, luchtsurveillances en het 
afschermen van stranden.  

"Er zijn veel aanwijzingen dat het aantal haaien toeneemt'', 
zei Barnett. "Het ruimen van de haaien is een optie als de 
haaien bij de populaire zwemstranden blijven zwemmen.''  

Wet 
In Australië is het sinds 2000 wettelijk mogelijk op witte haaien te jagen, ondanks dat ze zeer zeldzaam 
zijn. Dit is de eerste keer dat van die mogelijkheid wordt gebruik gemaakt.  

Zaterdag werd de Amerikaanse duiker George Thomas Wainwright (32) verslonden nabij Perth. Getuigen 
hadden een witte haai van circa 3 meter zien zwemmen. Deze haaiensoort, bekend van de filmklassieker 
Jaws, kan tot 6 meter lang worden.  

Doden 
Twee weken eerder werd zwemmer Bryn Martin (64) doodgebeten bij Cottesloe Beach. Eerder deze 
maand werd Kyle Burden (21) door een haai gedood bij Bunker Bay, eveneens in het westen van 
Australië. In de voorbije decennia was er in heel Australië gemiddeld slechts één dode per jaar door een 
haaienbeet.  

Barry Bruce, een zeebioloog en deskundige op het gebied van wttei haaien, noemde het onwaarschijnlijk 
dat één haai deze drie slachtoffers heeft gemaakt. "Dit is de tijd van het jaar dat meerdere haaien voor de 
kust zwemmen', zei hij tegen media.  
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Of ik nog effe een stukje wilde schrijven over de reddingsdag. En ik was niet eens de laatste! Sterker nog, 
samen met Guilliame, Willem en Rob waren we als eersten aanwezig. Een hele auto vol en lekker drie 
kwartier te vroeg. 
 
Het begint langzaam te lijken op een mooie dag qua weer, qua redden moet dat nog blijken. 
 
Maar die dag redden begon natuurlijk eerder, met een theorieavond voor diegenen die de specialty 
wilden halen en andere geïnteresseerden. Yolanda en Harm waren de organisatoren, Yolanda zou met 
name het theoriedeel doen en Harm de praktijk. Natuurlijk zou Harm Harm niet zijn als hij ook tijdens de 
theorie nadrukkelijk aanwezig was. Maar het leidde enkel tot verbetering van de discussie! 
 
Nu we het toch over die avond hebben. Het lijkt tegenwoordig een soort van DTZ ding te zijn om dingen 
te organiseren die om 19.30 uur beginnen. Mensen die werken, een zootje nageslacht moeten managen 
hebben op dat moment de piek van de dag. Uit het werk, voedsel aan de wolven serveren en dan de boel 
met de Karcher afspuiten en in de kooi gooien. Dat lukt niet voor 19.30, zelfs niet voor een ambtenaar. 

 
Goed nieuws is de ontwikkeling bij de 
hoofdtrainer. Die was samen met Arjo in 
blijde verwachting en ze hebben nu een 
flinke wolk van een baby. Volgend seizoen 
verwacht ik dat de DTZ activiteiten om 
21.30 starten! 
 
Terug naar het redden. Het is goed te 
merken dat Yolanda en Harm tot de 
zogenaamde school van Frans behoren 
(mijn vrije vertaling). Ik vertaal dat maar 
als, het moet niet alleen leerzaam zijn, 
maar ook leuk en op zo’n manier dat 
iedereen het naar z’n zin heeft. Dat is 
gelukt! 
 
 
 

Wat ze niet wisten is dat ze ook nog een soort competitie hadden met het verleden. Een paar jaar 
geleden heb ik meegedaan met de Bert Moet reddingsdagen. Bert is  de buddy van Harrie, die laatste 
kent iedereen. Zo’n reddingsdag was vooral leuk, zeker leerzaam, maar ook vooral leuk omdat het samen 
met die lui van Scaldis was. Of was het net andersom? 
 
Konden ze dit evenaren?  De 
theorieavond was leuk en leerzaam 
en ja hoor er was zelfs een Scaldis 
lid! Dat gaf hoop voor de reddingsdag 
zelf. 
 
Langzaam komt iedereen aan bij het 
scoutingterrein aan het Veerse meer. 
Er zijn er zelfs bij die stoelen, 
koelboxen en meer van dat spul bij 
zich hebben, al was het een 
stranddag. 
We krijgen een duidelijke briefing, 
moeten zelf een aantal opdrachten 
verzinnen en gaan aan de slag. 
Opstijgingen, zoekpatronen en 
behandelen van aandoeningen. We 
waren verdeeld in buddygroepjes en 
de verschillende oefeningen liepen 
door elkaar.  



11 
 

Het mooiste was om als groepje te kijken hoe een andere groep het uitvoerde. Een ander zien die fouten 
maakt die je zelf ook zou maken (nooit toegeven), daar leer je van.  
 
Om niet iedereen (weer) voor joker te zetten zal ik het deze keer bij mezelf houden.  
 
Leerzaam was het om een zoekactie uit te zetten, de duikers weg te sturen en niet af te spreken wanneer 
ze terug komen. Dan wordt na een halve minuut de drenkeling gevonden door het eerste team. Trouwens 
nog bedankt Brammetje, om steeds als slachtoffer op de bodem te liggen. Het andere team blijft maar 
doorzoeken. Een ervaren duiker met een minder ervaren duikster. Ze blijven lang weg, eerst nog effe 
grapjes maken, maar dan langzamerhand toch een beetje zorgen. Waar blijven ze nu, waar zijn die 
bellen? Na wat een eeuwigheid lijkt komen ze boven, niks aan de hand, maar de volgende keer spreekt 
deze jongen een eindtijd af. 
 

 
Dan het leukste deel van de dag, verzin de oefening voor de andere club, laat ze en diagnose stellen en 
behandelen en speel zelf de slachtoffers. Een van de teams ging voortvarend aan de slag, duiken, 
mensen kwijt, behandeling bieden, het hele circus. 
 
Ons team ging het anders doen, We hadden zelfs een werktitel “eenvoud in complexiteit”. 
Wat is dat nu weer voor gelul?, hoor ik de lezers mompelen. Gewoon, weinig gedoe maar wel zorgen dat 
er een situatie ontstond, men eenvoudigweg een diagnose kon stellen, maar dan alleen de echte 
oplettenden verder keken dan die eenvoudige situatie. 
We kwamen uit het water met een simulatie van een eenvoudige onderkoeling. Althans eenvoudig, het 
hele veld lag in een deuk door de wijze van simulatie, alleen de echte cracks hadden in de gaten dat de 
buddy ook een probleem had, en gingen aan de slag. 
Napratend over de gekke toneelcapriolen kwamen we in het zonnetje bij elkaar en deden een debriefing. 
Iedereen was het er over eens dat de dag een succes was, ikzelf wil verder gaan. Bert en Harrie hebben 
concurrentie! 
 
Yolanda, Harm bedankt! 
 
Mario de Wever 
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Marinella, Albert, Yoeri, Martin en Yolanda hebben goed geraden dat op de detailfoto van  
fotoraadsel 9  kolonievormende zakpijpen stonden afgebeeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is de originele foto (gefotografeerd in Kaap Verdie). 

 

Hieronder volgt fotoraadsel 10. Wie o wie raadt dit? 
 

Stuur je oplossing per e-mail (onderwerp: fotoraadsel 10) 
uiterlijk 10 januari 2012 naar: ……………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de februari Luchtbel wordt de winnaar bekend gemaakt. Veel succes ! 

mailto:mathildematthijsse@yahoo.com
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Vorige maand drukten we een artikel af over de heilbot van 170 kilo die was gevangen 
Wij verbonden daar een vraag aan die luidde: Moeten we deze vissen vangen? 

 
Hieronder een bijdrage van Marian Roos met betrekking tot de heilbot. 

 
 

 

 

 
 
De heilbot (Hippoglossus hippoglossus) is een straalvinnige vis uit de familie van schollen 
(Pleuronectidae), orde platvissen (Pleuronectiformes), die voorkomt in het noordwesten en het 
noordoosten van de Atlantische oceaan. 
 
Aan de Nederlandse kust is deze vis uiterst zeldzaam. Er zijn tussen 1987 en 1964 slechts enkele 
meldingen van jonge exemplaren 
                                                                                                       Verspreiding van de heilbot 
 
 
De heilbot kan (mits met rust gelaten) enorm groot worden, 
tot een lengte 4,7 meter en met een gewicht van 320 kilo. 
De vis wordt bij een lengte van 1,2 meter geslachtsrijp en 
meet zelden langer dan 2 meter. Hij kan maximaal 50 jaar 
oud worden. Desondanks rapporteerde het Algemeen 
Dagblad in 2007 over de vangst van een ruim 100 jaar oude 
heilbot van circa 290 kilo. De soort heeft het uiterlijk van een 
platvis. De rechterkant ("bovenkant") van de vis is 
groenbruin tot zwart, de linkerzijde ("onderkant") is glanzend 
wit. De bek is heel groot, de huid voelt zacht aan. De zijlijn is 
bij de rechter borstvin halfcirkelvormig gebogen. De vis heeft 
één rugvin met 98 - 110 vinstralen en een aarsvin met 73 - 
85 vinstralen.  
 
 
De heilbot is een zoutwatervis die voorkomt van de Golf van Biskaje tot Spitsbergen op een diepte van 50 
tot 2000 meter.  
 
Het dieet van de vis bestaat hoofdzakelijk uit dierlijk voedsel. Jonge dieren eten macrofauna (vooral 
schelpdieren en krabben), volwassen heilbotten zijn roofvissen die minder aan de zeebodem zijn 
gebonden. Hierdoor kan men grote heilbotten ook aantreffen in het open water tussen bodem en 
wateroppervlak. De heilbot was voor de beroepsvisserij van groot belang. Door overbevissing in 
combinatie met de trage voortplanting is de Atlantische heilbot bedreigd en staat als zodanig op de 
internationale rode lijst van de IUCN. Tegenwoordig is de meeste verkochte soort heilbot dan ook de 
soort die voorkomt in de Noordelijke IJszee en het noorden van de Grote Oceaan, de pacifische heilbot 
(Hippoglossus stenolepis). De heilbot wordt nog wel door zeehengelsporters gevangen. De soort kan 
worden bezichtigd in sommige openbare aquaria. 
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Deze heilbot is met de hengel gevangen. 
Wel waren er een paar personen nodig 
om dit gigantische dier aan boord te 
krijgen. 
Deze heilbot woog 194 kilo! Uniek dat 
een dergelijk “monster” door een 
sportvisser wordt gevangen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

De stelling van de maand 
 
Tijdens de uitreiking van de diploma’s aan de 2 sters instructeurs Eric van Loenhout en Erik Veerhoek 
werd er een lezing gegeven door een bioloog. 
 
Hij vertelde: “Wil je vissen zien? Maak dan met je duikersmes een Zee-egel open of breek deze door de 
midden, dan komen hier prachtige vissen op af.” 
 

Wat vind jij? 
 
Ben je het eens met deze bioloog Ja of Nee? 
 
Wij zijn benieuwd naar jullie mening! Stuur deze op naar ………………… onder vermelding  van  “de 
stelling”.  

 
 
 

Inschrijvingen Uitschrijvingen per 31/12/2011 Overige mutaties 

Marijn Tangelder Linda Raaphorst geen 

Ronald Sturm Marijn de Koeijer  

John Moret Rob Maas  

 Yvonne Orgers  

 Dianka Zuiderwijk  

 Tonnis van der Tuin  

 Olivier Spoor  

 Michel de Smit  

 Ramses Oranje  

 Tamar  Oranje  

 Edward Oranje  

 Roelien Braber  

 Stefan Grob  

mailto:tillyneve@zeelandnet.nl
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Jawel. Nóg een verslag van een bootduik. Want tsja,vroeger dan je zou willen met slecht weer opstaan, 
spullen inpakken, thermosflesje koffie mee… En dan hopen dat de duik doorgaat. Want een mooie zomer 
is het niet geweest en nog geen enkele bootduik was onder echt goede omstandigheden. Er is er zelfs 
één afgelast. 
 
Peter en ik rijden in de ochtend al vroeg over de Oosterscheldekering richting Renesse 
om een vulling nitrox te halen. Onderweg worden we getrakteerd op een aantal 
stortbuien waar je U tegen zegt. Tussen de hoosbuien door halen we bij de C1000 in 
Renesse ons ontbijt en een kop koffie bij de Witte Boulevard. “Zo, dus jullie gaan 
duiken vandaag, glimlacht de dienstdoende medewerker bij de duikshop”. Zo te horen 
is hij blij dat hij vandaag binnen zit. We waren mooi op tijd vertrokken, maar vanwege 
wat zeer trage toeristen redden we het niet om mooi op tijd bij de boot te zijn. Als we 
Yerseke inrijden belt Erik al op waar we nou toch blijven. Gelukkig is de boot nog niet 
afgevaren en zijn we slechts enkele minuten te laat.  
 
 
 

Al giebelend staat de meute bootduikers ons 
al op te wachten. Een stukje schrijven 
moeten we…  
 
Natuurlijk hebben Adri en Rinus de lolbroek 
weer aan vandaag en met de nodig grappen 
en grollen meren we af. Het weer is slecht, 
maar ons humeur wordt er wel beter op. Als 
tijdens de briefing de nieuwe volgboot wordt 
getoond wordt wel weer duidelijk wat voor 
dag het wordt vandaag.  
 
 
 
 
 
 
 

Het bootje zal ons vandaag volgen op de woelige Oosterschelde. Het 
ietwat krap bemeten schip verdwijnt al snel onder de woelige golven. 
Gelukkig krijgt Rinus de volgboot met enorme inspanningen weer terug 
aan de oppervlakte. We besluiten het bootje als mascotte op het dek te 
laten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onder het genot van diverse versnaperingen verschuilen wij ons onder het dek, want het hoost nog 
steeds af en toe. Dan houdt het gelukkig op met regenen en gaat de zon zelfs schijnen. De wind lijkt wat 
aan te trekken maar erg hard waait het niet. We kleden ons om en zowel Peter als ikzelf hebben geen 
greintje spijt van ons comfortabele droogpak. We negeren de opmerkingen die door de minder 
gefortuneerde natte duikers worden gemaakt en glimlachen met het idee dat wij straks niet in de koude 
wind hoeven af te drogen.  
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Het is tijd om het water in te gaan. Volgens Anton zijn er richting het zuiden veenblokken. Bij het windgat 
is dit prachtig, dus wij zijn vol goede moed.  
 
Zodra we in het water liggen merken we dat er toch best wel wat golfslag staat, we moeten oppassen dat 
we de romp van de Cornelis niet ongewild terugkoppen, de hele voorsteven van het schip komt uit het 
water. De stroming valt mee, maar de ankerketting zwiept vervaarlijk heen en weer.  
 
Eenmaal op de bodem aangekomen blijken we op zacht 
substraat/zand op ongeveer 12 meter te zitten. We zoeken een 
tijdje naar de veenblokken. Het zicht is redelijk, een meter of 3, 
voldoende om wat rond te snuffelen. Na ongeveer 30 minuten 
zijn we op 6 meter diepte, maar nog geen veenblok gezien. Het 
onderwaterlandschap is kaal, er is hier duidelijk kot geleden een  
boomkorvisser langs geweest. We besluiten maar om rustig 
terug te keren, niet echt een geweldig duikprofiel van 12 naar 6 
meter en weer terug, zijn we toch niet voor niets om Nitrox 
geweest vanochtend.  
 
Op de terugweg zie ik in mijn ooghoek ineens iets bewegen. Ik voel aan dat we moeten oppassen en 
geef aan Peter aan dat we moeten opletten. En daar zwiept dan inderdaad op 3 meter afstand de 
ankerketting voorbij met een enorme snelheid. Hier wil ik niet door geraakt worden, laat staan aan deze 
ketting opstijgen. Blijkbaar is het harder gaan waaien.  
 
 

We maken een vrije opstijging en zien inderdaad 
dat het behoorlijk golft aan de oppervlakte. 
Gelukkig hebben wij zo genavigeerd dat we door 
de stroming richting de boot drijven. Echt 
inspannen hoeven we ons niet om terug te komen 
bij de boot.  Aan boord komen is lastiger, de 
golfslag is meer dan 1 meter. De wind is 
aangetrokken tot kracht 6 en het is eigenlijk geen 
duikweer meer. De zon schijnt er wel vrolijk bij, 
gelukkig. Eenmaal aan boord blijkt dat niemand de 
veenblokken heeft gevonden. Eén buddypaar is de 
andere kant opgezwommen en is een heel eind 
verderop boven gekomen. Gelukkig voor dit stel is 
iedereen inmiddels aan boord en vaart Anton naar 

ze toe om ze op te pikken. Dat zou anders toch een pittig eindje zwemmen zijn geworden met de 
stroming tegen! 
 
Eind goed al goed. Iedereen is aan boord en we varen terug richting Yerseke. De nodige gevulde koeken, 
worst, kaas, snacks en zoetigheid komt voorbij. Onder het genot van wat sterke verhalen meren we weer 
aan. Hier lijkt het minder hard te waaien, eigenlijk is het zelfs wel aangenaam in de haven van Yerseke. 
We rijden terug naar Middelburg en besluiten dat het toch wel een aardige duik was. We zouden dit 
stiekem wel vaker dan 6x per jaar willen doen. De plekjes zijn toch weer wat onbekender en ongerepter 
dan de meeste kantduikplekken. Ook is er altijd een goede sfeer aan boord met een mix van oude rotten, 
jonge honden en andere grappenmakers.  We hopen voor volgende week bij de laatste bootduik op beter 
weer. Dan weten we nog niet dat het die dag spectaculair mooi weer en zicht zal zijn. Het blijft leuk, die 
bootduiken.  
 
 
 
 
Erik Been 
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Op het parkeerterrein bij het zwembad in Vlissingen zijn extra parkeerplaatsen aangebracht in de 
lengterichting van de toegangsweg tot dat parkeerterrein. Bij het oprijden van dat parkeerterrein (P-bord) 
staat aangegeven dat het een parkeerterrein betreft en daaronder is een bord aangebracht dat vertelt dat 
het parkeren uitsluitend in de aangegeven parkeervakken mag plaats vinden. Ook is de rijrichting naar dit 
parkeerterrein aangegeven. Het plein oprijden in de richting van de ingang van het zwembad, wordt 
daarmee formeel onmogelijk. Als extra waarschuwing staat op 
de toegangsweg naar dat plein nog een verbodsbord (gesloten 
verklaring).  
Dat plein mag alleen opgereden worden door personen met een 
ontheffing van de burgemeester. En op dat plein mag slechts 
geparkeerd worden op de invalidenparkeerplaatsen met een 
geldige invalidenparkeerkaart. Als die plaatsen allemaal in 
gebruik zijn, mag er verder niet op dat plein geparkeerd worden, 
ook al heeft betrokkene een geldige invalidenparkeerplaats. 
Onbevoegd parkeren op een invalidenparkeerplaats kost tot 1 
januari 2012 € 180,00 vermeerderd met 6 euro 
administratiekosten. Onbevoegd het plein oprijden of buiten de 
parkeervakken parkeren kan een bekeuring opleveren van € 
70,00 exclusief € 6,00 administratiekosten. Naar het zich laat aanzien zal het kabinet besluiten deze 
bedragen per 1 januari 2012 op te hogen, alhoewel er in de 2e kamer nog al wat bezwaren tegen 
bestaan. Dat wachten we dus nog maar even af. 
 
Paul Poland 
 

 
 
 

Duiken is een van de mooiste dingen die je kunt doen. Toen 
Tilly Neve ons vertelde dat er weer introductielessen 
aankwamen, was het voor ons dan ook snel beslist dat we 
hieraan zouden deelnemen. Voor ons was het eigenlijk geen 
introductie, want in 2006 hebben we meerdere keren gedoken 
op één van de mooiste duiklocatie’s ter wereld: het Great 
Barrier Reef voor de oostkust van Australië. In Australië 
(Fremantle) hebben we uiteindelijk onze PADI gehaald. Dat 
wil overigens niet zeggen dat een introductieles een 
overbodige luxe is. De basis van het duiken zit nog wel in je 
systeem, maar om je weer prettig en zeker te voelen in de 
onderwaterwereld heeft tijd en oefening nodig. En dan is 2006 
alweer lang geleden.  

Foto 2010 

 
 
De introductieles op woensdag 2 november is ons 
allebei erg goed bevallen. Wat ons opviel is dat het 
een gezellige groep mensen is met een enorme passie 
voor duiken. Door de jarenlange ervaring van de 
instructeurs voel je je snel op je gemak in het water en 
wordt zelfs een duik in het zwembad een hele 
beleving! 
 

Geschreven door: Renske & Jason 

 
                                                                           Foto 2010
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Bericht uitgegeven door Stichting ANEMOON op zondag 4 september 2011 

De levenscyclus van krabben bestaat in eerste instantie uit een larvaal stadium dat als onderdeel 
van het plankton in de waterkolom zweeft. Pas na een hele serie vervellingen krijgen de larfjes het 
uiterlijk van minuscule krabbetjes. In dit stadium vestigen ze zich normaal gesproken op de 
zeebodem om daar uit te groeien tot volwassen krabben. Vrijwilligers van de Stichting Anemoon 
hebben recent echter heel veel van deze kleine krabbetjes als verstekeling aangetroffen op kleine 
kwalletjes. Het is een opvallend maar vooral ook grappig natuurfenomeen dat we niet vaak te zien 
krijgen. Deze zomer is het echter massaal in het Grevelingenmeer waar te nemen. 
Honderduizenden verstekelingen liften er mee op kwalletjes. 

Krabben behoren net als insecten tot de groep van de geleedpotigen. Een van de vele 
gemeenschappelijke eigenschappen is dat de embryo’s via een hele serie vervellingen en 
gedaanteverwisselingen na verloop van tijd uitgroeien tot jonge dieren die dan pas het uiterlijk van de 
volwassen individuen krijgen. De eerste stadia van de krabbenlarfjes zijn microscopisch klein en zweven 
in het late voorjaar als plankton in het water. Ze lijken in de verste verte nog niet op krabbetjes. Pas na 
een aantal vervellingen in de vroege zomer gaan ze uiteindelijk over in een stadium dat de eerste 
gelijkenissen vertoont met de volwassen dieren. Op dat moment zakken ze naar de bodem en beginnen 
daar hun leven als krabbetje. Het uitgroeien tot volwassen dieren gaat via nog veel meer opeenvolgende 
vervellingen. 

 
 
Krabbenlarfje op kwalletje (foto: Peter H. van Bragt) 

 
Omdat de diertjes zo klein zijn blijft dit proces bijna altijd voor onze ogen verborgen. Dit jaar echter 
hebben de jonge krabbetjes ons in het Grevelingenmeer een fraai inkijkje gegeven in hun 
ontwikkelingsproces. Hier was deze zomer een opmerkelijk groot aantal grote en kleine kwalletjes 
aanwezig. Schijnbaar kwamen heel veel krabbetjes die in hun laatste vervellingen zaten, voor het 
vestigen op de zeebodem, terecht op de hoedjes van deze kwallen. Daar vielen ze heel goed op, en 
hebben we er deze unieke foto’s van kunnen maken.  

http://www.anemoon.org/
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Krabbenlarfjes op kwalletje (foto: Peter H. van Bragt) 

 
Op de foto’s is onder andere te zien dat de verstekelingen nog in diverse stadia van ontwikkeling zaten 
en geen voorkeur hadden voor een speciale soort kwal. Ze zijn op tenminste drie soorten aangetroffen. 
De verstekelingen zaten er vast niet voor het fraaie uitzicht. Omdat de kwalletjes actief door het water 
zwemmen, stroomt er veel water langs de krabbetjes. Als ze zo klein zijn voeden ze zich met plankton dat 
daarmee ruimschoots beschikbaar is. De krabbetjes hadden het hier duidelijk goed naar hun zin. En de 
sportduikers hebben ook kunnen genieten van dit grappige natuurfenomeen.  
 

 
 
Krabbenlarfje op kwalletje (foto: Peter H. van Bragt) 

 
Je moet er echter wel hele goede ogen voor hebben. Deze kwalletjes hebben een doorsnede van 
ongeveer één centimeter en de krabbetjes zijn niet groter dan circa één tot twee millimeter. In de 
kwalletjes zijn tegelijkertijd ook veel kwalvlooien aangetroffen. Maar daar hebben we al eerder veel 
aandacht aan besteed op deze website.  

Tekst en foto’s: Peter H. van Bragt, Stichting Anemoon 

 

 
 

1 januari 2012  Nieuwjaarssnorkeltocht 
 
21 tot 29 januari 2012   Boot Dusseldorf  
 
4 en 5 februari 2012  Duikvaker  
 
31 maart  en 1 april 2012  Belgische Duiksportbeurs  
 (metropolis Antwerpen) 
 

http://www.natuurbericht.nl/?id=6287&cat=strand_en_zee
http://www.anemoon.org/

