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Het DTZ-jaar 2009 is nog maar twee weken oud en we hebben al twee hoogtepunten achter de rug: de 
NieuwJaarsSnorkeltocht (NJS) en de IJsduik in het Veerse Meer! Met o.i. zonder overdrijving de ijsduik 
als hoogste hoogtepunt, immers zeldzaam voor Zeeland. In deze Luchtbel prachtige reportages. Van de 
samenwerking met andere verenigingen krijgen we warme gevoelens: ‘het startschot’ van de  
Nieuwjaarszwemmers viel dit jaar voor het eerst samen met dat van de  NieuwJaarsSnorkeltocht en de 
IJsduik was een gemeenschappelijk hoogstandje van DTZ en Scaldis! Een goed begin van het Nieuwe 
Jaar. Toch? 
Helaas nemen negen leden afscheid van onze club, maar gelukkig hebben zich weer elf nieuwe leden 
aangemeld. De fotogalerij op pagina 19 is nog niet compleet (sorry), in de maart-Luchtbel volgt de rest. 
Deze Luchtbel biedt weer voor elk wat wils. Lees eens wat Pieter van der Have als “beginnend duiker” 
allemaal tegenkomt7 We vragen je bijzondere aandacht voor de op stapel staande Reanimatiecursus en 
Specialisatie onderwaterbiologie. Vergeet niet je tijdig voor deze evenementen aan te melden; een mooie 
gelegenheid om je duikvaardigheden te vergroten!  
Tot slot kunnen we melden dat onze oproep om de redactie te komen versterken succes heeft gehad: er 
hebben zich drie belangstellenden gemeld, die nu aan het proefdraaien zijn. De eerste ervaringen bieden 
ons alle vertrouwen dat het met de redactie helemaal goed gaat komen!   
Voor nu veel leesplezier!! De deadline voor de maart-Luchtbel is maandag 16 februari. Zorg dat ie weer 
vol komt. Alvast bedankt! 
 
Dick, Margreet en Veronica 
 
 

 

 

                

                   Gefeliciteerd! 
 

 

 

 

 

   

1 Colofon 
2 Van de redactie / Verjaardagen / Inhoudsopgave  
3 Van de voorzitter / Reanimatiecursus: aanmelding! 
4 Rondje bestuur / Spec. onderwaterbiologie: aanmelding! 
5 Bultrug terug bij Den Helder / Provincie promoot duiksport 
6 De 31ste NieuwJaarsSnorkeltocht 
8     Gezellige drukte / Een opfrisbeurt in het Scheldewater 
9     Vrolijk kerstfeest China / Gebouwtje Dreischor in vlammen op 
       / Duiksponsor 
10   Douchegebruik Vrijburgbad / Introduik 29/10, 10/12/2008 
11   Afvallaag onder Zeelandbrug? 
13   Uit het logboek van Harm Verbeek 
14   Sepia’s niet te verleiden 
15   IJsduiken 
16   Antwerpse duiksportbeurs 
17   ’t Snorkeltje van Pieter van der Have 
18   Exotische zeepok in de Oosterschelde  
19   Mutaties per 1/1/2009 / Agenda      

Januari 2009: 
12 – Paul Poland 
12 – Tom Ytsma 
16 – Coby Krijger 
16 – Koen Verhaeghe de Naeyer 
21 – Eric van Zanten 
23 – Margit Wouterse 
25 – Marian Roos-van der Mast 
28 – Marco Collignon 
28 – Willem Dijkhuizen 
28 – Olivier Spoor 
31 – Daniëlle Sies-ter Haar 
 

Februari 2009: 
  5 – Annette van der Kooij 
  7 – Dineke Blom 
  7 – Tjeerd Nijssen 
11 – Harm Verbeek 
13 – Mark van der Scheer 
19 – Ronald Roes 
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Ik wil beginnen met jullie eerst en vooral het allerbeste toe te wensen voor dit nieuwe jaar. 
Dat we met zijn allen vele mooie duiken mogen maken en gezellige uurtjes mogen beleven. 
En dat alles natuurlijk in goede gezondheid. 
 
Een aantal onder ons zijn het jaar goed begonnen met de NieuwJaarsSnorkeltocht. Maar weer anderen 

moesten op dat moment verstek laten gaan. Ik begreep dat een 
hoop mensen met de feestdagen reeds geveld waren door de 
griep die op dit moment rondwaart. Zelf heb ik ook een staartje 
meegekregen en wel op een heel vervelend moment7 Konden 
we voor het eerst in jaren een echte ijsduik maken, slaan die 
vervelende bacteriën hun slag! En bij mij niet alleen, er zijn nog 
meer van die fanatiekelingen die op dit ongepaste moment 
overvallen waren en dus verstek moesten laten gaan.  
 
Het eind van een jaar, of het begin van een nieuw zo je wilt, is 
meestal een tijd van bezinning en reflectie. Zo ook voor uw 
voorzitter. Dan spelen de vragen weer door mijn hoofd of ik het 
wel goed gedaan heb, of ik zaken niet anders had moeten 
aanpakken, kortom, als je zo terugkijkt heb je even je twijfels en 
onzekerheden. Een voorzitter is ook maar een mens7 
En fouten maken we allemaal, daar is helemaal niks mis mee. 
Integendeel, iemand die geen fouten maakt (of dat denkt 
tenminste) moet bij zichzelf nog maar eens te rade gaan of hij/zij 
wel menselijk is. Maar je kan geen grotere fout maken in het 
leven, dan wanneer je niks leert van de fouten die je maakt.  
 

En zo kan het dus gebeuren dat een voorzitter die Abraham gezien heeft, (en 
dus weet waar hij de mosterd haalde) ook op 
gevorderde leeftijd nog steeds leert. En ondergetekende 

heeft ervan geleerd dat het nog steeds leuk is om te doen, om dingen te regelen en 
te organiseren voor de club. Het zal de komende jaren wel in iets mindere mate zijn 
(persoonlijk dan), maar ik hoop toch met behulp van een teampje 
enthousiastelingen nog een hoop leuke evenementen voor jullie op touw te kunnen 
zetten. 
 
Tenslotte: het blijft waarschijnlijk een herhaling van zetten, of mijn plaat blijft wel 
eens haperen zo je wilt, maar mochten jullie nog op- en aanmerkingen hebben over bestuurszaken, of 
over het functioneren van uw voorzitter, of jullie hebben ideeën voor een bepaald evenement7 schroom 
niet om contact op te nemen. Mijn mailbox staat altijd open voor jullie.. 
                      
De bubbels, Renaat 
 

 
 
 
Op maandag 27 april willen we een herhalingscursus reanimatie organiseren. 
Deze vindt plaats in het Rode Kruisgebouw, Klein Vlaanderen 59 te Middelburg 
en begint om 19:30 uur.  
 
De kosten bedragen €10,- of €15,- voor reanimatie met Automatische Externe 
Defibrillator (AED). 
 
Graag opgave bij ondergetekende voor 15 februari 2009. 
 
Renaat Burggraeve 

� ideeën voor een 
bepaald evenement� 
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Beste allemaal, 
  
De afgelopen 2 edities van de luchtbel hebben jullie het zonder 
´Rondje Bestuur´ moeten doen. Houdt dit in dat er van het bestuur 
uit niets mede te delen viel? 
Nou eigenlijk loopt alles redelijk op rolletjes en dus viel er inderdaad 
niet al te veel mede te delen. Dit houdt natuurlijk niet in dat we als 
bestuur stil hebben gezeten en daarom is het weer hoog tijd voor 
een nieuw ‘rondje´ 

  
Op 27 oktober vond de najaars ALV-plaats. Bert Kögeler is tijdens deze vergadering ´gehuldigd´ met de 
felbegeerde DTZ-pen vanwege zijn 30 jarig lidmaatschap. Verder hebben we als bestuur de leden 
geraadpleegd over hoe om te gaan met doeltegoeden. Reden voor deze raadpleging was dat de club-
boot zo langzamerhand aan vervanging toe begint te komen. Aangezien er ook weer een volgend 
jubilieum aan zit te komen, was bij ons de vraag gerezen wat de voorkeur verdient: een tegemoetkoming 

in een eventuele jubilieumreis, vervanging van de 
clubboot of een combinatie van beide. We zullen 
de financiële consequenties van de verschillende 
opties verder uitwerken zodat we deze tijdens de 
voorjaars-ALV aan jullie kunnen presenteren.  
  
Inmiddels heeft ook al weer de Nieuwjaarssnorkel-
tocht plaatsgevonden. Dit jaar bij erbarmelijk 
koude omstandigheden. Ikzelf lag toen helaas met 
een fikse griep op bed terwijl de echte bikkels 
water en koude trotseerden op het badstrand te 
Vlissingen. Naar ik heb gehoord is het wederom 
een zeer geslaagd evenement geweest. Dit zeker 
niet in de laatste 
plaats vanwege 
de inspanningen 
van de nieuwe 
organisator Erik 

Veerhoek. Erik nogmaals hartelijk bedankt en ik meen namens iedereen 
te mogen spreken als ik zeg dat er al weer naar de 2010-editie wordt 
uitgekeken. 
  
De zwembadtrainingen zijn nog steeds in full-swing en naar ik begrijp 
goed bezocht. Ook staan er weer de nodige uitstapjes op het punt 
georganiseerd te worden. Nemo-33 staat weer op de nominatie, evenals 
de gebruikelijke bootduiken, de Duiktien en een clubetentje. Over de 
data hiervan zullen jullie spoedig door de evenementen-commissie 
geinformeerd worden.  
 
Kortom jullie zien dat er niet stil wordt gezeten. Voor jullie agenda´s: de 
voorjaars-ALV zal plaatsvinden op maandag 09 maart 2009, om 20:00 
uur, in het clubhuis. 
  
Rest me jullie een mooi en duik-rijk 2009 toe te wensen.  
  
Groeten, Ivo, secretaris 
 

  
Eindelijk is het me gelukt om de data voor de Cursus Onderwaterbiologie vast te leggen. Met een 
eerste groep vrijwilligers ben ik uitgekomen op 28 maart en 4 april 2009 van 09.00 tot 12.30 uur in het 
clubhuis. Ik geef dan 4 theorieblokken met tussendoor een aantal leuke oefeningen. 
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Na de genoemde data maken we in gezamenlijk overleg afspraken over minstens 2 buitenduiken (één in 
zoetwater en één of meerdere in zoutwater). Hierbij gaat het vooral om het doen van waarnemingen, het 
registreren hiervan. Hierbij heb ik wederom enkele leuke oefeningen klaarliggen. 
 
Ik heb al een aantal vrijwilligers, maar we kunnen de groep nog enigszins uitbreiden. Geef je dus op (zie 
onderstaand e-mailadres) en dan zorg ik dat het boek besteld wordt (door Mathilde). Als er teveel 
aanmeldingen zijn (ik streef naar een groep van 8-12 personen) wordt er een tweede groep gestart. 
Maar ook zonder de cursus is het cursusboek erg leuk om door te lezen een prachtig boek!  
 
Harm Verbeek 

 

 
Door R. den Outer. Gelezen in De Spits van 8 januari 2009 door Marian Roos 

  
Vanwege de lekkere haring bij Den Helder. In het Marsdiep tussen Den Helder en Texel is woensdag 
een bultrug gesignaleerd. De kapitein van de veerboot naar het eiland zag het dier zwemmen, meldde 
een woordvoerder van het Nederlands 
Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). 
 
Begin dit jaar zag een helikopterbemanning 
ook al een bultrug in de omgeving. Zij maakten 
foto's van het dier. Volgens het NIOZ gaat het 
vermoedelijk om dezelfde bultrug. In de 
omgeving zit veel voedsel, vooral jonge 
haring. 
Het gebeurt niet vaak dat bultruggen in de 
omgeving van Nederland zwemmen. Ze leven 
voornamelijk in de grote oceanen, in Europa in 
de omgeving van Engeland, Ierland en 
Schotland. 
Sinds 2003 zijn negen bultruggen bij 
Nederland gezien, waarvan er vier dood 
waren. Begin december zwom er nog een voor de kust van Egmond. 
  

 

 
Gelezen in de PZC van 20 december 2008  
 

Middelburg – De provincie steekt ruim dertigduizend euro in de promotie 
van de duiksport in Zeeland. Voor dat bedrag wordt een stand gekocht 
waar de Ooster-
schelde, Grevelingen 
en het Veerse Meer 
op duikbeurzen als 
bestemming kunnen 
worden aangepre-
zen.  
 
De eerste beurs waar 
de Zeelandstand is te 
zien, is de DuikVaker 
op 7 en 8 februari in 
Utrecht. 
 
 
 

          Jim geniet van zijn pensioen!! 
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De moeder van alle tochten!!! 
 

DE 31ste NIEUWJAARSSNORKELTOCHT 
 
Donderdag 1 januari 2009 was het weer zover. De jaarlijkse NieuwJaarsSnorkeltocht van DTZ, maar 
deze keer vanaf een zeer koud (± 2 graden) en somber strand met een grijze lucht en een zeewatertje 

van ± 5 graden en dat zo glad is als een spiegeltje. 
Bijna iedereen had toch wel een zwaar avondje gehad 
met drank, eten en vuurwerk.  
 
Rond 12 uur was het tijd om te beginnen met de 
voorbereidingen. Het boek voor de inschrijvingen werd 
klaar gelegd. De tafel voor de koffie, thee, glühwijn en 
de chocomelk werd klaar gezet. De vlaggen werden 
buiten opgehan-
gen. En de 
zodiac werd in de 
buitenhaven te 
water gelaten. Dit 
bleek nog een 
groot probleem. 

De haven was een stukje dicht gevroren. Dus dat was eerst een 
stukje vrijmaken, stukje naar voren, stukje vrijmaken en weer een 
stukje naar voren enz. enz. Al met al waren de mannen er gelukkig 
op tijd. Bedankt hoor! 
 
De inschrijvingen kwamen langzaam op gang maar al met al 
hadden we toch nog 47 inschrijvingen. Ook boven op de boulevard 
en op het strand werd het drukker met de toeschouwers. Ook zij 

hadden de kou getrot-
seerd.  
Maar voor we aan de 
snorkeltocht begonnen, 
was er natuurlijk de 
traditionele verkleedpartij. 
Zo hadden we een kerstman met arreslee, voortgetrokken door 
5 zeepaardjes, 2 duiker klaar-overs met een stoplicht met 
zeepaardjes en een zebrapad, een starwars snorkelaar, een 
pestdokter, een abraham die niet erg stevig op z’n beentjes 
stond, de crisisboom (een armetierig struikje waar van de keer 
maar erg weinig geld aan hing), de zon/ster, een mooi 
uitgedoste jonge Afrikaanse dame, de vistransporteur en een 
zomerse dame uit Zeeland. Volgens mij was het voor de jury die 
bestond uit Veronica, Arjo en de vader van Arjo weer erg 
moeilijk om hier een prijswinnaar uit te kiezen. De prijsuitreiking 
zou later op de dag in het Arion zijn. 
 
Intussen was het op het strand al erg druk geworden van de 
zwemmers, supporters en de kijkers. Van de zwemmers kreeg 
je het vanzelf al koud. Sommige iets verkleed (handschoenen 

en een muts op) en andere gewoon in zwembroek of bikini en op blote voeten.  
Arjo had in de week ervoor nog geprobeerd om de burgemeester Dijkstra op het strand te krijgen voor het 
startsein. En dit lukte gelukkig.  
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Rond 14 uur gaf de burgemeester het sein van vertrek door de vuurpijl af te steken. Een flinke groep 
zwemmers liep al hollend 
het water in. Sommigen tot 
net boven de knie en 
anderen tot net boven de 
zwembroek. Een rondje 
zwemmen zat er voor velen 
toch niet in. Veel te koud. 
Daarna vlug de kant weer 
op en hup in de droge en 
warme kleren. En toen was 
er tijd voor een bekertje 
glühwijn of chocolademelk 
 
De snorkelaars stonden op 
het moment dat de 
zwemmers uit het water 
kwamen in het water om de 
flippers en de brillen op te 
zetten. De twee zodiacs 
van de club en van de 
reddingsbrigade lagen 
klaar om hen te begeleiden 
langs de route naar de 

oranje boei en terug. Het clubje was niet groot maar volgens mij wel erg gezellig. Eenmaal op de kant 
stond Yolanda klaar met de brandslang om ze af te spoelen voor ze zich om konden kleden. Een groepje 
van 5 bikkels bracht de wetsuits naar binnen, maar ging in zwembroek of badpak nog even terug het 
koude water in. Maar deze keer voor hen ook geen ronde langst de boei. Alleen even kopje onder en 
daarna vlug terug de warme kleren in en om de warme glühwijn of de chocomelk.  
 
Na de duik was het tijd voor de prijsuitreiking van de 
traditionele verkleedpartij in het Arion. Door de vele giften van 
de sponsors was er weer volop keus uit de prijzen. Een 
nieuwe sponsor had zich vandaag spontaan tijdens de duik 

zelf gemeld. Leuk. 
 
Renaat nam als 
eerste het woord. Hij 
wenste iedereen 
nog een gelukkig 
nieuwjaar en dat we 
terug konden kijken 
op een goed 
duikjaar 2008. Ook 
vond hij het jammer 
dat er weer een 
paar leden de club 
gingen verlaten, 
waaronder Hans de Wit en Bert Moet.  
 
Bert was toevallig aanwezig en meldde dat hij volgend 
weekend, zondag 
11 januari, nog 
een specialty 
ijsduiken wilde 
doen. Dit in 
samen werking 
met duikvere-
niging Scaldis. 
Wie mee wil doen 

kan zich aanmelden via de mail. Ook blijft hij bepaalde 
dingen, zoals de EHBDO-dag, nog samen doen met 
Duikteam Zeeland en Scaldis. Dus we zijn hem nog niet 
geheel kwijt. 

De volgende SPONSORS maakten 
deze dag een onvergetelijke dag: 
 

� De Kabbelaar 
� De Grevelingen 
� Dolphins Dive Centre 
� Het loze Vissertje 
� Intersport Erik 
� Sporthuis Jan Jongepier 
� Jos Boone 
� Oktopussy 
� Suunto 
� VIP Media 
� 4Elementsoutdoorsport 

 
Alle sponsors hartelijk dank! 
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Yolanda nam daarna het woord. En bedankte iedereen die 
vandaag mee hadden gedaan aan de duik en ook diegene 
die er voor gezorgd hadden dat het weer een goede en 
geslaagde dag is geworden.  
 
Ook kreeg Danny Verboom van 4Elementsoutdoorsport 
als enige aanwezige sponsor nog even het woord om iets 
te vertellen over z’n bedrijf en de door hem beschikbaar 
gestelde prijs: een clinic van een dag om te leren 
mountainbiken of te kitesurfen. 

 
 
 
 
 
Daarna volgde de prijsuitreiking. De 1ste prijs was 
voor Marcel Jobse & Mathilde Matthijsse met hun 
Duik Klaar Over voor zeepaardjes. Voor alle 
deelnemers was er een kofferlabel met DTZ-logo 
als aandenken. 
 
Terug kijkend op deze dag was het weer een 
koude geslaagde dag! 
 
Marian Roos 
 
Foto’s: Kees Jan Lastdrager, Veronica Spoor, Erik 
Veerhoek en www.duikteamzeeland.nl 

 

Gezellige drukte bij Vlissingse nieuwjaarsduik 
 
Gelezen op de website van de PZC van 1 januari 2009 

 
VLISSINGEN - Ongeveer tachtig 
mensen hebben deelgenomen aan 
de nieuwjaarsduik aan het Bad-
strand in Vlissingen.  
 
Voor ze te water gingen werden ze 
toegesproken door burgemeester 
Dijkstra. Als alle Vlissingers zo 
moedig zijn als deze duikers, hield hij 
zijn gehoor voor, komt het helemaal 
goed met de stad.  
 
Het was gezellig druk bij de duik, die 
vanwege de koude omstandigheden 
binnen de kortste keren voorbij was. 
 

Een opfrisbeurt in het Scheldewater 
 
Gelezen in de PZC van 2 janauri 2009, door Emile Calon 
 

Ruim tachtig zwemmers duiken in het water bij Vlissingen 
 
Vlissingen. – Koud? “Dat valt best mee”, zegt Anne Mogré, terwijl ze toch enigszins rillend probeerde te 
warmen aan het katoen van haar badhanddoek. Samen met haar moeder Elle Mogré behoorde de 
dertigjarige gisteren tot de moedigen die een nieuwjaarduik vanaf het Vlissingse strand in de 
Westerschelde namen. Ongeveer tachtig tot honderd mensen durfden het aan om in het zes graden 
koude water te plonzen. [7] 
Vele honderden mensen waren gisteren op het strand en de Boulevard aanwezig om de zwemmers aan 
te moedigen, te fotograferen of te bekijken. [7] De 28 jarige Sandra Lievense uit Goes liep gisteren in 

De WINNAARS: 
 

1. Marcel Jobse en Mathilde Matthijsse 
– Duik Klaar Over voor zeepaardjes 

2. Martin Verhage – Arreslee met 
zeepaardjes 

3. Renaat Burggraeve – Abraham 
Marije Kaljouw – Afrikaanse dame 

4. Jan Kaljouw – Kredietcrisis boom 
5. Leon Joosse – Starwars snorkel 

Ellen Kaljouw – Zomer in Zeeland 
Erik van Loenhout – Vistransport 
Bert Moet – Zon / Ster 
Hans de Wit - Pestdokter 

 
Alle prijswinnaars proviciat! 
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bikini over het strand en zag in de ogen van omstanders blikken van bewondering. Voor haar is de duik 
op de eerste dag van het jaar een soort opfrisbeurt. “Je komt echt als herboren het strand weer op en 
kunt vervolgens weer alles aan.” Wat haar betreft zou zo’n duik en goed begin zijn voor alle kaderleden 
van banken. 
 

Vrolijk kerstfeest vanuit China 
 
METRO 23 december 2008, gelezen door Marian Roos 

 
KERSTMIS 2008. De wereld is deze dagen in de ban van het kerstfeest. Overal zijn kerstmannen te zien, 
zo ook in het Chinese 
Fuzhou. Daar bespeel-
den gisteren deze 
kerstmannen onder 
water, in een aquarium 
vol schildpadden, hun 
instrumenten.  
De Chinese tekens op 
de achtergrond bete-
kenen, hoe kan het 
ook anders: 
Merry Christmas,  
vrolijk kerstfeest! 
 
 
Chinese kerstman-
nen in een schildpad-
denaquarium in het 
zeepark in Fuzhou, in 
het zuiden van China. 
 

Gebouwtje Dreischor gaat in vlammen op 

 
Door Roland de Jong. Gelezen op HVZeeland.nl , 27 december 2008, door Marian Roos 
 

DREISCHOR - Aan de Zuid Langeweg in Dreischor is vrijdagavond een omkleedruimte voor duikers in 
vlammen opgegaan. De brand werd rond 21.00 uur ontdekt. De brandweer van Dreischor werd 
opgeroepen om het vuur te blussen. Met één straal hoge druk werd het vuur geblust. 
  
Het gebouwtje is volledig uitgebrand. Brandstichting wordt niet uitgesloten.  
 

Duiksponsor   
 
Gelezen in de Zeeuwse Almanak, PZC 31 december 2008 

 
Het is weer de tijd van de nieuwjaarsduiken. Ook in 
Zeeland nemen morgen honderden flinkerds een 
plons in de zee.  
 
Naar verluidt kan dat in Vrouwenpolder dit jaar voor het eerst in Adams-
kostuum.  
 
In zeker kantoor leidde dit gisteren tot discussie. Men vroeg zich af of Unox, 
die de meeste nieuwjaarsduiken in Nederland sponsort, ook heeft 
meebetaald aan het sportieve evenement in Vrouwenpolder. Het twistgesprek 
werd resoluut beëindigd door een oudere collega. Hij achtte het, gezien de 
watertemperatuur van 2,3 graden, uitgesloten dat de worstfabrikant uit Oss 
zijn naam aan deze duik verbindt7 
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Aan alle zwemmende bezoekers van het Vrijburgbad 
 
Betreft: douchegebruik  
 
Vlissingen, 10 november 2008 
 
Beste mensen, 
 
Middels dit schrijven vraag ik uw aandacht voor het douchegebruik in het Vrijburgbad. 
 
Sinds de opening van het Vrijburgbad op 11 juli 2003 hanteren wij toegangsregels. Deze toegangsregels 
zijn in feite spelregels welke een prettig en veilig verblijf in en gebruik van onze accommodatie mogelijk 
maken. De toegangsregels vindt u in de entree alsmede nabij de kleedruimten. Ook zijn deze regels op 
briefkaartformaat beschikbaar. 
 
Eén van die toegangsregels luidt: ‘Verplicht douchen voor het zwemmen’. Door voor het zwemmen goed 
te douchen worden huidschilfers, losse haren, gel, transpiratievocht, eventueel aanwezige bodylotions 
e.d. verwijderd.  
Zo min mogelijk verontreinigingen in het water meenemen betekent voor het Vrijburgbad een lager 
zoutverbruik en een lager waterverbruik. Zoals wellicht bij u bekend, gebruikt het Vrijburgbad keukenzout 
om chloor te maken ten behoeve van de desinfectie van het zwemwater. 
 
Wanneer zwemmers douchen voordat zij het water in gaan heeft dat een aantal positieve effecten: 

- voorkomen wordt dat vuil in het water een verbinding met het zout aangaat, waardoor chloorlucht 
ontstaat  

- met minder vervuiling van zwemmers kan met geringere desinfectie worden volstaan  
- minder verontreiniging van zwemwater betekent minder verversen van dat water  
- minder desinfecteren en minder verversen van zwemwater betekent lagere kosten voor het 

zwembad en dit is indirect weer terug te vinden in de prijs van uw zwemkaartje  
 
Al met al kan gezegd worden dat het voorafgaand aan het zwemmen douchen 
uw zwemcomfort ten goede komt. Onze medewerkers heb ik dan ook 
geïnstrueerd bezoekers te stimuleren tot het vooraf douchen. 
 
Graag hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jaap Keijmel, locatiemanager 
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Duikers verontrust over storten van ‘afvallaag’ bij Zeelandbrug 
 
Gelezen in Wereldregio Schouwen-Duiveland 12 december 2008, door Adriënne Withagen 
 

Zierikzee – Onder duikers is grote onrust ontstaan over het plan van Rijkswaterstaat (RWS) om de 
voet van de dijk bij de Zeelandbrug vol te storten met een dikke laag fosforslakken. Deze nieuwe 
vooroeververdediging vernielt “als in een soort Pompeï” alle onderwaterleven dat op deze locatie 
is ontstaan. Duikers hebben verontwaardigd alarm geslagen op hun internetforum. Zij hopen dat 
RWS nog tot inkeer te brengen is en de dijk verstevigt met natuurlijk gesteente. 
 
Joop en Felice Stalenburg, Delftse duikers die een Natuurprijs hebben gewonnen met hun hutjes van 
takken voor parende sepia’s in de Oosterschelde, zijn “als door de bliksem getroffen” door het bericht van 
RWS. Voordat de werkzaamheden beginnen, in september 2009, willen zij samen met een omvangrijke 

groep duikers zelfs eerst alle dieren evacueren 
die zich bij de Zeelandbrug ophouden. 
 
RWS wil de dijk vanaf de haveningang van De 
Val verbreden tot ver voorbij de Zeelandbrug. De 
dijk zou nu te steil zijn en daardoor te gevaarlijk, 
kreeg Joop Stalenburg (1959) onlangs te horen. 
Om instorten te voorkomen, wordt de teen van 
de dijk onderwater zo’n vijftig meter verlegd, 
naar tussen de eerste en de tweede pijler. Over 
een lengte van honderden meters komt hier een 
zwarte laag van staal en fosforslakken, volgens 
Stalenburg “een soep van fabrieksafval”. 
 
Stalenburg schrok hevig van dit voornemen. Hij 
en zijn vrouw Felice (1960) raakten van de 
plannen op de hoogte, doordat RWS het 

echtpaar een brief stuurde. “Ömdat wij nogal bekend zijn van het sepiaproject, vroeg RWS ons of wij de 
sportduikers willen vertegenwoordigen. RWS wil weten wat er onder water zoal speelt bij de Zeelandbrug, 
want dat is niet hun ding. En RWS wil ook weten wat wij van het plan vinden.”  
 
Joop Stalenburg kan daar kort over zijn: “Dit is een vreselijk ramp.” De Zeelandbrug, zo luidt één 
argument, is een druk bezochte, buitengemeen populaire duikstek. Overgiet die met een alles 
verstikkende laag fosforslakken en het onderwaterleventer plekke wordt terstond gedood. Maar er zit 
Stalenburg nog iets anders dwars: “Waarom wordt er gewerkt met zulke goedkope en foute materialen? 
Mag het wat mooier?”  
“Ik ben”, stelt hij voorop, “niet tegen dijkonderhoud. Integendeel, ook ik wil dat we in Nederland veilig 
kunnen leven. Maar ik houd van Zeeland, waar we al vanaf 1984 duiken. Ik ben er verliefd op en kan niet 
aanzien dat de parels van Zeeland, die dijken van basalt en Vilvoortse steen, volgestort worden met 
fabrieksafval. Kan het  s.v.p. wat eleganter. Of is dit allemaal algauw weer te duur?” 
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Hij waardeert het dat RWS de duikers vooraf bij de werkzaamheden betrekt. “Ik vind het een goede zaak 
dat RWS openstaat voor overleg en onderhandelingen. In de duikerswereld wordt dit positief opgevat.  
[ 7] Evenzeer wordt het op prijs gesteld dat RWS pas aan de nieuwe vooroeververdediging wil beginnen, 
nadat de eitjes van de sepia’s zijn uitgekomen.” 
 
Maar er blijven desondanks grote zorgen. Want in hoeverre is RWS bereid te luisteren naar de 
sportduikers? Stalenbrug is er op voorhand niet gerust op en heeft via een duikersforum zijn collega-
duikers gealarmeerd en gemobiliseerd. De reacties kwamen, in allerlei bewoordingen, op hetzelfde neer: 
men is onthutst en men is sprakeloos. 
 
Het is vooral de locatie die boosheid oproept. Uitgerekend de Zeelandbrug is een plek die zich kenmerkt 
door “een enorme biodiversiteit”, een bonte verscheidenheid aan planten, vissen en andere dieren: 
anemonen, naaktslakken, kokerwormen, kreeften, krabbetjes, heremieten7 “Wat daar niet allemaal leeft! 
Voor mij als duiktijdschriftschrijver is de omgeving van de Zeelandbrug een bodemloze put van inspiratie. 
Ik heb er al vaak over geschreven.” 

 
Talloze duikers, ook afkomstig uit andere delen 
van Europa, komen jaarlijks in grote aantallen 
naar de Oosterschelde om er de natuur te 
bekijken. “Niet omdat het een pretpark is, maar 
omdat er zoveel interessants te zien is. Onder 
die duikers bevinden zich ecologen en biologen, 
die telkens weer het grote belang van de natuur 
in de Oosterschelde onderstrepen. Bij de 
Zeelandbrug, voor vele duikers ‘ons huisrif’, 
dreigt de moeizaam opgebouwde biodiversiteit 
nu verloren te gaan.” 
 
Dat is wat de sportduikers grieft, maar Joop 
Stalenburg vindt dat het ook niet-duikers zou 
moeten raken. “De Oosterschelde is het grootste 

nationale park van Nederland! Ik begrijp dat het voor niet-duikers moeilijk is om zich voor te stellen wat er 
onderwater leeft. Ook de medewerkers van RWS weten dat niet. Maar in een nationaal park, werp ik 
tegen, moet het toch minimaal net zo belangrijk zijn wat er onderwater als wat er bovenwater gebeurt? 
Dat moet er toch toe doen, laten we wel wezen.” 
Stalenburg en de solidaire sportduikers gaan RWS voorstellen om het anders aan te pakken. “Wij pleiten 
ervoor om helemaal af te zien van die fosforsintels en om in plaats daarvan natuurlijk gesteente te 
storten, omdat daarop makkelijker weer leven kan groeien. Fosforslakken zijn niet giftig, maar ook niet 
diervriendelijk. Beestjes kunnen zich er niet op of in nestelen. En los daarvan vind ik het eigenlijk uit den 
boze om de oevers van een natuurpark te overdekken met fabrieksafval.”  
 
Is RWS daartoe niet bereid en handhaaft 
de dienst de fosforlaag, dan vragen de 
verzamelde duikers om bovenop de 
‘afschuwelijke onderlaag’ in ieder geval 
grote rotsblokken te werpen of een 
andere soort natuurlijke steenbestorting. 
Stalenburg weet niet of dit financieel en 
technisch haalbaar is, maar weet wel 
wat de inzet van de duikers zal zijn: “Wij 
gaan eisen dat er iets goeds voor wordt 
teruggelegd.” 
 
Hoe de actie ook uitvalt, er gaat een 
grootscheepse evacuatie op touw gezet 
worden. Stalenburg wil de dieren rond 
de Zeelandbrug tijdig in veiligheid brengen. “In samenwerking met de vissers kunnen we bijvoorbeeld de 
kreeften ergens anders loslaten en ze na afloop van de werkzaamheden weer terugbrengen naar de 
brug. Hopelijk vinden ze dan een nieuw plekje, zodat het er niet jarenlang monotoon is. Hetzelfde geldt 
voor alle andere levensvormen: ook die willen we verplaatsen.” 
Hij hoopt vurig dat niet-duikende burgers zich in protest bij de duikers aansluiten. “Het moet niet een 
select groepje zijn dat roept dat dit niet kan. De Oosterschelde is onderwater, ook als je dit niet 
persoonlijk kunt zien, schitterend en dat moet vooral ook zo blijven. Daar heeft de natuur in dit nationale 
park recht op.” 
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Uit het logboek van Harm Verbeek                          
 

Sinds wanneer duik je en wat was je eerste duik? 

Ik duik sinds 1985. Toen heb ik tijdens mijn studie twee maanden in Seattle aan 
de University of Washington kunnen studeren. Daar werd in het sportpro-
gramma een duikopleiding gegeven. Ik heb toen 7 avonden les gehad (best 
intensief: 2 uur theorie en vervolgens 2 uur zwembad). Daar heb ik dan ook 
mijn eerste buitenduik gemaakt, in de Puget Sound aan het strand van Golden 
Gardens. Prachtig weer bij 20 °C maar wel met een dik en stug duikpak aan, want het water was niet 
warmer dan 8 °C. In mijn logboek staat niet veel over deze duik, alleen dat de diepte 30 ft (10 meter) was 
en de duiktijd 25 minuten. Na 3 duiken had ik een NAUI Basic Scuba Diver brevet op zak. 

Hoeveel gelogde duiken heb je?  

Ik ben momenteel bij duik 548, wat voor meer dan 20 jaar duiken niet zoveel is. Er zit ook een jaar tussen 
met 1 duik (het examen voor mijn 2*-duikbrevet), maar dat was het jaar dat ik verliefd werd op Saskia. En 
daar woon ik nu al 20 jaar mee samen! 

Hieronder staat het overzicht van al mijn duiken per jaar.  

 

Waar, in welke landen heb je zoal gedoken?  

Zoals uit het bijgevoegde figuur blijkt heb ik op veel verschillende plaatsen kunnen duiken. Maar ik duik 
vooral in de Zeeuwse wateren. De grote balk van duiken in de Middellandse Zee komt vooral door het 
lesgeven in Zuid-Frankrijk, voor een buitensport-organisatie. In 1989 en 1990 gaf ik les aan Nederlandse 
jongeren in een steenkoud camping zwembad en vanaf het strand. Maar ook ging ik met mijn duikclub 
vanuit Den Haag in die tijd enkele malen naar Cerbère, een prachtige duikplek tegen de Spaanse grens 
aan met een onderwaterreservaat. 

Vertel wat over jouw meest bijzondere en dierbare duik uit je logboek.   

De meest bijzondere herinnering bewaar ik aan de 3 duiken (234-236) op 23 juni 2006, die ik gemaakt 
heb bij Santa Barbara Island voor de kust van Los Angeles. Ik kwam de avond ervoor aan vanuit 
Nederland, op weg naar een internationale conferentie. Ik kon direct aan boord van een schip en werd ´s 
morgens vroeg wakker bij de duikplek. Na een kort ontbijt direct duiken en wel op z´n Amerikaans: duiken 
en duiken en duiken! Daar heb ik echte zeeleeuwen gezien, een adelaarsrog kwam langs en ik heb een 
soloduik in het kelpbos (15 meter hoog) gemaakt. Het was echt een afknapper om vervolgens die middag 
door te moeten naar de Icebreaker Party in een hotel in Anaheim, als begin van een conferentie met 
uitzicht op Disneyworld. 

Nummer 326 op 5 september 2000 bij de Parkeerplaats op Kattendijk, een nachtduik met Dick 
Hoeksema, was de meest bijzondere duik in Nederland. De opmerkingen zijn kort, maar krachtig: sepia’s,  
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steenbolkjes, tong en 7 ons eerste zeepaardje. Ik weet nog hoe hard ik moest remmenom er niet 
overheen te schieten. Ik hoor Dick nog roepen onderwater (wat hij anders nooit doet overigens). En wij 
waren de rest dus gewoon 8 jaar voor !!! 

Wat was je kortste of langste 
duik ooit en hoe kwam dat?  

De kortste duik was duik 385 van 2 
minuten bij de Oesterdam. Dit was 
een introductie voor Duikcentrum 
Oceanus. Mijn buddy Catherina 
bleek panisch voor water te zijn. 
Na 2 minuten onderwater gaf ze 
het helemaal op. Ze wilde alleen 
nog maar wat rondzwemmen met 
een fles op haar rug. Verder wel 
een leuke dag geweest overigens, 
met 2 andere introducties die 
prima gingen. 

De langste duik was nummer 306 
met To Verhaege de Naeijer op 7 
november 1999 in Hurghada op 
Shaah Sabina. In mijn logboek 
staat alleen als omschrijving 

´Japanse tuin´. Maar dat is dan wel één van de mooiste plekken daar. 

En tot slot, welk waterdier heeft het meeste indruk op je gemaakt? 

Dat waren natuurlijk de bovengenoemde zeeleeuwen bij Santa Barbare Island. Ik zwom op een gegeven 
moment in de richting van de ‘creche’, waar de jonge dieren verzorgd worden door achterblijvende 
moeders. Die kwamen dan ook direct op ons af zwemmen en begonnen bellen te blazen. Wij begrepen 
dat we niet gewenst waren en zijn maar gauw achteruit weer teruggegaan. Je merkt wel dat je dan erg 
onhandig bent met zo’n fles op je rug en van die rare vinnen aan. 

En er was de grote murene die Chris Spoor en mij achtervolgde bij duik 305 op 6 november 1999 bij Abu 
Ramada South. Chris en ik zwommen rond een pinacle met dit beest erin, eruit, erin, eruit. En wij 
natuurlijk naar voren, naar achteren, naar voren, naar achteren. Het leek eng, maar het was meer een 
spannend spel. Uiteindelijk zwom de murene gewoon weg, uitgespeeld. 

Tot slot moet ik ook de dolfijnen in het Dolfirama te Zandvoort op 28 oktober 1987 (duik 31) noemen. We 
mochten niet zwemmen in het bad, alleen tegen de muur zitten op 5 meter diepte. Toen kwamen de 
indrukwekkende dieren naar ons toe en bleven wat om ons heen draaien. Prachtig om dit mee te maken, 
al had ik het gevoel dat ik meer bekeken werd in deze dierentuin. 

Beste redactie, dank voor deze uitnodiging. 
Dit was leuk om te doen en heerlijk om weer eens terug te bladeren in dat kleine NOB-boekje. 
 

 
Duiken Nieuwsbrief 107, 4 december 2008 

 
Veel duikers gaan in de Oosterschelde even langs de 
fuiken, want daar zit veel vis. Ook sepia’s, gevangen in 
het net. Zielig om ze zo te zien. Een enkeling helpt het 
beestje met zijn mes weer op vrije vinnen. Toch 
verdwijnen op deze manier jaarlijks ontelbare zeekatten.  
 
Om dit tegen te gaan, plaatste de NOB in samenwerking 
met de visserijvereniging lokfuiken. Niet van echt te 
onderscheiden; een plek waar sepia’s in alle rust hun 
eitjes op de touwen kunnen afzetten. Helaas, het 
resultaat valt volgens de NOB erg tegen. De inktvissen 
tonen weinig belangstelling voor deze veilige haven. 
Waarom niet? Geen idee. Een volgende proef is dan ook 
nog niet gepland. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Ver
en

ig
de

 S
ta
te

n

M
id

de
lla

nd
se

 Z
ee

Rod
e 

Zee

zo
et

wat
er

 m
ere

n

O
os

tv
oo

rn
e 
M

ee
r

G
re

ve
lin

ge
n

O
os

te
rs

ch
eld

e

Vee
rs

e 
M

ee
r

re
st



 15

 

 
 
 

 
IJsduiken!! Na een week van intensieve voorbereiding was het op 
zondag 11 januari dan eindelijk zover. Deze dag stond volledig in het 

teken van 
ijsduiken. Op 
de Piet aan 
het Veerse Meer hadden 18 waaghalzen zich 
verzameld om in ieder geval één duik te 
maken. En het bleek een uitgelezen dag te zijn 
voor het maken van ijsduiken, lekker zonnetje, 
weinig wind en de temperatuur net rond het 
vriespunt. 
 
Om 10.00 uur werd er verzameld bij de 
Kanovijver. Er was voor allerlei luxe gezorgd: 
een partytent met verwarming, een kettingzaag 
om het ijs door te zagen, een mobiel toilet, 
zelfs voor het inwendige werd gezorgd met 
erwtensoep. 
Allereerst werden de bijten (wakken) in het ijs 

gezaagd en keurig afgezet met pionnen. Daarna was het woord aan Bert Moet met de briefing; daarin 
werd voornamelijk gehamerd op de veiligheid rondom de duikplek, maar ook het inschakelen van 
bijvoorbeeld hulpdiensten. 
Het buddypaar gaat te water met een lijn. Deze lijn wordt vastgehouden door een seinman. Deze 

seinman is ook weer gezekerd met een vast object, 
zodat hij niet onder het ijs kan worden getrokken. 
Daarnaast is er een duiker standby, stel dat de lijn 
breekt, dan kan er gelijk actie worden ondernomen.  
 
Eerst was het de beurt aan Leon en Michel. Zij 
hebben tussen diverse bijten lijnen gespannen (onder 
het ijs), zodat de weg van de ene naar de andere bijt 
goed te vinden was. 
 
Toen gingen de natpakduikers te water, er waren er 4, 
de rest was gehuld in een droogpak. Aan het begin 
van de duik vond ik het voornamelijk koud aan mijn 
gezicht. Verder viel het best mee. Martin was mijn 
buddy. We hebben vervolgens alle vier de bijten 
opgezocht. 
 
Wat opviel onder water was dat een bijt zeer moeilijk 
te vinden is. Het verhaal dat je naar een donkere plek 
in het oppervlak moet zwemmen als je onder het ijs 
raakt, heb ik niet kunnen bevestigen. Er waren 
donkere plekken te zien, dit waren voornamelijk de 
luchtbellen die tegen het ijs aangeplakt zaten. Het 
leek van 
onderaf 
net een 
spiegel. 

De bijten zag ik echt pas op het laatste moment. Soms zag 
ik zelfs één van de pionnetjes op het ijs eerder dan de bijt 
zelf. Uit het water komen is een heel ander verhaal. 
Volgens Bert moet je je opdrukken op je armen, dan plat op 
het ijs gaan liggen en “gas” geven met je benen. Dan zou je 
zo het ijs op schuiven. Dit was veel moeilijker dan gedacht. 
Uiteindelijk ben ik wel het water uitgekomen. De ijsduik was 
een ontzettend leuke ervaring, niet half zo eng als ik 
gedacht had. Gelukkig is mijn automaat niet bevroren. 
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Naderhand was het ook niet echt koud, maar ik was blij dat de verwarmde tent er was. Nadat ik weer was 
bijgekomen, kwam ik tot de conclusie dat ik nog wel een duikje wilde wagen. Nadat iedereen een poging 

ondernomen had, wat voor de meeste geslaagd 
was, behalve voor de pechvogel die niet zijn 
eigen fles bij had en die zijn automaat bevroor, 
besloot ik tot het maken van nog een duik. 
 
Weer het pak aangetrokken, dat nu natuurlijk 
erg koud was, mijn schoentjes waren zelfs 
bevroren. Maar na enige minuten was mijn pak 
weer lekker warm. Opnieuw een seinman en 
een standby duiker geregeld; gelukkig waren er 
meerderen die nog een poging ondernamen en 
dit wilden doen. De tweede duik wist ik wat ik 
kon verwachten en ik was dan ook wat meer 
relaxt onder water. Uit het water komen was nu 
nog moeilijker. Er stond inmiddels een laagje 

water op het ijs en het was ook veel dunner. Bij het opdrukken brak er een stuk van het ijs af en was ik 
weer terug bij af. Maar gelukkig heeft Erik V me eruit 
getrokken. Ik geloof dat ik nu weet hoe een zeeleeuw zich 
voelt als hij uit het water komt. Na deze tweede duik waren 
mijn voeten toch wel wat kouder dan na de eerste duik, maar 
ook van deze duik heb ik echt genoten.  
 
Michel bedankt voor het opperen van het idee, Bert bedankt 
voor het geven van de specialisatie en verder iedereen 
bedankt die zijn steentje heeft bijgedragen aan deze 
geweldige ervaring. 
 
Yolanda, foto’s van www.duikteamzeeland.nl 
 
Zie ook www.dishoekduikers.nl en www.bruus.nl/test (met o.a. een prachtige filmimpressie op ‘vimeo’) 

 

 

Op zaterdag 14 en zondag 15 maart 2009, 10-18 uur, verzamelt de ganse duikwereld zich voor de zesde 
maal in Hangar 29 (de Waagnatie) te Antwerpen. Prachtig gelegen aan de Schelde, in het hartje van de 
stad.  Betrouwbare informatie, verkoopstanden, demonstraties, filmpresentaties, voorstelling van nieuwe 
boeken, vele clubs en een uitgebreid gamma materiaalstanden zijn maar enkele troeven voor de beurs 
van elke (aspirant) duiker. Alle exposanten mogen materiaal verkopen. 
 
 Laat geen kans liggen om van uw favoriete (toekomstige) sport met volle teugen te genieten. 
Toegang € 8,- p.p. Ruime GRATIS parking naast Hangar 29. 
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Mijn eerste duikervaringen. Even voorstellen: Mijn naam is Pieter van der 
Have, 49 jaar en ik woon in Vlissingen. Eind 2007 ben ik voor het eerst in 
contact gekomen met duikclub “Duikteam Zeeland”. Eerst begonnen met een 
proefles in het warme water van het zwembad Vrijburg. Dat was geen 
onverdeeld genoegen. Bij het duiken bleek het moeilijk te klaren. Behoorlijke 
oorpijn, dat kon niet echt de bedoeling zijn. Was het de verkoudheid of 
mogelijk een fysieke beperking? Een paar maanden later een tweede proefduik gemaakt en dat ging al 
een stuk beter. Ik begon er moed in te krijgen. Na een keuring in Goes bij dhr. Baarda besloot ik er voor 
te gaan. 

Angst voor het water heb ik niet echt. Echter 
wel bewust van de potentiële gevaren, dus 
veiligheid voorop. De zwembadlessen waren 
leuk, zeker door de enthousiaste groep die 
me bij de eerste “stapjes” begeleidde. Maar 
het is natuurlijk allemaal voorbereiding voor 
het echte werk: het duiken buiten! 
 
Met een vriendin in Wijchen (Vraag: Waar ligt 

dat? Antwoord: Vlak bij Nijmegen.) bleek er weinig van duiken in het Zeeuwse water terecht te komen. 
Het was mei 2008 voordat ik er erg in had en hoe leuk duiken is: voor die maand stond een reisje Egypte 
op het programma. Geboekt een half jaar eerder toen er 
nog helemaal geen sprake was van het voornemen te 
leren scuba duiken. Ik zou gaan snorkelen, dat was het 
idee! 
Helemaal top om met de basisvaardigheden opgedaan 
op het gebied van theorie en praktijk af te reizen naar 
Marsa Alam aan de Rode Zee. Het was allemaal gere-
geld. Mijn vriendin Elly was al enige jaren lid van duik-
club Beluga in Oss en zij had geregeld dat - wanneer ik 
zou besluiten te gaan duiken - ik begeleiding zou krijgen 
van de heren uit Oss. Dat was natuurlijk helemaal 
geweldig. In ons groepje van ongeveer 10 personen was 
ongeveer de helft gediplomeerd instructeur. Hoeveel 
zorg kan men zich wensen? 

Op 2 mei 2008 stond de eerste buitenduik op het 
programma. Niet in het koude donkere water van het 
Grevelingenmeer, maar in het water van Brayka Bay, dat 
zeer helder maar vooral ook lekker warm (23 gr. C) bleek! 
Niet verkeerd (voorzichtig uitgedrukt)! Ik had echter geen 
enkele ervaring in het in open water duiken en de 
duikschool “Extra divers” waar we ons aanmeldden gaf al 
aan dat de eerste 20 duiken voor mij onder begeleiding 
zouden zijn van een Egyptische instructeur op het huisrif 
van Brayka Bay. Dat zou betekenen dat ik niet met ons 
groepje mee zou kunnen rondreizen naar de diverse 
locaties in de buurt. En dat was nou niet helemaal de 
bedoeling7..maar ok. Ik zou wel zien. 
 
De eerste duik was op het huisrif bij het hotel van Brayka 
Bay. Voor mij, die nog helemaal niets gewend was, was 
dit helemaal fantastisch! Samen met een ervaren 

instructeur van de club Beluga en mijn vriendin Elly de afdaling begonnen. Of je zwom en zweefde in een 
groot zwembad! 14 kg lood bleek toch wel een beetje veel van het goede, dus dat kon bij de volgende 
duiken worden verlaagd naar uiteindelijk 10 kg. Alleen de lucht ging er wel snel doorheen. Na 38 minuten 
met een maximale diepte van 20 meter en een fles van 12 liter bleek ik de 50 bar grens te hebben 
bereikt. Mij werd verzekerd dat dit normaal was in het begin van een “duikcarriere”. 
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De tweede duik, later op die dag, ging wat minder goed. Veel oorpijn vanwege klaringsproblemen en een 
masker dat steeds besloeg gaf me een wat minder ontspannen gevoel. Ik voelde me niet echt 
comfortabel in het water. De moed zonk me even een beetje in de schoenen. Maar ik hoopte dat het de 
volgende dag beter zou gaan. 
 
De volgende dag zou het clubje waar ik mee 
was met een auto vertrekken naar Marsa 
Samadai. Ik had me er op ingesteld dat ik 
niet mee zou mogen, omdat ik de benodigde 
20 duiken op het huisrif nog niet had 
gemaakt. Er was echter geen enkele lokale 
instructeur beschikbaar (had ik blijkbaar 
moeten reserveren, maar wist ik veel...) dus 
wat nu? Na enig overleg tussen de 
duikleiding van “Extra divers” en de 
instructeurs van duikclub Beluga uit Oss, 
mocht ik toch mee. Yes!!!!!!!!! 
Een prachtige duik met uitzonderlijk mooi 
koraal. Ook geen enkel probleem met de oren. Gelukkig maar! 42 minuten lang genoten van deze 
onderwaterwereld. ’s Middags een duik bij Marsa Assalaya met een wat grotere duikfles van 15 liter. Zo 
kon ik tot bijna 50 minuten onder water blijven. Klasse! Deze middag hadden we de eerste ontmoeting 
met een schildpad. 
De daaropvolgende dagen werden alleen maar mooier. Bekijk de plaatjes en zie dat ik niet heb over-
dreven. Met steeds wat meer vertrouwen werd het meer en meer genieten van de omgeving. (In het 
begin ben je veel met de techniek bezig, waaronder het uittrimmen.)  
 

Mijn vriendin maakte met haar onderwatercamera een hele 
reportage van de duiktochten die we samen onder begeleiding van 
een instructeur maakten. Het gaat te ver om alle belevenissen te 
noemen maar hoogtepunten waren de ontmoetingen met een 
adelaarsrog, een aantal grote zeeschildpadden, enkele murenes en 
een flinke groep dolfijnen. Met een grotduik en een nachtduik (best 
wel spannend) was de ervaring compleet. Om wat bestemmingen te 
noemen voor de ingewijden onder jullie: Marsa Abu Dabab, Shaab 
Samadai, Marsa Eglah.  
 
De begeleiding van de Egyptische gids Mohammed en onze eigen 
instructeurs was ronduit geweldig. Met geduld hebben ze me 
ingewijd in de geheimen van het onderwaterleven, een wereld op 
zichzelf! 
Na Egypte heb ik gedoken in het Zeeuwse water en in kan toch niet 
ontkennen dat het warme en heldere water me toch meer trekt. 
 
Pieter van der Have 

 

 
Gelezen op de website van de PZC, 17 januari, en in de PZC van 18 januari 2009 

 

MIDDELBURG – In de Oosterschelde ter hoogte van Bruinisse is 
een populatie exotische zeepokken aangetroffen.  
De diertjes, meestal opvallend roze van kleur, behoren tot de soort 
Megabalanus coccopoma. Met z’n vier centimeter is deze soort groter 
dan de inheemse soorten zeepokken.  
De roze zeepok komt oorspronkelijk uit het gebied tussen Midden- en 
Zuid-Amerika. Klimatologisch verschillen de omstandigheden in die 
hoek volgens de onderwaterbioloog Peter van Bragt niet veel van die 
in het Nederlandse kustgebied. De kans dat deze zeepok hier kan overleven, acht hij redelijk groot.  
 
Het is niet de eerste keer dat de exotische zeepok in de Noordzee is terechtgekomen. Deskundigen 
troffen de soort eerder aan op drijfhout en boeien. In 2006 werden bij Borssele ook al enkele exemplaren 
gevonden. Via de scheepvaart verspreidt het diertje zich over de hele wereld. 
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Per 1 december namen Margriet Weezepoel, Ron van Veen en Annemiek van Snik afscheid van DTZ. 
Per 1 januari volgden Janita Melse, Robert Koopman, Richard Heiboer, Mattheo Rozemond, Bert 
Moet en Hans de Wit. We zullen jullie missen in de club. Het ga jullie goed! 
 
Per 1 december hebben zich twee en per 1 januari negen nieuwe leden aangemeld. Hartelijk welkom! 
Piebe Hoeksma, Fien Jansen,  
Eric van Loenhout, Erik de Been,   
Peter de Groot, Sven Catsman,  
Niels van Oosten, Marjon Jobse,  
Marijn de Koeijer, Rinus en Coby Krijger  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Di 27 januari (voorbehoud) Specialisatie IJsduiken, Clubhuis, 19.30 uur (zie www.bruus.nl/test) 
Zo1 februari   Deadline Jaarverslagen 2008 
Za 7 en zo 8 februari   Duikvaker 2009, Your DiveXperience, Voordorphal Utrecht 
Ma 9 februari   BestuursLedenVergadering 
Za 14 februari   Deadline opgave Reanimatiecursus maandag 27 april 
Ma 16 februari              Deadline maart-Luchtbel 
Ma 9 maart   Algemene LedenVergadering, Clubhuis, 20.00 uur 
Za 14 en zo 15 maart   Antwerpse Duiksportbeurs, 10.00 – 18.00 uur 
Za 28 maart   Specialisatie Onderwaterbiologie, Clubhuis, 9.00-12.30 uur 


