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Iedereen nog de beste wensen voor dit nieuwe jaar en dat er maar veel gedoken mag 
worden! We zijn begonnen aan het 35

ste
 jaar van de clubkrant!! In die tijd zijn er heel 

wat redactieleden geweest. Denken jullie ook nog aan de lege plek die zal ontstaan 
als Dick ons gaat verlaten? Wij zijn nog naarstig op zoek naar een hoofdredacteur. 

We hebben net de nieuwjaarssnorkeltocht achter 
de rug, een behoorlijk evenement, maar niet 
zozeer vanwege de duikers. Het aantal duikers is 
immers niet meer zo groot, wel neemt het aantal 
zwemmers toe. Leuke verkleedideeën. Zo werd er 
nagedacht over de clubzodiac, de natuur (kern-
centrale) en de prijswinnaars van de verkleed-
partij waren zéér actueel!! Ook in deze Luchtbel 
nog meer verhalen over de haaien in Egypte. 
Deze maand hebben we helaas geen muts, dus 
voor degene die op reis gaan: neem de muts mee 
en schrijf eens wat. De 1-sters opleiding is weer 
van start gegaan, wij wensen de beginners veel 
plezier en namens ons: welkom bij DTZ.  
Wij wensen alle DTZ-ers een mooi duikseizoen 
en hebben jullie nieuws, dan weten jullie ons te 

vinden en anders wij jullie wel1 De volgende deadline ligt op 14/2.  
 
Arjo, Dick, Margreet, Marian en Veronica 
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3 NieuwJaarsSnorkeltocht 2011 
4 Impressie persluchtintroductie / 
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5 Haai doodt snorkelende toeriste / 

 Haaien Sharm el-Sheikh missen voer 
6 Mossad (?) zette killerhaai in zee / 
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Maart 2011: 
  8 – Sara den Boer 
  8 – Astrid van der Mast 
10 – Marjon Jobse 
10 – Chris Spoor 
15 – Mathilde Matthijsse 
20 – Wim van Leeuwen 
20 – To Verhaeghe de Naeyer 
28 – Nathalie Wattel 
30 – Annick Creemers 
31 – Guillaume de Jonge 

Februari 2011: 
  7 – Tjeerd Nijsen 
11 – Harm Verbeek 
13 – Marc van der Scheer 
15 – Cees Deijnen 
19 – Ronald Roes 

Sharm el-Sheikh 
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De moeder van alle nieuwjaarsduiken: de (33ste) NIEUWJAARSSNORKELTOCHT van DTZ 

 
De nieuwjaarssnorkeltocht is altijd aanleiding voor wat stress in het oude jaar, want hoe moet je nu weer 

verkleed gaan?? Bij terugkomst van de Egypte 
vakantie, was het wegdek van de Vlake-tunnel 
omhoog gekomen. Met de bus passeerden we de 
grote stapel betonblokken die het geheel in bedwang 
moet houden. Wat een gek gezicht. We waren de 
tunnel nog niet uit of Marcel fluisterde driftig in m’n 
oor: “Nu heb ik een idee voor de nieuw-
jaarssnorkeltocht!”. Het is natuurlijk wel erg actueel 
om als betonblok verkleed te gaan, maar hoe maak 
je daar iets leuks van? Ik zag het nog niet helemaal 
voor me. We lieten het idee nog even inwerken1 
 
Het einde van het jaar naderde met rasse schreden  

 
en ik zag alleen nog maar twee grote grijs 
geschilderde kartonnen dozen voor me1 Dan 
begin december de gebeurtenissen in Sharm el-
Sheikh: oceanische witpunthaai, Duitse toeriste, 
afgebeten arm... Och jee, wat gruwelijk, je moet er 
niet aan denken. Maar ja in het kader van de 
snorkeltocht biedt het natuurlijk wel creatieve 
mogelijkheden. De grijze dozen werden 
getransformeerd naar een haai met vervaarlijk 
bekje en we waren een paar uurtjes zoet met een 
T-shirt, een oude bikini, schuimrubber en veel rode 
verf, lol!  
 
Na een mistig oud-en-nieuw met veel  oliebollen was 1 januari 2011 aangebroken. Duikteam Zeeland 

De WINNAARS: 
 
1. Marcel Jobse en Mathilde Matthijsse als 
    Shark Attack 
2. Jan en Ellen Kaljouw als Energiek Stel 
3. Martin Verhage als Goochem 2 
4  Marije en Esther Kaljouw als Gub en Blub 
5. Mascha Schoor als strandwacht 
6. Rob Plasse als Sponge Rob 
7. Frans Spoor als Klapper 
 
Alle prijswinnaars proficiat! 
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organiseerde voor de 33
ste

 keer de nieuwjaars-
snorkeltocht.  
Het was zoals elk jaar weer erg gezellig, deze keer 
met 41 deelnemers. Wij waren nog even bang dat 
we gediskwalificeerd zouden worden, vanwege de 
ongeschiktheid van onze creatie voor kinderen 
onder de 10, maar dat viel gelukkig alles mee. 
Bastiaan van bijna 5 keurde het in ieder geval gelijk 
goed en wilde het liefst met de haai over het strand 
rennen en in papa Martin z’n goocheme boot bijten. 
 
Na de verkleedpartij met diverse creaties sprongen 
we met z’n allen het water in voor de snorkeltocht, 
waarna we traditiegetrouw nog even zonder 

duikpak gingen “dippen”. Daarna opwarmen in het Arion 
met warme choco met óf veel slagroom óf een koekje, 
de Poolse serveerster raakte er helemaal van in de war.  
 
Degenen die verkleed waren mochten iets uitzoeken uit 
de mooie prijzen die door de sponsors beschikbaar 
waren gesteld. Zelf was ik erg in mijn nopjes met m’n 
prijs: een heat-belt! Een neopreen band die je onder je 
wetsuit draagt, in de band past een pakje met een 
chemisch goedje dat een uur warmte genereert! Na 
gebruik koken en je kunt hem weer opnieuw gebruiken. 
Ik kan niet wachten om het te testen!  
Alle deelnemers kregen een mooie blauwe DTZ-paraplu. 
Die komt zeker van pas! Bedankt organisatoren! Alles 
was weer prima geregeld.  
 
Mathilde Matthijsse, Foto’s: Linda Raaphorst, Veronica Spoor; zie de fotogalerij op de website  
 

 
 

Woensdag 3 november en 8 december 2010; zie de fotogalerij op de website. 
 

 

 

 

Niet verkeerd om mee te nemen bij een duik in Zeeland: de determinatiekaart flora & fauna Zeeland. De 
gevouwen kaart heeft het formaat van de duikgids en past in de meeste logboeken. Het is in een waaier 
van vijf pagina’s gevouwen en bevat 80 perfecte onderwaterbeelden. Bestel ‘m bijvoorbeeld in de Duiken 
Shop onder boeken op www.duiken.nl. Kosten € 9,50. 

De volgende SPONSORS maakten deze 
dag onvergetelijk: 

 
� Duikcentrum De Grevelingen 
� Duikcentrum De Kabbelaar 
� Intersport Erik Middelburg 
� Watersport Jos Boone 
� Oktopussy 
� Suunto 
� VIP Media 

 
Alle sponsors hartelijk dank! 
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Gelezen op www.ad.nl, 5 december 2010; foto EPA 

 

Volgens de Egyptische autoriteiten heeft deze haai verscheidene toeristen aangevallen.  

 

CAÏRO - Een haai heeft 
vandaag voor de kust 
van de Egyptische 
badplaats Sharm el-
Sheikh een Duitse 
toeriste gedood, terwijl 
ze aan het snorkelen 
was. Het incident 
gebeurde een dag 
nadat de overheid het 
strand weer had 
opengesteld, in de 
veronderstelling dat er 
geen gevaarlijke 
haaien meer in de 
Rode Zee zwommen.  

De 70-jarige Duitse vrouw werd luttele meters uit de kust aangevallen. Het beest beet haar rechterarm en 
rechterbeen af. Zij overleed nog voor aankomst in het ziekenhuis. De autoriteiten besloten meteen het 
strand en de zee weer te sluiten voor watersporters. Ook worden buitenlandse experts ingevlogen om de 
situatie te onderzoeken 
 
Vrijdag werden twee haaien gevangen, waarna de autoriteiten het zeegebied voldoende veilig achtten. Zij 
negeerden een waarschuwing van een Egyptische particuliere organisatie dat zeker één van de haaien 
die voor de aanvallen 
verantwoordelijk waren, 
nog voor de kust rond 
zwom. 
 
De jacht op de haaien 
was begonnen, nadat de 
dagen ervoor vier duikers 
door haaien waren aan-
gevallen. Van een 
Russische duikster werd 
een hand afgebeten. 
Volgens een zegsman 
van een duikerscentrum 
is het hoogst uitzonderlijk 
dat in zo korte tijd zo veel 
mensen door een haai 
worden aangevallen. 
 

 
 

Gelezen op www.ad.nl, 7 december 2010 

 

SHARM EL-SHEIKH - Illegaal voeren kan de oorzaak zijn van de uitzonderlijke reeks aanvallen van 
haaien de laatste dagen bij Sharm al-Sheikh in de Rode Zee, stelde zee-expert Mohammed Salem.  
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,,We denken dat iemand de haaien heeft laten wennen aan voer en daarmee is gestopt'', zei de directeur 
van Zuid-Sinaï Natuurbeschermingscentrum. De haaien zijn daarna op zoek gegaan naar makkelijke 
prooien. ,,Dat is de voornaamste mogelijkheid.'' 
 
De aanvallen vonden steeds rond hetzelfde tijdstip plaats en bij hetzelfde strand. Sharm el-Sheikh is een 
van de populairste duikplaatsen ter wereld. (ANP)  
 

 
 
Gelezen op www.ad.nl, 7 december 2010 
 

SHARM EL-SHEIKH - Egyptische regeringsbronnen laten vandaag doorschemeren dat de 
agressieve haai, die zondag een Duitse toeriste om het leven bracht, mogelijk in hun wateren is 

gezet door de Mossad, de geheime 
Israëlische inlichtingendienst.  
 
"De geruchten dat Mossad achter de 
dodelijke haai zitten om het toerisme in 
Egypte te schaden, is niet onmogelijk. 
Maar er is nog tijd nodig om dat 100% 
te kunnen bevestigen," reageert 
Mohamad Abdel Fadil Shousha, een 
regionale regeringsmedewerker. 
 
Roekeloos Ondertussen worden 
toeristen verteld dat ze rustig terug in 
zee kunnen. Gisteren verklaarde de 
Egyptische minister van toerisme dat er 
weer vrolijk kan gezwommen worden in 
de populaire badplaats. "Ambtenaren 

lopen de hele kuststreek af om mee te delen dat de zee opnieuw veilig is en er gezwommen kan 
worden", vertelt de Britse vakantieganger Jim Kennedy in 'The Sun'. "Zeker in het ondiep water zouden er 
geen risico's zijn. In het diep water daarentegen zijn ze niet helemaal zeker van de veiligheid. Na wat er 
zondag gebeurd is, ben ik zelfs van dat eerste niet volledig overtuigd." De Britse reisbureaus Thomson en 
First Choice schrapten gisteren alvast al hun bootexcursies en watersportactiveiten en adviseerden uit 
het water te blijven.  
 

 
 
Gelezen op www.ad.nl, 6 dec 2010 
 

SHARM EL-SHEIKH – Sharm 
el-Sheikh zit met een serieus 
haaienprobleem. 
 
Het lijkt wel of het scenario van 
Steven Spielbergs blockbuster 
Jaws zich momenteel aan het 
afspelen is in Egyptische 
toeristenparadijs Sharm el-
Sheikh. Een Duitse toeriste stierf 
na een aanval van een 
witpunthaai. Het was de vijfde 
aanval in amper een week tijd.  
 
Bij de vorige liepen drie Russische toeristen en een vrouw uit Oekraïne zware verwondingen op. De 
Egyptische overheid kondigde vorige week donderdag nog aan dat het probleem opgelost was. Twee 
haaien waren gevangen. De foto's daarvan werden getoond en het was back to sun, sea & fun business. 
Zo simpel was het dus niet. Sharm zit met een serieus haaienprobleem. En het blijkt dat het dit vooral 
aan zichzelf heeft te danken. 
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Nieuw zwemverbod 
In Sharm el-Sheikh waar jaarlijks meer dan drie miljoen toeristen komen zonnen en snorkelen, hebben de 
autoriteiten tegen hun zin in weer besloten toeristen te verbieden het water in te gaan. Daarvoor moest 

eerst een 70-jarige Duitse toeriste sterven. Zij was een 
regelmatige hotelgaste van het luxueuse Hyatt Regency, die 
gewoon was dagelijks een duik te nemen. Een witpunthaai beet 
haar in de arm en de toeriste stierf enkele minuten later. 
 
De Egyptische autoriteiten reageerden verrast maar kordaat met 
een nieuw waterverbod voor zeker 72 uur. Ze waren ervan 
overtuigd dat ze door twee flinke witpunthaaien aan de haak te 
slaan donderdag het probleem hadden opgelost.  Een groep 
toeristen, die niet eens zo ver van de kust aan het snorkelen 
was, kreeg zaterdag echter gezelschap van een drie meter lange 
witpunthaai. Die begon in kleine cirkels rond de groep te 

zwemmen. De begeleider besloot dat het hoog tijd werd om iedereen weer aan boord van de snorkelboot 
te krijgen. Hij gaf de toeristen de instructie om zo rustig mogelijk en met zo weinig mogelijk gespetter één 
voor één naar de boot te zwemmen. 
 
Slecht idee 
De Egyptische autoriteiten zeggen dat ze aan veertig 
duikinstructeurs hebben gevraagd of die nog haaien hadden 
gezien. "Ze zeiden van niet en daarop hebben we besloten dat 
het veilig was om te zwemmen." De officiële versie is ook dat 
niemand een idee heeft waarom de haaien zich zo agressief 
gedragen. 
 
Duikers en marinebiologen waarschuwen al jaren dat er 
problemen op handen waren. Ondermeer door vervuiling, als 
gevolg van het almaar groeiend toerisme en onverantwoord omspringen met koraalriffen of gewoon 
stommiteiten. Zo is er behoorlijk wat concurrentie tussen de uitbaters van duik- en snorkelcentra. Die 
gooien steeds vaker en steeds meer eten uit om de kleurrijke vissen te lokken voor de toeristen. En eten 
uitgooien waar haaien zitten én heel veel mensen zwemmen is een slecht idee. 
 
Brazilië 
Tot wat zoiets kan leiden weten ze in Recife, in Brazilië, waar een groot rif voor magnifieke stranden ligt. 
Haaien vielen daar nooit mensen aan, maar in de jaren negentig kwam daar verandering in. Gevolg: 
achttien doden en meer dan vijftig gewonden. De oorzaak bleek een combinatie van drie factoren. De 
mangroves, de kraamkamers en voedselbaken van de haaien waren verwoest om er toeristische 
complexen te bouwen. Door vervuiling en overbevissing door meer en meer mensen decimeerde de rest 
van de voedselvoorraad van de haaien. En dan was er nog een katalysator.  Een vleesverwerkend bedrijf 
dumpte afval - waaronder bloed - in een rivier die uitmondt in de buurt van de drukke stranden. Het bloed 
maakte de haaien gewoon stapelgek. 

 
De drie factoren zijn ook in Sharm aanwezig, en 
hoewel de Egyptenaren nu de vinger wijzen naar 
een vrachtschip dat dode schapen overboord zou 
hebben gegooid, lijken de aanvallen van de 
afgelopen week al lang in de maak te zijn. 
 
Schuld 
Marcus Mauer, manager van het Extra Dive Centre 
in Sharm el-Sheikh, windt er geen doekjes om: "De 
toeristische sector en de badgasten zelf hebben 
hier schuld aan", zegt hij. "Normaal leven deze 

witpunthaaien in open water en niet dicht bij de kust of in de koraalriffen. Maar doordat mensen vissen 
lokken met voedsel, trekken de grotere vissen ook naar het rif en in hun spoor volgen de witpunthaaien. 
We hebben het normale gedrag van die dieren veranderd en moeten dan ook niet verwonderd zijn dat er 
ongelukken gebeuren. Witpunthaaien zijn uiteindelijk roofdieren." Langs het strand in Sharm staan 
inmiddels borden die toeristen waarschuwen dat etensresten in afvalbakken moeten en dat er in het 
water geen voedsel genuttigd mag worden. 
 
Mauer weet ook waarom het zwemmers en snorkelaars zijn die aangevallen worden, en niet de duikers, 
die de haaien opzoeken. "Duikers bewegen rustiger en ze raken niet zo snel in paniek. Zwemmers en 
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snorkelaars zwemmen snel weg wat veel water doet opspatten en net dat triggert het jachtinstinct van de 
haai." 
 
Jammer is dat de haai uiteindelijk er af komt met een slecht imago. Wereldwijd worden er jaarlijks niet 
meer dan 50 mensen gebeten worden door haaien. Bovendien zijn er slechts vier van de meer dan 360 
soorten haaien die je als mens beste uit de weg gaat: de grote witte haai, tijgerhaai, stierhaai en 
witpunthaai. De realiteit is dat er jaarlijks zeker 100 miljoen haaien verdood worden, voornamelijk om hun 
vinnen in soep te verwerken. Daardoor is het haaienbestand in amper dertig jaar met 70 procent 
afgenomen en de aantallen van de grotere soorten, waaronder de witpunthaai, zelfs met 90 procent. 
 

 
Grote witte haai       Tijgerhaai 

 
 
Stierhaai               Witpunthaai 

 
 

 
 
Helaas, ‘ons zwembad’ het Vrijburgbad te Vlissingen – Middelburg is niet ‘Zwembad 
van het Jaar 2010’ geworden.  
 
Het Gouden Startblok is gewonnen door zwembad "In de Dennen" uit Vorden.  
 
In de provincie Zeeland is Zwemschool Zeeland op de eerste plaats geëindigd.  
De winnaars natuurlijk proficiat! Zie www.zwembadvanhetjaar.nl 
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Gelezen op www.hln.be, 13 dec 2010 

 
Zwemmen mag weer in Sharm el-Sheikh, maar 
hotels verantwoordelijk.  
 
De stranden van de Egyptische badplaats 
Sharm el-Sheikh worden na een reeks 
incidenten met haaien opnieuw geopend. De 
hotels zullen echter verantwoordelijk zijn voor 
de controles van de aangewezen 
zwemwateren. Dat meldde gouverneur 
Mohammed Shosha.  
 

Op de stranden zullen bemande uitkijktorens worden geplaatst en er zullen patrouilles met boten wor-den 
uitgevoerd om de veiligheid van zwemmende toeristen te garanderen. Daarnaast moeten hotels borden 
op het strand zetten met instructies voor toeristen om te voorkomen dat zij met hun gedrag haaien 
aantrekken. 
 

 
 
Gelezen op www.nu.nl en www.duikerslog.nl, 31 januari 2009 

 
AMSTERDAM - Er zijn weinig zeedieren die zich wagen aan de zeekat, maar de dolfijn heeft een 
manier gevonden dit weekdier uit te schakelen en vervolgens op te eten. De zeekat, een 

inktvisachtige, heeft een stekelige rug en 
spuit inkt naar vijanden als hij in het nauw 
komt. 
 
Het brein van de dolfijn heeft zich in de 
afgelopen decennia zo ontwikkeld, dat zij een 
manier hebben gevonden de zeekat uit te 
schakelen. Daar schrijven Australische 
wetenschappers over in het wetenschappelijke 
tijdschrift PLoS One. Zij volgden een 
vrouwelijke dolfijn in de diepe wateren bij 
Spencer Gulf, een plek aan de zuidkust van 
Australië waar zich veel inktvissen begeven. 
Tussen het zeewier wist de dolfijn een zeekat te 
vinden. 
 

De dolfijn ging verticaal boven de zeekat hangen en drukte met de snuit hard op het hoofd van de prooi. 
Met een ferme stoot brak de dolfijn het rugschild van de 
zeekat, waarna het dier met een paar flinke tikken tegen 
het lijf alle inkt uit het lichaam liet verdwijnen. Om haar 
neus niet te bezeren aan de stekelachtige rug sleepte de 
dolfijn haar prooi naar een zandvlakte, waar de puntige 
oppervlakte glad werd gestreken. 
 
"Het is erg knap om inktvisringen te bemachtigen zonder 
gewond te raken", zegt onderzoeker Mark Norman tegen 
de Australische krant Canberra Times. Norman en Tom 
Tregenza, die namens de Universiteit van Exeter het 
onderzoek uitvoerden, observeerden het gedrag van 
dolfijnen vier jaar lang. 
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De vijf meest fascinerende en grootste gaten van de wereld!  
  
1. Kimberley Big Hole -  South Africa 
  

Dit is waarschijnlijk het grootste met de hand 
gegraven gat. Het is maar liefst 1097 meter diep. Er 
zijn ca. 3 ton aan diamanten uit dit gat gedolven. 
 
 

 

2. Glory Hole - Monticello Dam, California 
 
De Glory Hole  in de Monticellodam is de grootste 
afvoerpijp ter  wereld. Ze voert 5000 m

3
 water per 

 seconde af. Het gat werkt pas als de waterhoogte 
tot  aan de rand is gestegen. 
 
3. Great  Blue Hole , Belize 
 

Dit fenomeen ligt ca. 40 km van Belize af. Er zijn 
meerdere blauwe gaten op de wereld, maar geen is 
er zo betoverend als deze. 
 
 

 
4. De afgrond in Guatemala 
 
In 2007 ontstond spontaan dit enorm gat.12 
huizen  verdwenen en 3 mensen vonden daarbij 
de dood. 
 
5. En het allergrootste gatG 
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Het  Euro-Parlement in Brussel. 
 
Jaarlijks verdwijnen daarin miljarden euro`s 
van onze belastinggelden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marvin,  
het water is 
ondiep! Je 
kunt hier 
staan. 
 

 
 

 
Gelezen op www.nu.nl, 23 december 2010 
 

ARNHEM - De Arnhemse dierentuin Burgers' Zoo heeft sinds donderdag toch twee hamerhaaien. 
De dierentuin verwelkomde het nieuwe dier nadat woensdag een hamerhaai was overleden na 
transport naar de dierentuin. 
 
Het transport van de nieuwe hamerhaai verliep donderdag 
zonder problemen, meldde de dierentuin. 
Woensdag ontving de dierentuin al twee hamerhaaien. De 
zeedieren zijn zeldzaam in Europese dierentuinen. 
Onmiddellijk na aankomst bleek het niet goed te gaan met 
een van de haaien. Het dier zonk naar de bodem van het 
bassin en verroerde zich nauwelijks. Haaien moeten 
zwemmen om te kunnen ademen. Pogingen het dier extra 
zuurstof te geven mochten niet baten. 
 
Sectie 
De dierentuin regelde snel een derde hamerhaai, vooral om de overlevingskansen van de overgebleven 
haai te vergroten. ''Deze haaien leven in gezelschap en het leek ons goed snel een metgezel te regelen'', 
zegt een woordvoerster van Burgers' Zoo. De dierentuin voert samen met de Universiteit van Utrecht 
sectie uit op de overleden hamerhaai. Het kan enkele weken duren eer er iets duidelijk wordt over de 
exacte doodsoorzaak. ''Als we die al vinden'', aldus de woordvoerder. 
 

 
 
400 beelden 
onder water, 
als een 

kunstmatig 
rif. Gemaakt 
door Jason 

deCaires 
Taylor.  
Te vinden in een onderwatermuseum in  
Cancun, Isla Mujeres, Mexico. Het project 
kostte 18 maanden, 120 ton cement, zand en 
grind, 120 uren werk onderwater,  
$ 250.000 en 2500 muggebeten. Volgens de 
Los Angeles Times van 1 november 2010. 
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Uit het logboek van André Roos 
 
Sinds wanneer duik je en wat was je eerste duik? 
Tussen ‘de eerste duik’ en ‘het duiken’ zitten toch wel een aantal jaren verschil. 
De eerste duik maakte ik toen ik op Curaçao woonde. We waren een dagje 
naar Klein Curaçao en daar maakte ik mijn eerste duik. Gewoon een hardpack, 
automaat, bril en vinnen. Na een korte uitleg van de marine-instructeur gingen 
we onderwater. Wat mij daar het meeste van is bijgebleven is dat de fles 
continu tegen mijn achterhoofd stootte en dat was redelijk vervelend. 
Met het duiken zelf zijn Marian en ik begonnen in 2005. Voor dit doel gingen we op vakantie naar Sharm 
El Sheik om daar een opleiding te volgen. Omdat we het beide erg leuk vonden en Roel ons lekker bleef 
maken met zijn duikverhalen uit Nederland, kreeg het zijn vervolg in Nederland. 

 
Hoeveel gelogde duiken heb je? Bijna 
300 duiken 
 
Waar, in welke landen heb je zoal 
gedoken?  
We hebben gedoken in Egypte, 
Nederland, Curaçao, Engeland, Frankrijk 
en Spanje. 
 
Vertel wat over jouw meest bijzondere 
en dierbare duiken uit je logboek.   
Aan heel veel duiken heb ik mooie 
herinneringen. Maar vaak maakt de 
eerste keer de meeste indruk. Zo ook 
duik 13 in de Westerschelde. Dit was de 
eerste duik dat ik sepia’s zag. Het meest 
verrast was ik door de onverstoorbaar-
heid waarmee ze gewoon doorgingen 

met het doen van hun “ding”. 
Een andere duik was duik 26 samen met Roel toen we op zoek gingen naar het wrak van de BV34. 
Zonder te dreggen of exacte  locatie gingen we te water op zoek naar het wrak. Na enige tijd zoeken 
begon mij het gevoel te bekruipen dat het misschien niet de juiste manier was. Op dat moment schoot er 
een school vis weg en doemde het wrak op. Dat was een geweldig gezicht, ook al omdat het wrak zo 
prachtig begroeid was. 
Duik 76 vond plaats op Vaersenbaai, Curaçao. Na een flink 
eind uitzwemmen in ZW richting zakten Marian en ik af naar 
30 m. Hier ligt de bodem bezaaid met autowrakken uit de 
jaren 40 en 50. Deze zijn tijdens een storm van een ponton 
afgegleden en liggen daar nu op de bodem. Ook de 
sleepboot en het ponton liggen er nog. Door de 
herkenbaarheid van de auto’s was het een geweldige duik. 
Op de terugweg zwommen we langs de drop-off rustig terug. 
Op een meter of 7 bevond zich een grasvlakte met 
zeeschildpadden. Een perfecte locatie om je veiligheidsstop 
te maken aan het eind van zo’n mooie duik. 
 
Wat was je kortste of langste duik ooit en hoe kwam 
dat?  
De kortste duiken zijn verschillende duiken op Dishoek van 
15 minuten en minder en allemaal te wijten aan een 
combinatie van het zicht en de stroming. Deze laat zich niet 
altijd juist voorspellen. 
Er zijn verschillende duiken in Nederland en het buitenland 
van meer dan 100 minuten. De langste echter was duik 278 
op “Tugboat”, Curaçao. Deze duik duurde maar liefst 118 
minuten. Na een prachtige duik tussen “Tugboat” en 
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“Directors Bay” kun je nog heel veel zien en fotograferen in het relatief ondiepe deel bij de sleepboot. 
 
En tot slot: welk waterdier heeft het meeste indruk op je gemaakt? 
De sepia blijft geweldig om naar te kijken, maar dat geldt ook voor haaien en zeepaardjes. De laatste 
vakantie zagen we een heel grote maanvis op zijn gemakje boven ons langs komen en dat was toch wel 
heel bijzonder! 
 
Hartelijk bedankt voor de medewerking!!   Margreet van Aalst 

 

 
 

Een gewone zeester. Op de detailfoto in de vorige luchtbel was de rug te zien van een ‘Gewone 
zeester’. Wij duikers vinden dit stekelhuidige dier meestal ook maar heel “gewoon” (ik heb nog nooit 
iemand na de duik heel enthousiast horen roepen “Ik heb een zééster gezien!”). Het is een zeer 
algemene soort in Zeeland en vrijwel elke duik kom je ze wel tegen, maar eigenlijk is de ‘Gewone zeester’ 

helemaal niet zo gewoon! 
 
De Gewone zeester behoort tot de stam van 
Stekelhuidigen. Op de detailfoto was goed te zien dat 
de huid van deze zeester inderdaad bedekt is met 
allemaal korte afgeronde stekels (de witte 
bobbeltjes). Tussen de stekels zitten gesteelde 
tweekleppige tangetjes (de zogenaamde pedi-
cellariae, zie inzetfoto) die een verdedigingsfunctie 
hebben tegen kleine dieren en larven. De opperhuid 
is bedekt met trilharen die er voor zorgen dat de huid 
verschoond blijft van afvaldeeltjes en organismen die 
zich op de zeester willen vestigen. 
 
De zeester is radiaal symmetrisch, wat wil zeggen 

dat de ene helft van het dier het spiegelbeeld vormt van de andere helft. Uniek voor zeesterren is dat ze 
in elk van de vijf armen een gelijke set organen hebben. Als in geval van nood een arm afbreekt kan deze 
tot een geheel nieuwe zeester uitgroeien! 
Zoals alle stekelhuidigen heeft de Gewone zeester een stelsel van watervaten dat dienst doet voor de 
voortbeweging. Door het lichaam loopt een stelsel van kanaaltjes gevuld met zeewater, welke uitmonden 
in buisvoetjes. Door het beurtelings vullen en 
legen van de afzonderlijke buisvoetjes kan de 
zeester zich voortbewegen. Als een zeester 
actief is staan de uiteinden van de armen vaak 
iets omhoog gebogen, dit doet het dier om te 
kunnen “zien”, er zitten namelijk lichtgevoelige 
cellen aan de uiteinden. 
 
De Gewone zeester is gek op lekkere mosselen 
en oesters (en andere schelpdieren). De 
zeester stulpt zich over het schelpdier en hecht 
zich met zijn zuigvoetjes vast aan de schelp en 
begint te trekken. Het schelpdier in nood houdt 
met alle macht zijn schelp gesloten, maar door 
zuurstofgebrek zal hij op een gegeven moment 
zijn kleppen toch openen. Op dat moment duwt 
de zeester een stukje van zijn uitgestulpte 
maag naar binnen. De spijsverteringssappen tasten de sluitspier van het schelpdier aan en de schelp 
gaat helemaal open. De zeester kan de zacht gemaakte voedselbrij nu zo naar binnen werken. De 
zeester zelf wordt door enkele vissen en krabben gegeten. 
Een Gewone zeester kan wel tot 50 cm groot worden, gemiddeld worden ze 5 jaar oud. De Gewone 
zeester heeft dus best wel wat bijzondere kenmerken en is helemaal niet zo “gewoon”! Misschien 
aanleiding om tijdens een volgende duik dit dier eens nader te observeren? 
 
De eregalerij van goede oplossers: Martin Verhage, Yolanda de Jong, Roel van der Mast, Astrid 
van der Mast, Albert van Es en Marinella van Es 
          Mathilde Matthijsse, www.zeelandonderwater.nl 
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De spits is er af. Waren er bij fotoraadsel 1 maar liefst zes goede inzenders, dat zullen er bij fotoraadsel 2 

vast minder zijn. De 
vraag is weer:  
Waarvan is dit een 
detail?  
 
Stuur de oplossing per 
e-mail (onderwerp: 
fotoraadsel 2) uiterlijk 14 
februari 2011 naar 
Mathilde. 
 
 
In de maart-Luchtbel 
onthult Mathilde de 
oplossing en krijgen de 
goede oplossers weer 
een eervolle vermel-
ding.  
 
Hoorde je de vorige keer 
niet bij de goede 
inzenders? Grijp dan 
deze nieuwe kans.  
Na 10 fotoraadsels zijn 

er voor de DTZ-leden met de meeste goede oplossingen aantrekkelijke prijzen! 
 

 
 
 

 Datum Kentering t.o.v. 
Zierikzee 

Afvaartijd Bestemming  

Zaterdag 25  juni HW  11.15   9.30 Windgat 
Zaterdag 9 juli HW  10.30   9.00 Sleepwrak  Tholensche gat 
Zondag 24 juli HW  10.10   8.45 Gorishoek 
Zaterdag 27 augustus HW  15.10  13.00 O 31   (lamp Kees_Jan) 
Zaterdag 3 september LW  13.50  11.00  Kulkenol havenhoofd (Z-zee) 

 
 
In het komend seizoen worden de leden van 
duikteam ‘Zeeland’ weer in de gelegenheid 
gesteld om met de ‘Cornelis Laurens’ een 
aantal bootduiken te maken.  
 
De data zijn in overleg met de schipper / 
eigenaar vastgesteld maar over de 
bestemming kan nog worden onderhandeld.  
 
Heb je nog suggesties over locaties? Laat 
het me zo spoedig mogelijk weten. 
 
Kees Glas 
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Gelezen in De Stentor, 22 juli 2010. Door Frans Ebeltjes, foto Frans Paalman 

 
ZWOLLE - Voor de medewerkers 
van het Belgische duikbedrijf Disa 
is het de gewoonste zaak van de 
wereld: beton storten in volledige 
duikuitrusting.  
 
In de ogen van de leek is het wel 
apart, zeker op een plek waar normaal 
geen water te bekennen is. De 
inmiddels uitgegraven tunnel bij de 
Dokter Spanjaardweg, die fietsers en 
voetgangers straks veilig onder de 
Ceintuurbaan door moet laten, is door 
opkomend grondwater een kanaal 
geworden. 
 
Het water wegpompen zodat droog 

beton kan worden gestort, is volgens Ger Geenen van Disa geen optie. "Veel te groot risico dat de boel in 
de directe omgeving dan gaat schuiven", zo weet hij. 
Daarom moet er onder water beton worden gestort. De duikers zijn nodig om de damwand voortdurend te 
inspecteren en te onderzoeken of het beton gelijkmatig is gestort en nergens weg kan lekken. 
 
Geen helder fris water overigens waarin het een genot is om de zomerse hitte even te ontvluchten. 
Duiker Herbert Wiebelts en zijn collega's Arthur en Cedric moeten zich meerdere keren per dag 
onderdompelen in wat meer dunne soep dan 
zwemwater lijkt. 
Geen ramp trouwens, want ze worden van top 
tot teen beschermd door een dik duikerpak met 
stalen helm. "Je ziet onder water ook geen hand 
voor ogen", aldus de duiker. "Alles moet op de 
tast gebeuren. Op zich is dat geen probleem, 
want we weten natuurlijk precies hoe het er uit 
moet zien onder water." 
 
De tunnelingang loopt schuin af, vanaf het 
maaiveld tot een diepte van zes meter onder 
het wegdek van de Ceintuurbaan. In eerste 
instantie wordt onder water een laag van 80 
centimeter beton aangebracht. Dat gebeurt door 
middel van een drijver met een pijp erop waarin 
het beton wordt gestort. Vanaf een ponton in 
het water houdt iemand met een elektronisch 
peillood precies in de gaten of het beton in 
voldoende dikte en gelijkmatig gestort wordt. 
Hoe gelijkmatiger en gladder hoe beter, want 
dat maakt de latere afwerking makkelijker. 
Twee weken geleden gebeurde dat al in de 
noordelijke ingang, aan de zijde van Oosterenk. 
Het gisteren gestorte beton moet een paar 
weken uitharden, voordat begonnen kan 
worden met het wegpompen van het water. 
Op de werkvloer komen later de wanden en een 
afdekvloer. Pas op dat moment zal de 
uiteindelijke tunnelvorm een beetje zichtbaar worden. Vervolgens moet het middendeel onder de 
Ceintuurbaan gemaakt worden. Daartoe wordt om de beurten de linker en de rechterbaan voor het 
verkeer afgesloten. Net zoals dat eerder gebeurde met de tunnel ter hoogte van de Tesselschadestraat. 
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Gelezen op www.stichtingdeoosterschelde.nl , 13/16 december 2010 

 
Bij de Zeelandbrug zijn vorige winter grote hoeveelheden hoogoven-
slakken gestort. Dit ten behoeve van de vooroeverversterkingen door 
Rijkswaterstaat (Rws). Stichting de Oosterschelde (Sdo) keert zich 
tegen het gebruik van hoogovenslakken, omdat nog steeds niemand 
met zekerheid kan zeggen dat er geen schadelijke effecten zullen 
optreden voor milieu en voedselveiligheid. 
Mede in dat verband heeft Rws in maart 2010 opdracht gegeven om 
een “innovatief onderwaterlandschap” aan te leggen, zodat de natuur 
zich zo snel mogelijk zou herstellen. Deze opdracht is uitgevoerd door 
Van Oord, Deltares en Gimaris. In de golfzone en dieper zijn in het 
kader van “eco-design” breukstenen aangebracht op een deel van de 
hoogovenslakken. Zo is bij de Zeelandbrug het “eco-rif” ontstaan. De 

breuk-
stenen zijn 

imiddels 
fraai be-
groeid met pioniersoorten. Ook is er een 
nieuwe duiktrap aangelegd. 
 
Op donderdag 16 december werden onder 
openstaande hemelsluizen het eco-rif en de 
duiktrap geopend. Na een introductie volgde de 
presentatie van het project “Ecodesign 
Zeelandbrug” door ir. Erik van Eekelen van Van 
Oord, werd het “Rijke Dijk” concept uitgelegd 
door drs. Mindert de Vries van Deltares en 
presenteerde dr. Arjan Gittenberger (Gimaris) 
het thema onderwaterbiologie en monitoring. 

Vervolgens werd het nieuwe informatiebord onthuld en werd de duiktrap officieel ingewijd.  
 
Sdo symphatiseert met diegenen die zich hebben ingezet om de bekendste duiklocatie van Nederland 
een nieuw gezicht te geven. Het eco-rif maakt deel uit van een spannend onderwaterlandschap dat de 
komende jaren haar biodiversiteitspotentie zal moeten bewijzen. Sdo feliciteert iedereen met het 
voortschrijdend inzicht dat hoogovenafval niet zondermeer kan worden aangewend in ons Scheldewater. 
Herstel- en afdekwerkzaamheden blijven daarbij nodig en de kosten daarvan illustreren dat men beter 
meteen kan kiezen voor een 
natuurvriendelijk en duurzaam 
alternatief. Sdo roept op tot 
waakzaamheid, want herstel- en 
afdekwerkzaamheden zijn geen 
legitimatie voor verder 
grootschalig gebruik van 
hoogovenafval in beide Scheldes. 
 
Sdo vindt dat bij toekomstige 
vooroeververstevigingen het 
principe “building with nature” 
absoluut de leidraad moet zijn. 
Per locatie kan gekozen worden 
voor een oplossing die het 
karakter van het oorspronkelijke 
onderwaterlandschap maximaal 
benadert. Daarmee vermijden we 
de eftelingisering van de onder-
waterwereld. 
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In De Luchtbel van mei 2010 vermeldden we de bioscoopfilm, nu ook verkrijgbaar als boek en DVD! 
 

Na Earth en Winged Migration is er Oceans! 
Oceans geeft ons een nieuwe blik op de indrukwekkende wereld van 
onze oceanen. Bijna drie kwart van de aarde bestaat uit water. 
Oceans laat zien welke mysteries onder de oppervlakte schuilgaan. 
Filmmakers  Jacques Perrin (Winged Migration, Microcosmos) en 
Jacques Cluzaud duiken diep in de oceanen van de wereld om ons de 
ongelofelijke dieren te laten zien die daar leven. Met nooit eerder 
vertoonde beelden, gemaakt met behulp van de nieuwste technieken, 
biedt Oceans een unieke kijk op de wereldzeeën1 
 
Schitterend boek  
Dit prachtige 
boek, afgeleid 
van de film 
Oceans, staat 

vol met schitterende beelden en belevingen van 
het productie team tijdens hun 4 jarige reis om 
deze film te maken. Het boek bevat ruim 320 
pagina’s aan prachtige verhalen, foto’s van de 
beste onderwater fotografen en beelden uit de film 
Oceans. Het productie team nodigt je uit voor een 
duik in de diepte. Ga mee op reis en ontdek de 
oceanen als nooit te voren, van de kleinste 
wezens die er leven, zoals plankton, tot aan de 
grootste en meest gevreesde van heel de oceaan, 
de blauwe vinvis en de grote witte haai.  
      
Nieuwe technieken en ontdekkingen 
Het is een adembenemende reis rond de wereld van pool tot pool, van de turquoise wateren van de 

tropische kusten tot het ijzige koude water van de 
Noordpool en Antarctica. In elk hoofdstuk komen de 
verschillende dieren in hun natuurlijke leef omgeving 
aan bod, en de techniek die er bij kwam kijken om 
deze prachtige dieren op film te zetten. Kijk en lees 
mee hoe het team deze enorme productie tot stand 
heeft kunnen brengen. Van het filmen met de 
nieuwste onderwater technieken tot de 
verbazingwekkende ontdekkingen en ontmoetingen 
met de verschillende wezens van de zee. Tot slot 
hopen de makers met dit boek licht te schijnen op de 
verhouding tussen mens en zee met betrekking tot de 
visserijen, vervuiling en het behoud van onze 
oceanen. 
 

Waar te koop?  
Op  www.trouw.nl/webshop boek + DVD € 39,95 + 
verzendkosten € 1,95 of op  
http://www.duiken.nl/?doc=winkel (kijk onder button 
‘diversen’) alleen de DVD € 19,99 + verzendkosten € ? 
 
Een voorproefje? 
Bekijk de trailers, zeer de moeite waard: 
http://www.youtube.com/watch?v=bNQNBI2UyMg en/of  
http://www.youtube.com/watch?v=BUU-q5GXTU4 en/of 
http://disney.go.com/disneynature/oceans/ 
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Gelezen in De Standaard en De Volkskrant, 25 oktober 2010 

 
[Het gebeurt echt: duikers die vergeten worden en achterblijven. Je herinnert je waarschijnlijk wel de film 
Open Water, een verhaal met een fatale afloop. Hieronder een avontuur met, gelukkig, een ‘happy end’.]  
 
AMSTERDAM - Een Amerikaanse duiker die twintig kilometer voor de kust van Californië in de 
steek was gelaten door zijn duikgroep krijgt een schadevergoeding van 1,7 miljoen dollar (1,2 

miljoen euro). Dat meldt de Los AngelesTimes.  
 
Een rechtbank in Los Angeles kende ingenieur 
Daniel Carlock een geldsom van ongeveer 1,7 
miljoen dollar, omgerekend 1,2 miljoen euro, toe, 
zo bericht de Los Angeles Times zondag. Het 
incident dateert van 2004.  
 
De man was tijdens de duikuitstap als gevolg van 
problemen met zijn drukcompensatie een heel eind 
van de rest van de duikers bovengekomen. Hij 
probeerde nog tevergeefs de aandacht te trekken 
van de begeleidingsboot, maar de duikers zetten 
hun tocht voort naar een andere duikplek en 

stelden pas na enkele uren vast dat Carlock ontbrak. 
Tevergeefs probeerde de toen 45-jarige man nog de 
aandacht te trekken van de begeleidingsboot, maar deze 
zette koers richting horizon.  
 
Carlock klaagde de organisator van de duikexcursie aan en 
vroeg een schadevergoeding wegens posttraumatische 
stress en gezondheidsproblemen. Aan de rechter vertelde de 
onfortuinlijke duiker dat hij doodsangsten had uitgestaan toen 
hij urenlang helemaal alleen in een dichte nevel in het water 
lag. 
 
Gered door een scout  
Zijn redding kwam uit onverwachte hoek. Bij toeval werd hij 
na vijf uur drijven ontdekt door een 15-jarige scout die net op 
dat moment vanaf een schip door zijn verrekijker keek. 
 
Carlock heeft jarenlang juridische strijd gevoerd. Hij beweert 
na het incident last te hebben van posttraumatische stress en 
gezondheidsproblemen. 
 
Eis niet volledig ingewilligd 
De rechter in Los Angeles willigde de eis van Carlock niet 

helemaal in. Hij had namelijk 2 miljoen dollar geëist., maar de rechter vond dat de 
hobbyduiker zelf ook deels verantwoordelijk was voor zijn eigen veiligheid. 
 
 

 
 
Een leuk filmpje. Er wordt Engels gesproken maar de beelden spreken voor zich:  
 
http://www.ted.com/talks/david_gallo_shows_underwater_astonishments.html 
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   Op 5 en 6 februari 2011 is het weer tijd voor 
Duikvaker. De drie hallen van Expo Houten worden ook dit keer weer gevuld met werkelijk alles wat de 
aankomende, beginnende en ervaren duiker interesseert. En je kunt zelfs een proefduik maken of 
duikmaterialen testen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mascha School, Stefan Grob, Roelien Braber, Edward Oranje, Tamar Oranje, 
Ramses Oranje, Tilly Neve – Van der Leden, Stefan Brom en Yvonne Orgers. 
 
 
 
 
 
 

 
Foto’s op volgorde, die van Stefan Brom ontbreekt nog. Allen veel plezier bij DTZ! 
 
Uitschrijvingen: Saskia Janse, Annette van der Kooij, Eric van Russen Groen en Hans van Zetten. 
    Het ga jullie goed. 

                                                      
 
Di    1,  8 feb    Cursus Basic Life Support (DAN).        
Opgave bij Harm Verbeek. 

Za  5 – zo 6 feb     Duikvaker 2011, Expo Houten 
Di    8 feb             Wrakduiklezing Vic Verlinden, Breskens. Opgave Leon Joosse. 
Za 12 – zo 13 mrt  Antwerpse duiksportbeurs – hangar 29 Antwerpen 
Ma 11 apr             Algemene LedenVergadering, Clubhuis, 20.00 u  


