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Van de redactie 
 

De foto op de voorzijde staat op de website. We willen de foto’s op de website onder de 
aandacht brengen. Heb je nog andere club foto’s stuur ze naar Luchtbel@duikteamzeeland.nl. 
Wij zorgen dat ze op de website komen. 

Na veel moeite ligt er toch weer een redelijk volle Luchtbel. Zelfs in de winter hebben we als 
vereniging een druk programma. De afgelopen maand hadden we een leerzame 
persluchttraining. We konden op die avond stoeien met een decoballon, bergingsboei, reel, 
geblindeerd zwemmen, duiken door holen en gaten. De 1* opleiding is begonnen. Leuk om 
enthousiaste nieuwe leden te zien. Eind deze maand begint DAN specialty. Wanneer je nog niet 
hebt opgegeven, het kan alsnog. 

De trainingscommissie heeft de touwtjes strak aangetrokken op de woensdag avond. Van 
snorkelen tot ademhalingsoefeningen, gericht om je conditie te vergroten. 

De datum voor de voorjaars ALGEMENE LEDENVERGADERIN G staat gepland op 24 maart 2014. 
Mocht je nog stukken willen sturen voor de agende. Deel ze met het bestuur! 

Kopij voor de volgende Luchtbel kunnen jullie inzenden voor 15 maart 2014  naar 
Luchtbel@duikteamzeeland.nl 

Veel duikplezier! 

Marian Roos en Betty van den Berg 
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Van het Bestuur 
 
Een bestuur dat nog steeds zonder voorzitter z’n werk doet.   
Dat is niet onmogelijk, maar een club en een bestuur heeft gewoon een voorzitter nodig. Om 
onder meer de club te vertegenwoordigen en om het aanspreekpunt te zijn voor de leden. 
In de komende algemene ledenvergadering hopen we een voorzitter voor te dragen, maar eerlijk 
gezegd hebben we nog geen concrete kandidaten. We hebben verschillende dingen geprobeerd 
om een voorzitter te vinden, tot nu toe zonder resultaat. 
Iedereen heeft een goede reden om het niet te doen, maar we hebben er maar één nodig met 
een reden om het wel te doen. Misschien iets om te overdenken voordat we op 24 maart 2014 
onze ALV hebben. Mocht je een idee hebben hoe we goede voorzitter kunnen vinden, stuur een 
berichtje naar bestuur@duikteamzeland.nl.  
 
In de ledenvergadering kunnen we hopelijk al wat meer vertellen over de stappen die zijn gezet 
na het besluit om het clubhuis niet te kopen. We hebben in ieder geval het jaarverslag en 
jaarrekening over 2013 en ook de werkgroep Nitrox heeft wellicht iets te melden. 
 
Onder de leden gebeurt er ook van alles.  
In de Luchtbel (wat leest dat digitale exemplaar toch heerlijk weg, dank hiervoor aan de 
redacteuren Betty en Marian) zijn belevenissen van leden te lezen.  
Op Facebookpagina’s, internetfora en de DTZ-Yahoogroep zijn ook nog DTZ-leden te vinden die 
deze winter doorduiken. 
Er zijn leden die gezinsuitbreiding hebben, er zijn leden die ziek zijn en moeten afzien van 
duiken en er zijn leden die feestjes vieren omdat ze samen 100 jaar zijn of 500 duiken hebben 
gemaakt. Kortom volop beweging! 
 
Als bestuur hebben we nu al zicht op een aantal leuke activiteiten die op de rol staan in de 
periode dat het water wat warmer wordt. Dan zijn er vast ook nog activiteiten waarvan we niet 
weten. Wil je die met de club delen, schrijf een stukje in de Luchtbel of gebruik de Yahoo! 
 
Namens het bestuur 
Mario de Wever 
secretaris 
 

Emailadressen Duikteam Zeeland 
 

Bestuur   bestuur@duikteamzeeland.nl 
Voorzitter   voorzitter@duikteamzeeland.nl (vacant) 
Secretaris   secretaris@duikteamzeeland.nl 
Penningmeester  penningmeester@duikteamzeeland.nl 
Hoofdtrainer   hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl 
Materiaalcommissie  materiaal@duikteamzeeland.nl 
Treur en jubel   treurenjubel@duikteamzeeland.nl 
Luchtbel   luchtbel@duikteamzeeland.nl 
Ledenadministratie  ledenadministratie@duikteamzeeland.nl 
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Van de trainingscommissie (1)
Specialisatie Onderwaterbiologie  
 
Na de leuke ervaringen van de afgelopen jaren wil ik ook dit 
seizoen weer de specialisatie Onderwaterbiologie geven. Deze 
specialisatie doen we in ieder geval met de 2* opleiding m
ruimte voor andere deelnemers. In de DTZ kalender is tijd 
gereserveerd op zaterdag 5 en 12 april 2010. We komen dan 
samen van 09.30 tot 12.30 uur in het clubhuis, Isabellagang 1 te 
Middelburg. Ik geef dan 4 theorieblokken met tussendoor een 
aantal leuke oefeningen.  

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 i
enkele leuke oefeningen klaarliggen. Houd zeker 26 april 20104 
hiervoor vrij. 
 
Ik zoek dus deelnemers voor deze cursus. Geef je op voor 1 maart 
2010 bij hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl
boek besteld wordt (door Mathilde).  Het boek kost 
verzendingkosten) en de cursus € 20,

 
Harm Verbeek  

 

Van de trainingscommissie (

Herhaling “BASIC LIVE SUPPORT” van DAN 
Al enige jaren geef ik voor Duikteam Zeeland de DA
en deels praktische opleiding gaat verder dan alleen reanimatie. Er wordt ook veel aandacht 
besteed aan het herkennen van symptomen en het adequaat reageren (herkennen van shock, 
toepassen van de stabiele zijligging
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Van de trainingscommissie (1)  
 

Na de leuke ervaringen van de afgelopen jaren wil ik ook dit 
seizoen weer de specialisatie Onderwaterbiologie geven. Deze 
specialisatie doen we in ieder geval met de 2* opleiding maar er is 
ruimte voor andere deelnemers. In de DTZ kalender is tijd 
gereserveerd op zaterdag 5 en 12 april 2010. We komen dan 
samen van 09.30 tot 12.30 uur in het clubhuis, Isabellagang 1 te 
Middelburg. Ik geef dan 4 theorieblokken met tussendoor een 

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. Houd zeker 26 april 20104 

Ik zoek dus deelnemers voor deze cursus. Geef je op voor 1 maart 
hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl en dan zorg ik dat het 

boek besteld wordt (door Mathilde).  Het boek kost € 24,20 (excl. 
€ 20,- 

Van de trainingscommissie ( 2) 

“BASIC LIVE SUPPORT” van DAN  

Al enige jaren geef ik voor Duikteam Zeeland de DAN BLS opleiding. Deze deels theoretische 
en deels praktische opleiding gaat verder dan alleen reanimatie. Er wordt ook veel aandacht 
besteed aan het herkennen van symptomen en het adequaat reageren (herkennen van shock, 
toepassen van de stabiele zijligging). Natuurlijk wordt er geoefend in het verrichten van 

reanimatie op de pop.  
Zelf vind ik het meest opmerkelijke aan de cursus de nadruk 
die op het alarmeren werd gelegd – hier valt nog veel winst te 
behalen. 
Ook in 2014 wordt de Provider cursus gegeven v
van € 17,60 (excl. verzendkosten) en hiervoor krijg je een 
leuk pakket (zie foto) en natuurlijk een nuttige cursus. Als je 
de cursus al gedaan hebt, is de aanbeveling om deze iedere 
2 jaar te herhalen. De kosten zijn dan € 15,40 voor de 
hercertificering. Inmiddels zijn de data gepland op 4 maart
18 maart (onder voorbehoud) 2014 en per keer kunnen er 8 
tot 12 mensen deelnemen. Opgeven kan via: 
hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl 
 
Harm Verbeek 
NOB 2* instructeur en DAN BLS instructor
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N BLS opleiding. Deze deels theoretische 
en deels praktische opleiding gaat verder dan alleen reanimatie. Er wordt ook veel aandacht 
besteed aan het herkennen van symptomen en het adequaat reageren (herkennen van shock, 

). Natuurlijk wordt er geoefend in het verrichten van 

Zelf vind ik het meest opmerkelijke aan de cursus de nadruk 
hier valt nog veel winst te 

Ook in 2014 wordt de Provider cursus gegeven voor de prijs 
€ 17,60 (excl. verzendkosten) en hiervoor krijg je een 

leuk pakket (zie foto) en natuurlijk een nuttige cursus. Als je 
de cursus al gedaan hebt, is de aanbeveling om deze iedere 

€ 15,40 voor de 
tificering. Inmiddels zijn de data gepland op 4 maart en 

2014 en per keer kunnen er 8 
tot 12 mensen deelnemen. Opgeven kan via: 

OB 2* instructeur en DAN BLS instructor 
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Beëindiging duiksport 
 
Zoals jullie hebben kunnen lezen heb ik het afgelopen jaar last gehad van een hartritmestoornis. 
Inmiddels heb ik dat achter de rug. Medio Januari was ik bij mijn cardioloog. Deze vertelde mij 
dat op enig moment mijn hartritmestoornis wel weer terug zal keren en dat ik dan opnieuw 
behandeling nodig zal hebben. Indien die stoornis zich voordoet zal mijn kans op trombose en 
embolie onaanvaardbaar toenemen. Om die reden adviseerde hij mij mijn huidige 
medicijngebruik onverminderd door te zetten en met name voor wat betreft de 
bloedverdunners.  Aspirine in plaats van bloedverdunners was geen optie, omdat het effect 
daarvan te klein is.  

Duiken en bloedverdunners gaan niet samen. Op 3 meter diepte bestaat de kans dat mijn ogen 
bloedingen vertonen en dieper zelfs mijn oren. Dat betekend dat ik een streep moet zetten onder 
bijna 40 jaar duiken en tel ik mijn zegeningen. Ruim 2.500 duiken mocht ik maken en het heeft 
vele mooie, maar soms ook spannende momenten opgeleverd.  

Terugdenkende aan die mooie momenten, doemen dan ook die momenten op dat ik er bijna 
geweest was. Bijna verdronken bij het Williams Lighthouse op Bonaire. Ik heb daarover eerder 
verslag gedaan in de Luchtbel. Dan was er daar dat moment dat ik mijn zwager bijna verloor, 
toen deze in de Middellandse zee met een deco en een dwarslaesie boven water kwam. Na 
behandeling in de compressiekamer in Nice en vervolgbehandelingen thuis is hij gelukkig weer 
helemaal hersteld.    

Het klinkt wellicht wat cynisch, maar je houdt er ook 
spannende verhalen aan over.  Een van de vele mooie 
duiken, was misschien wel een zeer diepe duik in de 
Middellandse zee op de Rubis. Letterlijk omringd door 
enorme kongeralen die luchtbelletjes van mijn pak 
pikten.  Dat waren geweldige ervaringen en ik deed er 
vriendschappen bij op. Ik zal nog wel lid blijven van het 
Duikteam Zeeland om nog eens te komen zwemmen. 

Paul Poland 
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Schema 1* opleiding 
woensdag 26 februari 2014 19.30 1* Theorie Toets H3 Zwembad Yolanda 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Yolanda en Harm 

woensdag 5 maart 2014 19.30 1* Theorie H4 duikberekening Zwembad Kees 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Kees en ? 

woensdag 12 maart 2014 19.30 1* Theorie Toets H4 Zwembad Kees 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Kees en Erik 

woensdag 19 maart 2014 19.30 1* Theorie H5 te water gaan Zwembad Erik 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Erik en  Yolanda 

woensdag 26 maart 2014 19.30 1* Theorie Toets H5 Zwembad Erik 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Erik en Kees 

woensdag 2 april 2014 19.30 1* Theorie inhalen/afronden Zwembad ? 

  21.15 1* Opleiding Zwembad ? 

woensdag 9 april 2014 19.30 1*  1e buitenduik ntb   

woensdag 16 april 2014 19.30 1*  2e Buitenduik ntb   

woensdag 23 april 2014 19.30 1*  3e Buitenduik ntb   

woensdag 30 april 2014 19.30 1*  4e Buitenduik ntb   

woensdag 7 mei 2014 19.30 1*  5e Buitenduik ntb   

woensdag 14 mei 2014 19.30 1*  6e Buitenduik ntb   

woensdag 21 mei 2014 19.30 1*  7e Buitenduik ntb   

woensdag 28 mei 2014 19.30 1*  8e Buitenduik ntb   

woensdag 4 juni 2014 19.30 1*  9e Buitenduik ntb   

woensdag 11 juni 2014 19.30 1* 10e Buitenduik ntb   

woensdag 18 juni 2014 19.30 1* 11e Buitenduik ntb   

woensdag 25 juni 2014 19.30 1* 12e Buitenduik ntb   

Schema 2* Opleiding 
zaterdag 26 april 2014   2* Biologieduik Grevelingen ntb Harm + ? 

    2* Biologieduik Oosterschelde ntb Harm + ? 

zaterdag 3 mei 2014   
2* Navigatie Grevelingen (2 
duiken) ntb Harm + ? 

Overige opleiding (Specialisatie) 
dinsdag 4 maart 2014 19.30 BLS Reanimatie Clubhuis Harm en Erik 

dinsdag 18 maart 2014 
(onder voorbehoud) 

19.30 BLS Reanimatie Clubhuis Harm en Erik 

Zaterdag 5 april 2014   9.30  Onderwater Biologie  Clubhuis  Harm 

Zaterdag 12 april 2014   9.30  Onderwater Biologie  Clubhuis  Harm 

zaterdag 26 april 2014   2* Biologieduik Grevelingen ntb Harm + ? 

    2* Biologieduik Oosterschelde ntb Harm + ? 
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Training Woensdag avond  
Woensdag 26 februari 2014  20.15 Perslucht training gevorderden Zwembad Harm 

Woensdag 5 maart 2014  20.15 Conditietraining Zwembad Roel 

Woensdag 12 maart 2014  20.15 Conditietraining Zwembad Erik 

Woensdag 19 maart 2014  20.15 Conditietraining Zwembad Yolanda 

Woensdag 26 maart 2014  20.15 Perslucht training gevorderden Zwembad Kees 

Woensdag 2 april 2014  20.15 Conditietraining Zwembad Frans 

Woensdag 9 april 2014  20.15 Conditietraining Zwembad Harm 

Woensdag 16 april 2014  20.15 Conditietraining Zwembad Frans 

Woensdag 23 april 2014  20.15 Conditietraining Zwembad Yolanda 

Woensdag 30 april 2014  20.15 Conditietraining Zwembad Roel 

Woensdag 7 mei 2014  20.15  Vrijzwemmen Zwembad   

Woensdag 14 mei 2014  20.15  Vrijzwemmen Zwembad   

Woensdag 21 mei 2014  20.15  Vrijzwemmen Zwembad   

Zwembadtijden Duikteam Zeeland 
 
De openingstijden voor het seizoen 2013-2014 zijn door het bestuur vastgesteld op de volgende 
tijden: 

• Woensdag 8 januari 2014 tot 2 april 2014 van 20.15 tot 22.15 uur  
• Huur zaaltje voor theorielessen woensdag 8 januari tot 2 april 2014 van 19.30 tot 20.15 

uur  (m.u.v. voorjaarsvakantie woensdag 19 februari 2014) 
• Zondag 1 oktober 2013 tot 30 april 2014 van 12.30-13.30 uur (m.u.v. nationale 

feestdagen) 

 

Beursbezoek 
 

De komende maanden zijn er weer verschillende beurzen voor de duikliefhebbers. 

Antwerpen duikbeurs 15 en 16 maart http://users.skynet.be/fb222721/duiken/index.htm 
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Vajèn 
 

Ik (Paul) belde Marjon op welk huisnummer we onze opwachting gingen maken voor een 
bezoek aan de familie Sturm-Schiks. Oh zei ze, ja kan het niet missen als je in de Braamstraat 
bent.  
 

Ze had gelijk. Ik zag gelijk dat op 
hun residentie een heuse 
ooievaar door de ruit getracht had 
de woning binnen te vliegen. 
Marjon miste ik buiten, maar ze 
bleek binnen al ingedaald te zijn 
op de bank. In de woning 
gekomen was ik benieuwd of het 
de ooievaar gelukt was Vajèh af 
te leveren. Ik werd echter  
getroffen door de prachtige foto’s 
aan de muur van een giraf, de 
witte zebra en de – naar ik meen - 
impala’s. Afrika alom in de 
gezellige huiskamer met zelfs 
houtsnijwerken van de exotische 
dieren uit het grootste werelddeel 
van onze aardkloot. Ronald en 
Linda waren overduidelijk Afrika-
liefhebbers net als ik en al gauw 
ging het gesprek daarover.  
 

Na enige tijd realiseerde ik mij dat we daar zeker niet voor gekomen waren en ik informeerde 
met een schuldgevoel naar Vajèh. Zij bleek op anderhalve meter afstand in de box te liggen 
slapen. Wat een poppetje, welde de gedachte op in mijn verbeelding. Vol zichtbare trots haalde 
Ronald zijn dochter onder het dekentje vandaan en toonde het aan de wereld. Een wereld die 
wij dan even voor jullie vertegenwoordigde. Dat moest op de foto en natuurlijk met Linda daarbij. 
Een prachtig meisje met hele mooie heldere ogen, viel ons op. In het enthousiasme op onze 
wereld geboren te worden, had ze twee weken vroeger haar intrede gemaakt dan gebruikelijk is. 
Voor Marjon en mij geen enkel probleem, in tegendeel, want wij hunkerde al langer naar een 
lijntje beschuit met muisjes.  
 

Tijdens het schrijven van dit verslag voor u zocht ik nog op internet naar de naam Vajèn. 

Een naam die zo elegant klonk dat die alleen in sierlijke letters uitgedrukt, goed tot haar recht 
kwam. Ik vond het terug in de Servische taal, maar bakte daar niets van. Wellicht was het een 
toevalligheid en heeft Vajèh niets met Servië te maken. Niettemin ben ik benieuwd naar de 
herkomst van die naam en dit is dan ook een uitnodiging aan Ronald en Linda om in de Luchtbel 
te verhalen over hun keuze voor deze naam en wellicht de geschiedenis en de historische 
betekenis daarvan. 
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Ronald en Linda en in het bijzonder Vajèh, bedankt voor de gastvrije onthaal van Marjon en mij. 
 
Paul Poland. 
 
Normaal gesproken beschrijven Marjon en ik zo´n bezoek gezamenlijk; met dien verstande dat 
ik een voorzet geef en Marjon haar gewaardeerde kritische correctie daarover laat gaan. Door 
tijdsdruk -ingegeven door de deadline van de luchtbel – is dat deze keer niet gelukt.  
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Verjaardagen leden 
 

Maart 
3 Chris de Mooij 

4 Martin Haverkamp 

8 Astrid van der Mast-Christiaansen 

10 Marjon Jobse 

13 Bianca de Vlieger 

15 Mathilde Matthijssen 

28 Nathalie Wattel-Hoogenboom 

31 Quillaume de Jonge 
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Vijfsterren hotspot geopend 
 
Afgelopen zaterdag heeft Neptunus onder grote belangstelling de eerste vijfsterren hotspot van 
Nederland geopend. Vol trots werden de ontwikkelingen van de hotspot aan de dijk van 
Kattendijke – Wemeldinge gepresenteerd door gedeputeerden Carl Vereecke (West-Vlaanderen) 
en Carla Schönknecht (Zeeland), wethouders Jon Herselman (Kapelle) en Jan de Poorter (Goes) 
en bestuursleden Hennie Elshof (NOB) en Ronny Margodt (NELOS). 

Voorzieningen boven 
water 
Vanuit het Interegg-
programma heeft de NOB 
in samenwerking met de 
NELOS, Provincie Zeeland 
(NL), Provincie West-
Vlaanderen (B) en de 
gemeenten Goes en 
Kapelle gezorgd dat er 
onder aan de dijk een plek 
is gemaakt met toiletten, 
douches, een spoelbak, 
zonneterrassen en een 
barbecue.Zonnepanelen 
voorzien het gebouwtje van 
stroom. Gecombineerd met 
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de mogelijkheid om bij Kleine Stelle een hapje te eten (of te overnachten) wordt het voor duikers 
uit binnen- en buitenland veel aantrekkelijker om naar deze plek te komen.Het project wordt deels 
gefinancierd met Europees geld dat is bedoeld voor de grensregio Vlaanderen - Nederland. Aan 
de andere kant van de grens, in het Vlaamse Zwevegem, wordt nog hard gewerkt aan de 
verbouwing van een olie-opslagtank tot een indoor duiktoren van vijftien meter diep. Deze opent 
naar verwachting in oktober de deuren.  

 ‘Kwaliteit voorop’ 
Het project is volgens de verzamelde bestuurders goed voor het duiken in Zeeland. NELOS-
bestuurslid Ronny Margodt vat het zo samen: 'Vroeger waren duikers echte "die-hards" die het niet 
erg vonden om in hun blote kont aan de dijk te staan. En die zijn er nog steeds, zij blijven wel 
komen. Daarnaast is er een grote groep duikers die, vooral op reis, gewend is geraakt aan betere 
voorzieningen. Voor die groep is Kattendijke nu ook een aantrekkelijke duikplaats geworden.' 

Bovendien maakt de combinatie met de tank in Zwevegem de overstap van zwembad naar 
buitenwater gemakkelijker, vindt Margodt. Ook Carla Schönknecht, gedeputeerde van de Provincie 
Zeeland, vindt de voorzieningen belangrijk voor duikers en duikondernemingen. 'Overal in Zeeland 
sta je in de buurt van water. We zijn land in zee. Duiken past daar bij en we willen de duikplaatsen 
daarom goed toegankelijk maken voor de duiksport.' 

Volgens wethouder Jon Herselman (gemeente Kapelle) deden Kapelle en Goes allebei een duit in 
het zakje 'omdat het Nationaal Park Oosterschelde de gemeenten met elkaar verbindt en de 
kwaliteit voor de duikers voorop staat. De Stelhoeve wil graag uitbreiden en de gemeenten vinden 
het belangrijk om dat te stimuleren met een kwalitatief goede duiklocatie.' 

Zorgen om duiklocatie 
Ondanks deze positieve ontwikkelingen zijn er ook zorgen onder een grote groep duikers. 
Actievoerders Natasja Vandeperre en Kurt Boeckx zagen bij duiklocatie De Tetjes niet alleen heel 
veel bagger op grootte diepte, maar ook betonblokken waar stukken betonijzer uitstaken. 'Het zicht 
is compleet weg en als iemand hier een oefening doet en terugzakt levert dat gevaarlijke situaties 
op,' zegt Kurt. Natasja: 'We vonden dat we iets moesten doen. We willen bereiken dat het 
gevaarlijke betonijzer wordt weggehaald.’ De Facebookpagina die Natasja en Kurt zijn begonnen 
staat intussen op meer dan duizend likes. 

Vicevoorzitter Hennie Elshof van de Nederlandse Onderwaterport Bond vertelt dat de NOB 
inmiddels Rijkwaterstaat heeft gevraagd te onderzoeken of er buiten het stortvak is gestort en of er 
aan de noordkant van het vak gestort kan worden. Betonpuin hoort hier volgens Hennie Elshof in 
ieder geval niet te liggen. 

 

Hennie Elshof laat ook weten dat de NOB in beroep gaat tegen de verleende vergunning voor de 
stort van staalslakken bij Zierikzee, Schelphoek en Burghsluis. De NOB zoekt daarbij de 
samenwerking met andere organisaties die belang hebben bij een gezond milieu onder water. 

 

Foto’s: Rob Aarsen 

(bron: www.onderwatersport.org) 
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Restafval van hoogovens in Nationaal Park 
 
De Provincie Zeeland heeft de vergunning verleend voor het storten van staalslakken door 
Rijkswaterstaat op verschillende duiklocaties in Nationaal Park de Oosterschelde. Door deze 
ontwikkeling komt het onderwaterleven ernstig in gevaar en zullen duiklocaties voor minstens twee 
jaar ‘een grindpad onder water’ zijn, een zeer onaantrekkelijk vooruitzicht voor duikers. De 
Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) gaat hier tegen in beroep bij de Raad van State. 
 
Vooroeverversterkingen 
Om de veiligheid van de Zeeuwse inwoners te kunnen garanderen, moet de Provincie Zeeland de 
dijken versterken. ‘Veiligheid staat natuurlijk altijd voorop,’ aldus Jack de Vries, voorzitter van de 
NOB. ‘Echter hoeft deze vooroeverversterking niet meteen een strop voor het onderwaterleven te 
zijn. Door restafval van de hoogovens – met hierin zware metalen en andere schadelijke stoffen – 
in een Nationaal Park te storten, verwoest je dit gebied. Met een natuurlijker materiaal zou je dit 
kunnen voorkomen.’ 

 Voor de staalslakken – Na de staalslakken  
Foto Ron Offermans  
 
Oplossing: natuurlijker materiaal 
Breuksteen is een natuurlijk materiaal dat je als extra laag over de staalslakken kunt storten. ‘Zo’n 
laag breuksteen over de kleine, compacte staalslakken zorgt ervoor dat het onderwaterleven in 
Nationaal Park de Oosterschelde een stuk sneller en vollediger herstelt,’ legt Jack de Vries uit. 
‘Breuksteen wordt namelijk in grote brokken gestort, waardoor bijvoorbeeld kreeften sneller weer 
een schuilplek vinden en terugkomen naar de Oosterschelde. Zonder breuksteen zijn deze 
schuilplekken er niet en zal het veel langer duren voordat het onderwaterleven weer volledig terug 
zal keren.’ 

In beroep 
De NOB vindt het belangrijk dat de natuur goed wordt beschermd en dat duikers in Nederland 
mooie duiken kunnen blijven maken. Daarom is besloten in beroep te gaan bij de Raad van State. 
‘We stappen naar de bestuursrechter omdat wij het niet normaal vinden dat er restafval met zulke 
zware metalen in een Nationaal Park wordt gestort,’ aldus De Vries. ‘Het prachtige Nederlandse 
onderwaterleven wordt vernietigd, en dat kunnen wij als organisatie niet zomaar laten gebeuren.’ 
(Bron: www.onderwatersport.org) 
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Duiken is soms maar bijzaak 
 
Als je iemand kent die veel in het buitenland zit en die nog niet zo lang geleden heeft leren duiken 
dan kan het voorkomen dat je verzoekjes krijg om te duiken op momenten dat je denkt; moet dat 
nu! 

Dat was onlangs het geval. Deze bekende, die (nog) geen lid is van de club (wordt subtiel aan 
gewerkt) liet weten dat hij weer in het land was. Of we konden duiken? 

We spraken de daarop volgende zondag af. In de loop van die week werd het hele gezin langzaam 
en om de beurt ziek, zwak en misselijk. Dus op vrijdag zag ik de bui al hangen, deze jongen werd 
ook ziek. Dus ik afzeggen onder het mom van een naderende ziekte. Het hielp ook dat ze 
noodweer afgaven, eerlijk is eerlijk. 

Uiteindelijk werd ik die zondag niet ziek genoeg en was het best mooi en zonnig weer. 

Dan de daarop volgende week maar afspreken. Weer op zondag. 

Nee ik werd niet ziek, maar het weer werd slechter en slechter. De ANWB had het over 
kleurencodes om aan te geven hoe gevaarlijk het zou worden. 

Ik wilde toch niet afzeggen. Niet deze keer, je kan niet aan de gang blijven. 

Dus die zondag wij om 09.00 uur richting de Grevelingen. Ja, er zat veel wind, maar ach dat valt 
wel mee onder water. Dat lampje wat aangaf dat de accu een probleem had negeerden we, want 
die was onlangs vervangen. Toch? En daarbij we hadden de afspraak al eens afgezegd! 

Het voordeel van iemand die net begint met duiken is dat je nog eens in een duikwinkel komt en 
daar dan al gauw een paar uur bezig ben. Allemaal leuke dingen uitkiezen voor een ander. 
Uiteindelijk zelf ook nog eens de portemonnee getrokken. 

Wij uiteindelijk naar de waterkant bij Den Osse, eerst een goede check de stek gedaan. Ja, er zat 
veel wind, maar het leek allemaal wel te kunnen. 

Terug op de parkeerplaats de auto zo gezet dat het frietkot een natuurlijk windscherm was. Het 
niet parkeren teken negeerden we onder het mom dat er toch geen hond zou duiken die dag. 

Alle spullen klaar zetten en nog even de koffie en thee uit de winkel lozen en wij verder. Toch nog 
een onderdeeltje vergeten en dan moet je terug naar de winkel. Bleek er net op tijd een ander 
buddypaar aan te komen die ons uit de brand kon helpen. Scheelt al snel een klein uurtje heen en 
weer winkel. 

Uiteindelijk wij het water in. De wind was niet gaan liggen, de duik was leuk voor de tijd van het 
jaar, maar het werd snel fris onder water. Dus als je vooraf afspreekt dat je met je natpak het niet 
koud onder water moet krijgen dan moet je er ook tijdig uit gaan. Dus na 20 minuten was het al 
genoeg.  

Wij naar de auto, oh wat werd het in die wind koud. Het olympisch record pak uitdoen, afdrogen en 
aankleden sneuvelde die middag. Lekker aan de thee en nog effe nakaarten en op weg naar huis. 

Onderweg natuurlijk hele sterke verhalen verteld over duiken en wat nog meer. Maar toen begon 
opeens een ander lampje te knipperen. En nog een lampje , en daarbij een piepje. De auto ging 
steeds langzamer rijden en opeens leken we zo’n scootmobiel op de snelweg. 

De auto snel de berm ingestuurd en daar stonden we tussen Vrouwenpolder en Middelburg. 
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De wegenwacht bellen en een 
drie kwartier later kwam hulp. 
Bleek dat de dynamo kaduk 
was en dat alle stroom via de 
nieuwe accu moest worden 
geleverd. En zonder dynamo 
wordt die accu niet bijgeladen. 
Oeps, toch niet zomaar dat 
lampje negeren. 

Lang verhaal kort, om 17.00 
uur kwamen we thuis nadat 
we om 09.00 uur waren 
vertrokken en we een duikje 
van 20 minuten hadden 
gemaakt. Maar het was wel 
gezellig en soms is duiken 
maar bijzaak. 

Mario de Wever 

 

 

 

CLUBKRANT – 38e jaargang, nummer 2, februari 2014

 

 

jaargang, nummer 2, februari 2014 



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 38e jaargang, nummer 2, februari 2014 

Kennismaking 1* 
 
Een sprong in het diepe. Adembenemend, en sprakeloos. Een paar metaforen die zo in mijn hoofd 
komen als ik denk aan mijn eerste duik die ik ooit gemaakt heb.  
Eind jaren 90 heb ik het geluk gehad om op Curaçao in een kleine afgesloten baai een korte duik 
te mogen maken. En dat is een ervaring geweest die me jarenlang bijgebleven is. De kick die het 
gaf om een paar meter onder water een grote stingray voorbij te zien komen, of om haaien te 
voeren: dat blijft mij gewoon bij . 
 
Jammer genoeg daarna meerdere jaren geen kans meer gehad om te duiken. Geen tijd, geld, of 
juiste vakantiebestemming. En langzaam begon ik het een beetje te vergeten.  
Tot het moment dat ik weer op zoek was naar een extra hobby. Dus die ervaring van ruim 15 jaar 
geleden zorgt ervoor dat ik nu een stukje type voor De Luchtbel. Hopelijk komen er in de toekomt 
nog veel meer van die mooie dingen voorbij, maar dat ga ik vanzelf merken. Aan de inzet van de 
instructeurs, en het enthousiasme van de leden die ik tot nu toe gesproken heb zal het niet liggen 
in ieder geval.  
 
Goed, dat was waarom ik lid ben geworden.  
Nu iets over mezelf: ik ben Christiaan Sauer, geboren en getogen Vlissinger, en in het dagelijks 
leven ben ik postbezorger. (ook post geadresseerd aan DTZ heb ik al voorbij zien komen tijdens 
mijn werk). Dat postlopen, in combinatie met een 
hond in huis hebben (een klein vuilnisbakje dat je 
het liefst doodknuffelt) heeft er voor gezorgd dat ik 
van een pure Couch Potato naar een actievere 
instelling ben gegaan.  En dat heeft er weer voor 
gezorgd dat ik samen met een van de andere 
nieuwe leden sinds een jaartje vrij actief in de 
sportschool zit. Niets zo lekker als na een werkdag 
je helemaal kapot werken in het krachthok.  
 
Of ik samenwoon? Ja. Met Cita. Mijn hond die altijd 
heerlijk bij me op de bank kruipt.Heerlijk beest die 
echt puur van aandacht houdt. Inbrekers moeten bij 
mij bang zijn om volledig doodgeknuffeld te 
worden.  
 
Tja, dan zou ik nog veel over mezelf kunnen 
vertellen (favoriete eten: als het maar goed bereid 
is), favoriete vakantiebestemming (liefst steden, 
maar als je je maar kunt vermaken), muziek (ga ik 
jullie niet mee lastig vallen), en nog veel meer. 
 
Maar dat komt vanzelf wel eens ter sprake denk ik.  
 
Van mij weten jullie nu wat basisdingen; jullie leer 
ik vanzelf wel kennen denk ik!  
 
Christiaan Sauer 

  Foto: Roel van der Mast  
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Duiklocaties Dijkval (43) 
en Plompe Toren (44) 
deze zomer afgesloten 
 

In verband met dijkversterkingen 
in Zeeland zijn duiklocaties 
Dijkval en Plompe Toren van 1 
maart tot 1 november afgesloten. 
Er mag hier dan niet gedoken 
worden. De duikplaatsen 
Burghsluis Westelijke Havendam 
(45a) en Oostbout (45b) blijven 
wel open, maar liggen dicht bij 
het werkgebied. Let hier dus 
extra goed op! 
 
Ook werkzaamheden op Tholen 
Bij duiklocatie Quaak (74) wordt 
er ook aan de dijken gewerkt. 
Deze duikplaats blijft wel open, 
maar let ook hier extra goed op. 
Deze werkzaamheden duren van 
1 maart tot 1 november.   

 

 

Foto: Roel van der Mast 


