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Traditiegetrouw begint het nieuwe jaar met de snorkeltocht. Het was rustig, maar grijs weer. De 
stroming was flink en lastig voor de meesten (duikers wel te verstaan), de zwemmers hadden hier geen 
erg in. Die hadden alleen last van de kou. Maar ze waren wel in de meerderheid. We moeten toch wel 
constateren dat er een duidelijke verschuiving plaatsvindt. Het aantal zwemmers neemt toe, het aantal 
duikers neemt af. Twee jaar lang was Erik Veerhoek onbetwiste winnaar bij het verkleden, maar dit jaar 
had hij geduchte concurrentie en dat leverde een gedeelde eerste plaats: You Go Goof! 
Van dit koude verhaal in ons kikkerlandje naar nog een paar verwarmende verhalen over Dahab en de 
uitslag van de Dahab-fotowedstrijd. Dahab 1 hebben we herhaald (sorry Janita). Dat onze eigen natuur 
ook zeer de moeite waard is, bewijst het schitterende boek over onze zeefauna: een aanradertje! Voor 
de liefhebbers van de Duikvaker bieden we hierbij een reductiebon. 
En hoorden we van een DTZ-fotowedstrijd in de Grevelingen op 14 januari? Daar wil de Luchtbel meer 
van weten! Graag jullie kopij voor de maart-Luchtbel uiterlijk maandag 6 februari naar de redactie. 
 
De redactie 
 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MUTATIES DUIKTEAM “ZEELAND”, PER 1 DECEMBER 2005 
 

We mogen drie nieuwe leden begroeten: 
Michiel Pfauth (24-08-1984), Wachttoren 8, 4336 KL Middelburg;  
T  06-53260918, E michielpfauth@zeelandnet.nl 
Leonieke de Jong (19-12-1990), Oude Vlissingseweg 79, 4336 AB  Middelburg; 
T  0118-635200, E leoniekedejong@hotmail.com 
Tom Ytsma (12-01-1992), J. Brasserstraat 16, 4333 MB Middelburg; 
T 0118-635782 
Van de nieuwe leden per 1 november (zie de november-Luchtbel), Daniëlle Sies en Rob Swenne, hierbij 
ook de pasfoto’s. 
Alle nieuwe leden hartelijk welkom bij duikteam “Zeeland”!!  

 
Helaas heeft Niels le Roij onze club verlaten. Het ga je goed Niels! 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Saskia Janse / ledenadministratie 

Januari 2006: 
12 – Paul Poland 
12 – Tom Ytsma 
16 – Koen Verhaeghe de Naeyer 
18 – Miranda Louwerse 
18 – Liset de Schipper 
23 – Margit Wouterse 
25 – Badr Barri 
28 – Olivier Spoor 
28 – Willem Dijkhuizen 
31 – Daniëlle Sies-ter Haar 
 

Februari 2006: 
  7 – Dineke Blom 
11 – Harm Verbeek         
13 – Marc van der Scheer 
19 – Ronald Roes 
20 – Maurice Faasse 

Proficiat!! 



 3

 

 

 
Allereerst wil ik jullie allen een gelukkig, gezond 
en natuurlijk sportief 2006 toewensen. Een 
aantal van jullie fanatiekelingen heb ik reeds op 
1 januari mogen ontmoeten met onze 
traditionele Nieuwjaars Snorkeltocht. Voor 
diegenen die er niet waren: jullie hebben weer 
wat gemist! Maar dat kan je lezen in een stukje 
verderop in ons clubblad. En 
als je na het lezen ervan nog 
geen zin gekregen hebt om 
volgend jaar mee te doen… 
 
Het was in ieder geval weer 
een hele happening en zoals 
beloofd heeft Erik V. dit jaar 
geduchte concurrentie 
gekregen! Maar als 
organisator van deze “dolle 
boel” moet ik toch mijn grote 
dank uitspreken voor de 
mensen die mee geholpen 
hebben om er zo’n spetterend 
succes van te maken: 
Ben en Benny voor de 
grandioze begeleiding in de 
volgboot, Miranda, zus 
Marianne en Leon voor de 
koffie en de gluhwijn, 
nogmaals Miranda, Marianne 
en Ellen voor de jurering, Yolanda voor alle 
hand- en spandiensten bij de inschrijving en 
Roel voor de prijzen. En nogmaals Yolanda voor 
de aandenkens 
En niet te vergeten Albert Dijkstra en de jongens 
van de Reddingsbrigade, voor hun oplettende 
blikken in de tweede volgboot. Verder gaat ook 
onze dank uit naar alle sponsoren die zo 
bereidwillig waren om prijzen ter beschikking te 
stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verder wil ik nog even terugblikken op wat toch 
wel een memorabel jaar genoemd mag worden. 
Het was tenslotte het 30-jarig bestaan van ons 
clubje. En dat hebben we getracht te vieren in 
gepaste bescheidenheid. Daar was in het 
voorjaar een etentje bij het wokrestaurant dat 
wel voor herhaling vatbaar bleek te zijn. En in 

het najaar was daar dan de 
jubileumreis naar Dahab, waar 
met veel voldoening (en heimwee) 
op teruggekeken wordt. 
 
Daarnaast hebben we ook enige 
veranderingen mogen meemaken. 
En daarmee bedoel ik dan 
veranderingen op het gebied van 
de opleidingen. Want we zijn 
binnen de NOB overgegaan van 
het echte les geven naar het meer 
samen praten over het hoe en 
waarom bepaalde technieken en 
dingen gedaan worden zoals ze 
gedaan worden (hoe zeg je 
dat??!!!) 
 
Maar wij kijken nu weer verder 
naar de toekomst en de dingen die 
komen gaan. Daar ga ik nu niet 
zoveel meer over zeggen, maar ik 

wil jullie een heel leuk en nat jaar toewensen. En 
ik ga nu mijn tijd en moeite steken in het 
voorbereiden en plannen van een aantal dingen 
waar ik jullie bij hoop te mogen begroeten!! Tot 
dan! 
 
De bubbels. 
 
Renaat 

Jaarverslag Hans Verkooijen Wandelingen 
 
Van de hand van Dominique Willemse is verkrijgbaar bij de redactie van De Luchtbel het  
  

     Verslag van de Hans Verkooijen Wandelingen 2005. 
                    Wandelingen rondom de vloedlijn. 
                                 Oosterschelde   
                                   Neeltje Jans 
Biologische Werkgroep van de Nederlandse Onderwatersport Bond 

Gidsen Vereniging Natuurmonumenten en Stichting Het Zeeuwse Landschap  
 

Als je belangstelling hebt, stuur een mailtje naar Dick Hoeksema en je krijgt het thuisgemaild. 
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Wo         1 feb  Deadline kopij Jaarverslag 
Za/zo  4-5 feb Duikvaker (zie de 

kortingsbon) 
Ma         6 feb  BestuursLedenVergadering 
Ma         6 feb  Deadline kopij maart-

Luchtbel 
Ma      27 mrt  Algemene 

LedenVergadering 
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Dahab 4 

 
Dahab Egypte, zaterdag 5 november, Ras Mohammed 
  
Helaas, we moesten er zelfs in de vakantie aan geloven: om kwart over 5 ging de wekker! Omdat we om 
6 uur in het duikcentrum moesten zijn, en toch wel eerst wilden ontbijten, zat er niets anders op. Gelukkig 
was de volledige staf van het hotel ook al wakker en stond alles al klaar. Nu vond ik het al vroeg, maar 
die mensen waren toch al even bezig met de voorbereidingen en waren toch net zo vriendelijk als anders. 
Bij het duikcentrum de gewone chaos; eerst moest iedereen in 3 bussen, toen in 2. Daarna moest een 
aantal mensen uit de kleine bus, omdat de druk op de achteras anders te hoog zou worden (?!?). Ik was 
in ieder geval erg blij dat ik in de grote bus zat. Om half 7 konden we eindelijk vertrekken. 
 
We reden naar Sharm el Sheikh, waar we na een flinke rit in de haven aankwamen. Waar volgens de 
verhalen vroeger 1 steiger met 20 boten lagen, was nu een gigantische haven met een boot of 60! We 
waren aan de vroege kant, dus gelukkig viel de drukte nog mee. Toch een voordeel van dat vroege 
opstaan. We werden naar 2 boten gebracht, wij mochten op de Gazalah 4. Voor diegenen onder ons die 
het niet weten: dat betekent ‘gazelle’. Die dieren komen blijkbaar toch voor in Egypte. 

 
We varen naar Ras Mohammed, waar we gaan duiken. Onze duikleider, een ex-marinier die Jim heet, 
geeft uitleg over de duik door allerlei ‘hulpstukken’ te gebruiken. Zo is mijn handdoek een rif en een lege 
fles stelt een waaierkoraal voor. Hij heeft heel ‘eigen’ gebaren om de vissen en andere dieren uit te 
beelden, maar ze zijn wel veelzeggend. 
  
Als we alle spullen aanhebben gaan we te water. In eerste instantie valt ons niets op en we gaan de 
diepte in. Het is erg mooi hier, veel koraal en vis, het is net even mooier dan de andere plekken waar we 
gedoken hebben. Als we iets ondieper gaan, valt het op dat Hans de Wit wel erg aan het speuren is op 
de zeebodem. Zoekt hij nou naar naaktslakken of zo? Dan zie ik dat hij stenen of dode koraalbrokken aan 
het verzamelen is. Aha, dus hij is te licht, hoe kan dat nou weer! Op den duur heeft hij 2 buddies nodig 
die hem op een meter of 5 diepte houden. Later blijkt dat hij bij het te water gaan 
zijn lood verloren is. Maar hij is gelukkig niet de enige. Er zijn blijkbaar ook mensen die hun vinnen 
vergeten…… 
Dan volgt de maaltijd aan boord van het schip. We liggen gezellig met de 2 ‘Duikteam Zeeland’ boten 
naast elkaar en kunnen bij elkaar op het bord kijken. Er volgt nog even een discussie over welke 
boot het gezelligst is, maar al gauw blijkt dat het niet om de boot, maar om de mensen erop gaat. 
Dan nog even het water in om te snorkelen en dan is het alweer tijd voor de volgende duik.  
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We varen naar het Yolanda Rif. Dit 
is een rif waar een boot met de 
naam Yolanda ooit gezonken is. 
Volgens Jim kan er een nogal 
flinke stroming staan, dus dat is 
afwachten. Als het goed is zien we 
geen wrakstukken van de Yolanda, 
maar wel 1 van haar wc-potten. Na 
de duikuitleg van Jim gaan we te 
water. Iedereen zijn lood goed 
aan? Oke alles prima. We dalen af 
naar een meter of 25. Hier is het 
nog mooier dan op de vorige plek. 
Toen Jim zei dat dit 1 van de top 
10 duikplaatsen ter wereld is, had 
hij vast gelijk. 
We zien een prachtige 
Napoleonvis en zelfs een 
zeeschildpad! Helaas is de 
stroming tussen de riffen te sterk 

en kunnen we niet naar de wc-pot 
kijken, maar we zien wel een 
krokodilvis. Dat maakt veel goed. Dit is 
wel de mooiste duik tot nu toe. Het is 
jammer om uit het water te gaan, maar 
er zit niets anders op.  
 
Aan boord vergelijken we onze sterke 
verhalen. Het sterkste verhaal is wel 
dat van Marnix! Hij voelde zich niet 
helemaal lekker onder water en heeft 
over het Yolanda Rif heen gebraakt! 
Hoe hij het voor elkaar kreeg was 
hemzelf (en ons) een raadsel. Volgens 
hem had hij zijn automaat niet eens uit 
zijn mond gehaald, knap hoor! Jammer 
genoeg voor zijn mededuikers waren 
er niet veel vissen geïnteresseerd in 
dat wat hij uitdeelde, dus die hadden 
er ook niet veel aan. Yolanda was toch 

wel een beetje beledigd, maar ja, dat kan ik me voorstellen… 
 
Verder verliep alles voor zover ik weet zonder problemen. Om een uur of  7 waren we weer in Sharm 
en konden we met de bussen terug naar het hotel. Moe maar voldaan. Daarna nog eten en even gezellig 
in de bar verhalen uitgewisseld met de thuisblijvers. Nog naar wat muziek geluisterd (Jailhouse Rock, 
Chain Gang etc.) en toen naar bed. 
 
Groeten Anke Engelberts 
Foto’s Roel van der Mast, Hans de Wit 

 

Te koop wegens beëindiging duiksport: 
-duikset 15 liter, Scubapro, goedgekeurd tot eind 2005; 
 stabjack, maat L, Scubapro met Air II; 
-ademautomaat, Scubapro 1e en 2e trap met sonsole 
 voorzien van manometer, kompas, en duikcomputer   
 merk Scherwood; 
-duikpak merk Beaver, maat XL, model overall. 
  
Alles in één koop voor € 500 
Te bevragen bij Dirk Deelen,  T  0118-410938 
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Tja, toen kreeg ik het snorkeltje… en bedankt Jeroen. Zit gelijk te denken; 
schrijven over duiken. Dat lijkt niet zo moeilijk, zit niet voor niks bij een 
duikvereniging. 
 
Vorig jaar februari zijn Leon en ik een weekje gaan duiken in Egypte. Heerlijk 
natuurlijk. Hotel geboekt; lekker luxe, all inclusive en de hele week lekker 
duiken, iedere dag van 9.00 tot ongeveer 16.00 uur op de boot om twee 
duikjes te maken. Mooie duiken gemaakt, veel gezien. Voor het eerst fotootjes 
gemaakt onderwater. Best lastig die vissen waren iedere keer weg, voordat ik 
mijn foto had gemaakt. Toen maar eerst geoefend op het koraal.  
In april/ mei ben ik nog een paar 
keer in de Zeeuwse wateren gaan 

duiken; niets bijzonders, gewoon lekker relaxed. 
 
Een beetje recente ervaring is lastig, want ik ben alweer een 
tijdje niet onder water geweest en dat komt niet alleen om dat 
het nu midden in de winter is. Mijn laatste duikjes waren 
namelijk in het voorjaar. Er is een hele goede reden om niet te 
duiken. Ik ben namelijk al een tijdje zwanger en dat gaat nu 
eenmaal niet samen met duiken. In mei verwachten we de 
kleine. Dus voorlopig zit het duiken er ook nog niet in. Zelfs de 
training schiet er tot nu toe bij in. Zwemmen zou op zich goed 
voor me zijn, maar ‘k heb niet zoveel puf meer in de avond. 
 
Maar er zijn andere zaken die mij bezig houden binnen de 
vereniging! Leon en ik ontfermen ons sinds dit seizoen over de 
bar. Oftewel, wij zorgen dat er eten en drinken genoeg is en 
draaien af en toe een bardienst. Ja, dit lijkt me een prima plek om het clubhuis even te promoten. Na het 
vrije trainingsuur in het zwembad, dus vanaf 14.00 uur ongeveer, is het clubhuis iedere zondag open. Er 
zijn allerlei drankjes verkrijgbaar en lekkere snacks niet te vergeten! Erg gezellige plaats om eens lekker 
bij te kletsen en er is nog plaats genoeg voor meer mensen! 
En het volgende snorkeltje? Aan Marnix Poelman de eer… 
 
Groeten en tot ziens, Miranda 
 

DE DAHAB-FOTOWEDSTRIJD 
 
 
De kwaliteit van de inzendingen was indrukwekkend hoog! De DTZ-
leden hadden het tijdens de ALV op 21 november dan ook niet 
gemakkelijk met de verkiezing van de vier beste Dahab-foto’s. De 
foto’s waren ingedeeld in vier categorieën: ‘De mooiste 
onderwaterfoto’, ‘De meest gewilde onderwaterfoto’, ‘De mooiste 
bovenwaterfoto’ en ‘De grappigste foto’.  
 
En de prijswinnaars: Martin Verhage, Mathilde Matthijsse, Dineke 
Blom en Henk Betlem. Van harte proficiat! Wil je de foto’s in kleur 
bewonderen, surf dan naar www.duikteamzeeland.nl. 
 
 
 
1. "De mooiste onderwaterfoto", ‘Steenvis’, van Martin Verhage 
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2. "De meest gewilde onderwaterfoto", ‘Great 
Barracuda’ van Mathilde Matthijsse 

Verrast was ik dat m’n foto van de Great Barracuda 
won in de categorie “meest gewilde onderwaterfoto”. 
Zelf had ik een foto van het beruchte zeepaardje dat 
zich op het huisrif van Sinaï Divers in Dahab bevond, 
genomineerd. Daar had ik zélf namelijk graag een 
portretfoto van gemaakt, maar ondanks drie 
zoektochten heb ik dit zeepaardje niet ontmoet. 
Maar…….de Barracuda was ook erg indrukwekkend. 
Het was mijn eerste ontmoeting met een Great 
Barracuda. Hij was 1.20 meter lang en lag rustig in de 
lagune bij Gabr El Bint (Dahab) terwijl hij een 

schoonheidsbehandeling door een paar poetsvissen onderging. Toestel: Canon Powershot S60 

3. "De mooiste bovenwaterfoto", ‘Zonsondergang’ van Dineke Blom 
 
4. "De grappigste foto", ‘Achmed en Fatima’ van 
Henk Betlem 

 
 
 

 

Dit moeten we volgend jaar weer doen  

Door Miriam van den Broek  Gelezen in de PZC van 2 januari 2006 

VLISSINGEN - „Het was lekker“, zegt Marian Pleijte uit Nieuw- en Sint Joosland klappertandend en 
met blauwe lippen. Ze houdt de badhanddoek om haar schouders stevig vast en in haar andere 
hand klotst de glühwein door het bibberen bijna uit het bekertje. „Dit moeten we volgend jaar weer 
doen.“. 

Pleijte is net samen met Kees Janse en Marco van 
Moolenbroek in Vlissingen het water in- en uitgerend voor de 
traditionele nieuwjaarsduik. Afgelopen zomer zeiden Kees en 
Marian al tegen elkaar dat het leuk zou zijn om eens mee te 
doen. Twee dagen geleden wisten ze ook Marco enthousiast te 
krijgen. „Ik met mijn grote waffel ook altijd“, zegt hij. „Voordat ik 
het goed en wel wist, had ik beloofd mee te doen. Maar ik heb 
er geen spijt van hoor. Het was best lekker. Alleen aan je 
voeten en benen is het vervelend. Je staat natuurlijk toch de 
hele tijd met je blote voeten in het koude zand en water.“ Zo’n 
vijftig mensen zijn in Vlissingen het nieuwe jaar begonnen met 
een duik in het frisse Westerscheldewater. Ongeveer de helft 
ging in badkleding. De andere helft bestond uit duikers van 
Duiksport Zeeland die het evenement elk jaar organiseert.  

 

 

 

 
(foto Lex de Meester ©)  
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Zij gaan in duikpak te water en leggen snorkelend een parcours af. 
De leden van de duikvereniging doen elk jaar hun best om zo 
origineel mogelijk aan de vloedlijn te verschijnen.  
Erik Veerhoek uit Middelburg kwam met een tweeënhalve meter 
lange koraalduivel aanzetten. „We zijn vorig jaar met de vereniging 
naar Egypte geweest. Daar heb ik ze in het wild gezien. Het leek me 
toepasselijk om daar iets mee te doen.“ De exotische vis van 
Veerhoek weegt een kilo of 35 en is gebouwd op een frame van 
ijzer. „Ik ga er niet het water mee in“, zei hij tot grote teleurstelling 
van de toeschouwers. „Dat zou te gevaarlijk zijn.“ 
De jury had het moeilijk om de origineelst uitgedoste deelnemer te 
kiezen en besloot uiteindelijk om twee winnaars aan te wijzen. 
Naast Erik Veerhoek werd dat Goof Weezepoel uit Vlissingen.  
 
 
 

Prijswinnaars NJS 2006  
 

1. Erik Veerhoek  Koraalduivel 
1. Goof Weezepoel  Professor ‘Kaltwasser’ 
2. Henk Betlem   Wandelende kerstboom 
3. Martin Verhage  Zeepaardje 
4. Renaat Burggraeve  Immigrant 
5. Demis Blaasse  Mitch (Baywatch) 
6. Rien Balkenende, Corine  
    Biessels, Willy Kaland,  
    Saskia Koopman  Tango dansers 
7. Bert Moet   Groene hoed 
8. Ellen Bult, Jozine Glerum Schotten 
9. Hans de Klerk  Mannetje 
10.Niels Tournoy   Jan Lul 
11.Poedelprijs.Marnix Poelman Klussend rendier  
    
 
 

Sponsors NJS 2006: bedankt!! 
 
De volgende sponsors (in alfabetische volgorde) hebben de Nieuwjaarssnorkeltocht 2006 

substantieel gesteund met fantastische prijzen: 

 
Duikcentrum ‘de Grevelingen’ 
Duikcentrum ‘de Kabbelaar’ 
Duikshop ‘Octopussy’ 
Intersport Erik 
Jos Boone 
’t Loze Vissertje  
Snookercentrum 
Sporthuis Jongepier 
S.S.I. Holdive 
Suunto 
Vipmedia Uitgeverij 
 
Bedankt sponsors!! Zonder jullie was de NJS 2006 niet zo’n succes geworden. 
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NieuwJaarsSnorkeltocht 2006 
 

Na een geslaagde jaarwisseling kost het altijd wat moeite de 
snorkeluitrusting, en de moed, bij elkaar te schrapen voor de 
nieuwjaarssnorkeltocht. Maar waardevolle tradities zijn het 
waard om in ere gehouden te worden. En gaandeweg 
verzamel je meer moed. Aangekomen op het badstrand van 
Vlissingen werd de aandacht al snel getrokken door vele 
ongeorganiseerde kamikazen; die, slechts gekleed in dunne 
badkleding, luid krijsend het water in renden en er gelijk, nog 
nauwelijks nat, nog harder schreeuwend en nog sneller weer 
uit renden. Was dit het nou? Een zeker gevoel van trots begon 
zich langzaam maar zeker van je meester te maken: “Dat 
kunnen wij beter…!” 
 
Aangekomen bij de badhokjes kreeg je moed een nieuwe 
impuls. De warmte van de elkaar Gelukkig Nieuwjaar 
wensende DTZters en de dampende glühwein sloeg je 
tegemoet. Dat voelde goed..! Fijn daar bij te mogen horen. Fijn 
er te zijn. Dit kan niemand je dit jaar meer afnemen! Kun je je 
een betere start wensen? 
Totaal lieten 46 deelnemers zich registreren, snorkelaars en 
zwemmers. Lijkt het nu zo of neemt inderdaad het aantal 
snorkelaars jaarlijks 
af en het aantal 
zwemmers toe? En is 
het inderdaad zo dat 
de gemiddelde 
leeftijd van de 

snorkelaars 
toeneemt? Veel (jongere) DTZters kwamen wel kijken, maar 
maakten geen aanstalten zich in het duikpak te hijsen: “Ik moet 
op de kinderen letten” of  “Halverwege vorig jaar had ik een 
griepje” of “Als jou het water lekker lijkt: ga je gang!“ of … Het is 
natuurlijk fijn dat ieder, voor zover aanwezig, er is, maar als het 
enkel bij de presentie blijft, wat blijft er dan over van het stoere 
imago van Duikteam Zeeland en de ‘NieuwJaarsSnorkeltocht’? 
Iets om over na te denken dunkt me. 

Een vijftiental deelnemers 
onderscheidde zich door hun 
buitengewone uitrusting. 
Iedere insider keek 
reikhalzend uit naar waar 
Erik Veerhoek dit jaar mee 
op de proppen zou komen. 
En wat zou Goof Weezepoel 
daarnaast zetten? Ieder zal 
zich de uitdagende woorden 
van Goof aan het adres van 
Erik herinneren. De illusie 
van een gelopen race was 
Erik al vroeg in 2005 
ontnomen. Wel, Erik en Goof hebben het de jury niet gemakkelijk 
gemaakt. Het werd een nek aan nek race. Erik had een geweldige 
‘Koraalduivel’ opgetuigd en Goof zette een schitterende ‘Professor 
Kaltwasser’ neer, compleet met badkuip. Na lang beraad besloot de 
jury beide creaties op een ongedeelde eerste plaats te zetten!! Een 
Salomo’s oordeel. Erik en Goof: proficiat! Verder waren te bewonderen 
een wandelende kerstboom, een klussend rendier, een zeepaardje, 
een immigrant en nog veel meer wonderlijk uitgedoste deelnemers. 
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Om 13.30.00 uur stormde een grote, 
ditmaal goed georganiseerde 
zwemclub het water in en om 
13.30.30 uur stormde dezelfde club 
het water alweer uit. Enkele 
zwemmers die een minuut te laat 
waren, misten meteen het hele 
spektakel. Sneu natuurlijk. Voor de 
kust voer een oranje zodiac heen en 
weer. Dat leek enigszins overdreven: 
zover kwamen die zwemmers toch 
niet? Maar goed, je kon niet weten. In 
ieder geval een veilig idee. Even later 
voegde zich daarbij de vertrouwde, 
grijze DTZ-zodiac, bemand door Ben 
en Benny. Legden ze nou die oranje 
keerboei niet erg ver weg? Afijn we 
zouden wel zien.. 

Om 14.00 uur was het grote moment daar. Een onduidelijke vuurpijl markeerde de start. Een drietal 
snorkelaars, met naar eigen zeggen een totale leeftijd van 170 jaar, was al voortijdig vertrokken, 
zogenaamd om de route te verkennen… De zwemmers renden direct terug naar de glühwein, maar de 
snorkelaars zetten door, op weg naar de keerboei. Maar…, wat lag die boei ver, wat voelde het water 
koud (4,6 graden Celsius) en wat was de stroom sterk…. Heen ging nog wel, maar terug? Kortom, om 
14.15 uur stonden ook alle snorkelaars via de kortste route weer op het strand, dampend van de 
inspanning. Maar trots en fier vanwege de neergezette prestatie. Als je dit kunt, is de rest van het jaar 
een eitje… Niet dan? Dat is toch zo? Nou dan! 

 
Om 15.00 uur volgde in het restaurant van Arion, onder het 
genot van een glas warme chocolademelk met slagroom o.i.d., 
de afsluiting. Aan Yolanda de Jong de eer het oordeel van de 
jury mee te mogen delen. De kwaliteit van de creaties was dit 
jaar hoog. Grote dank aan de met name genoemde sponsors 
voor de beschikbaar gestelde fraaie prijzen! (Zie de uitslag en 
het overzicht van de sponsors elders). Tot besluit eindigde 
Renaat Burggraeve met warme woorden over het afgelopen 
(jubileum)jaar, met voor ieder 
de beste wensen voor een fijn 
Nieuw Duikjaar 2006 en 
hartelijke dank aan de 
organisatoren van de NJS 
2006: Leon van de Gruiter en 
Miranda Louwerse voor de 
catering; Ellen Burggraeve, 
Miranda en Marianne 
Louwerse voor de jurering; 
Benny van den Steen en Ben 
Wolters voor de bemanning 
van de zodiac; Roel van der 
Mast voor de contacten met 
de sponsors; Yolanda de Jong 
en Erik Veerhoek voor 
coördinatie en opbouw. Een 
warm applaus onderstreepte 
zijn woorden. Voor alle 
deelnemers was er als 
aandenken een prachtig DTZ-
glas met in blauwe opdruk het 
DTZ-logo en ‘Nieuwjaars-

snorkeltocht 2006’. Proost! Het was een prachtige dag! 
 
Dick Hoeksema, foto’s: Ellen Burggraeve en Margriet Weezepoel  
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Dahab 5 

 
Dahab, dag 5: Canyon, Coral Garden en Lighthouse 
 

Om 6 uur werden we gewekt door een prachtig onbewolkte 
lucht, een licht briesje en 27 graden in het zonnetje. Wat kan 
je nog meer wensen op een duikdag. Na het, zoals gewoonlijk, 
goed verzorgde ontbijt begaven we ons naar het dive center 
voor het gereed maken en inpakken van onze “gear” en de 
hierop volgende off-the-road race naar de 1e duikstek: 
Canyon.  
 
Canyon is één van de immer populaire duikstekken in Dahab 
die, ondanks de zware druk van overbeduiking, nog steeds 
een rijk begroeid en bewoond rif kent op twee minuutjes 
zwemmen van het entry point. De site dankt zijn naam aan de 
scheur in het oude rif, dat van 20m de diepte inloopt. Het doel 
van de eerste duik was dan ook een afdaling in het bovenste 
stuk van de Canyon. Na de afdaling in de Canyon bleek de 
grote school met glasvisjes, die zich hier tot enkele jaren terug 
ophield, helaas te zijn verdwenen. Desondanks blijft de 
afdaling in de canyon een leuke ervaring en bood genoeg voer 
voor de artistiek aangelegde ow fotografen in ons clubje. De 
uit de grond borrelende lucht van de duikers in de Canyon 
leent zich overigens ook goed voor wat experimentele 
fotografie. Na de opstijging uit de Canyon kon iedereen op zijn 
gemak de duik vervolgen. Enkele deden dat zelfs zo rustig dat 
zij na 110 
minuten 

duiktijd pas 
het water uitkwamen. Toch kwamen ook deze duikers 
nog op tijd voor de lunch, want deze kwam met het 
gebruikelijke Egyptische tempo: zeer langzaam. 
Anderhalf uur na hun bestelling zat een grote deel van 
de groep nog steeds op hun eten en drinken te 
wachten. Ondertussen werd door de wachtenden er 
wat overgegooid met allerhande gebruiksvoorwerpen 
en werd er wat met het thuisfront ge-sms’d (o.a. met 
het verzoek om de stoere duikverhalen te staven). 
Kortom de gebruikelijke activiteiten om de tijd tussen 
twee duikjes te doden. De vertraagde maaltijd leverde 
geen probleem op voor de duikplanning, want door een 
feilloze afstemming waren de op het dive center 
gevulde flessen pas weer terug nadat iedereen klaar was met de vertraagde maaltijd.  
 
Voldaan van de maaltijd gingen de eerste groepjes weer te water. Nadat de eerste groep reeds te water 

was gegaan kwam Bart nog rap teruglopen voor zijn 
duikcap, want het water was toch wel erg fris. Een 
opmerkzaam oog zag echter dat hij naast zijn cap 
ook zijn vergeten duikbril uit het kratje haalde en zo 
moest ook onze Belgische duikgids toegeven dat het 
vergeten van een uitrustingsstuk echt iedereen kan 
overkomen. De duik in zuidelijke richting was op de 
Coral Garden en wederom erg mooi en lang. Echter 
dit keer moesten langduikers constateren dat de 
truckchauffeurs al aan het inpakken waren en dat de 
omkleedmatjes al ingepakt waren toen zij nog uit het 
water kwamen. Kordaat optreden van Bart richting 

chauffeurs voorkwam dat zaakjes in de Egyptische soep liepen. 
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Na de tweede duik was er de gelegenheid om een 3e duik te maken op het Hilton huisrif en op jacht te 
gaan naar het illustere zeepaardje of om een 
nachtduik te maken bij de Lighthouse. Deze 
site dankt zijn naam aan de vuurtoren die op dit 
punt staat. Helaas is daar weinig meer van te 
zien omdat de toren ingebouwd is door hotels 
en dive centers. Ook deze duik was weer goed 
voor veel schoons: sepia’s, pijlinkvisjes, 
Spaanse danseressen en nog veel meer. Toch 
bleek dit niet genoeg voor hen die op zoek 
waren naar de heilige graal onder de beestjes: 
het zeepaardje. In een actie waar René 
Diekstra en Han van Meegeren een puntje aan 
kunnen zuigen, werd een foto genomen van 
een zeepaardje en nog wel boven water. Waar 
zo’n Debelius gids wel niet goed voor is ;) 
Teruggekomen in het hotel werd de laatste officiële duikdag afgerond met een goede maaltijd, een 
overheerlijk toetje en voor de verslaafden een lekker waterpijpje toe. 
 
Ron van der Veen, foto’s Roel van der Mast, Mathilde Matthijsse en Goof Weezepoel 
 

Dahab 6 
 
Dahab, maandag 7 november  
 
Dagje ontbubbelen….   
 
De laatste dag hebben velen anders ingevuld. Relaxend, duikend, winkelend en sommigen maakten een 
tripje. Het bleek dat ook Hans & Adrie, Bea & Janita, Pim & Anke en wij dus (Jannie en Henk)  voor de 
zelfde tocht hadden gekozen. De uitstap die ons naar het midden van de zuidelijke Sinaï zou brengen n.l. 
het Katherina klooster in combinatie met een tocht door woestijn, eten bij Bedoeïnen en een wandeltocht 
door de White Canyon. Voor het tweede deel voegden ook Yvonne & Ronald bij ons (en twee Duitse 
echtparen). 
 
Nu kan ik de gids van Egypte overschrijven en interessante feiten overnemen maar wat heeft me nu echt 
beïndrukt? Waarom kijk ik met genoegen terug naar deze dag? Eigenlijk….om de Egyptenaren zelf. Ik 
kende deze mensen alleen van de passages door het Suez Kanaal. Daar moesten eerst de sloffen 
sigaretten en drank worden gesuppleerd en werd ons om onduidelijke reden een boete opgelegd die we 
konden afkopen met cash dollars. Werden we, ondanks maatregelen, soms toch nog van privé-
bezittingen bestolen. Ik ging dus met een negatieve ervaring en bevooroordeeld naar Egypte onder het 
motto: ‘Ik kom hier om te duiken en verder verwacht ik niets’  

  
Die mening is dus nu bijgesteld. 
Bijvoorbeeld… de chauffeur, een Bedoeïn, 
wilde graag zijn verhaal kwijt over de manier 
waarop ze leven en over de geschiedenis 
van de Sinaï en andere 
wetenswaardigheden. Een van de aardige 
verhalen wat me bij is gebleven is hoezeer 
de ‘Camel’ belangrijk is in het leven van de 
Bedoeïnen. Hoe b.v. dit eigenwijze beest de 
weg naar het huis van zijn baas terug vindt, 
al wordt hij midden in de woestijn alleen 
achtergelaten. Dat de Sinaï camel niet te 
vergelijken is met een Noord Afrikaanse of 
Indische camel. Dat een goede Sinaï ‘’race’’ 
camel wel tienduizenden dollars kan 
opleveren en big business is. Dat men aan 
de manier 
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waarop een man zijn hoofddoek wikkelt, zijn familie-afkomst kan vaststellen. Verder was ik wel 
aangedaan door hun kinderen. De Bedoeïnen-meisjes die hun huisvlijt kwamen verkopen. Toen, tijdens 
een stop onderweg naar het 
klooster, me een blauwe Scarabee 
werd omgedaan en ik de hoopvolle 
blik van een in lompen gekleed 
meisje zag, was ik toch geraakt, 
verkocht dus…. Een foto als 
aandenken en de werelden werden 
weer gescheiden….   
 
Zo waren er ook ontmoetingen met 
een meisje in de oase die we 
hadden geleerd het zwerfvuil op te 
ruimen en de jongetjes in de eettent 
die zo graag op de knoppen van de 
camera wilden drukken. Deze 
indrukken blijven me bij. 
Het Katherina klooster was de 
moeite waard. Een mooi overzicht 
van het complex had men vanaf de 
berg naast het klooster. De 
geschiedenis van dit klooster  kan je o.a nalezen op www.sinai4you.com/santa/     
Wat geloof niet allemaal teweeg brengt…..In ieder geval een berg schedels in het knekelhok van 
monniken die hun leven lang hebben gediend. 

 
De race van 42 minuten met de Toyota 4 wheel drive door de 
woestijn naar de oase, waar het eten wachtte aan de noordkant 
van de Canyon, was een beproeving maar tevens ook een 
belevenis. Woestijnrijden is toch een vak apart. We slipten weg 
in de zachte woestijn zand, namen heuvels en we werden in 
dalen gestort, we denderden letterlijk in de cabine. De 
chauffeur had ons nog vooraf gevraagd of we klaar waren voor: 
“A dive in the dessert”. Yessss… was ons eensluidend 
antwoord…..Wisten wij veel…. Die reis naar de oase waar we 
water, cola en een typische woestijnhap kregen n.l. 
tonijnsalade…, hebben we ook weer overleefd.     
 
Dan de wandeltocht van ruim een uur door de white Canyon. 
Niks wandeltocht: klauteren, afdalen en behoedzaam 
voortschrijden! En dan nog zorgen dat men voor donker binnen 
is. Omdat we ook een Duits echtpaar op leeftijd in de groep 
hadden, ging het langzamer dan de gids had gepland. Ze 
hadden bij elke hindernis hulp nodig en er waren vele 
‘Über
rasch
unge

n…’ De grootste was wel dat de Canyon dood 
liep er men er alleen uit kon komen via een 
provisorisch gerepareerde ladder en een 
opgang van totaal zo’n 10 meter hoog. 
      
Jannie moest toch maar haar hoogtevrees 
overwinnen. Er was geen weg terug. De 
duisternis wachtte niet en die viel al snel in 
toen we met zijn allen uit deze bijzondere kloof 
waren geklommen en met de Jeep terug naar 
het veilige hotel konden.    
   
Henk Betlem 
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ONDER WATER KOM JE OGEN TEKORT 
 
Door Rinus Antonisse 
 
Gelezen in de PZC, 22 november 2005. 
 
Het is een wat droge titel: Zeefauna in Zeeland. Maar er schuilt een wonderbaarlijke, 
vervreemdende en geheimzinnige wereld achter. In het tweede deel van de serie Fauna Zeelandica 
wordt het onderwaterleven in de Zeeuwse stromen onthuld. Anders alleen voorbehouden aan 
duikers, ontrollen zich voor iedereen schitterende taferelen. En dan gaat het nog slechts om een 
deel van de zeefauna: sponzen, neteldieren en ribkwallen, wormen, tentakeldieren, stekelhuidigen 
en zakpijpen. 

 
 Je komt ogen tekort. Het ene dier toont nog 
mooier dan het andere. Bijvoorbeeld de 
slibanemoon, een centimeters hoge zuil met aan 
de 

top een tentakelkrans. Of de zeeanjelier, die de indruk 
geeft van een ouderwetse plumeau. En de 
zeepaddestoel, de grootste kwal van Nederland, waarvan 
de doorzichtige bol een diameter haalt van wel veertig 
centimeter. 
Eigenlijk jammer dat dit moois zich meestal verborgen houdt onder de waterspiegel. Het leeft, eet, wordt 
gegeten, plant zich voort. De dieren, groot en klein, hebben stuk voor stuk een rol in de fascinerende 
onderwaterwereld. Een stukje van het mariene leven in Zeeland trekt in het nieuwe boek voorbij; er zijn 
nog drie delen voorzien om al het bijzondere blauw voor te stellen. “Zwevend of zwemmend in het water, 
maar ook vastgehecht aan of ingegraven in de bodem komen heel veel verschillende soorten dieren en 
wieren voor”, merkt mede-samensteller Dominque Willemse op. “Ze kunnen er heel fraaie 
levensgemeenschappen vormen.” 
De aan- of afwezigheid van soorten is sterk verbonden met de getijdenbeweging. Vanaf de dijk kijkend 
naar beneden zijn duidelijk verschillende banen te zien, evenwijdig lopend aan de waterrand. Elke zone 
heeft een eigen kleur en eigen vormen van leven. […] In het intergetijdengebied zijn niet alleen eb en 
vloed van belang. Het voorkomen van dieren wordt er ook bepaald door de dijkbekleding (basalt, beton, 
asfalt), de ligging ten opzichte van de zon, de helling van het talud en de sterkte van de golfslag. Er zijn 
verschillende wiersoorten te vinden en daartussen zeepokken, alikruiken, paardenanemonen en 
tegenwoordig ook de door de mens geïmporteerde Japanse oester.  
Het gebied dat altijd onder water ligt bevat bovenin – tot circa 3,5 meter onder NAP, afhankelijk van de 
troebelheid van het water – veel wieren. Dieper gaand zweeft er plankton of zwemmen er vissen en 
ribkwallen. De meeste dieren bevinden zich op de bodem, op een harde ondergrond en levend op of in 
een zand- of slibbodem. Sommige hechten zich op een bepaalde plaats vast (zoals mossels), sommige 
zijn mobiel (zoals zeesterren en krabben).[…]  
In haar opleiding tot biologe kreeg Dominique Willemse wat van de onderwaterwereld mee. Die ging pas 
echt voor haar leven toen ze op aanraden van een vriend leerde duiken. “Ik realiseerde me niet dat er 
zoveel leven onder water aanwezig is. Bij het duiken ben ik van de ene verbazing in de andere gevallen. 
Het is geweldig dat je dat mee kan maken.”  Het bijzonder van Zeeland-onder-water is volgens haar de 
grote variatie. “Misschien lijkt het niet zo kleurrijk als in de tropen, maar ik vind het in Zeeland veel 
mooier. Als je beter kijkt, kun je ook prachtige kleuren zien. Het 
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varieert hier van heel eenvoudige organismen, zoals anemonen en poliepen, tot heel ingewikkeld 
gebouwde organismen, zoals de zakpijpen. Die zien er uit als een dotje kledder, maar het is een 
ingenieus gebouwd beestje.” 
 

 Het boek Zeefauna in Zeeland omvat naast de uitgebreide, rijk 
geïllustreerde soortbeschrijvingen en een algemene inleiding 
ook hoofdstukken over de typologie van de deltawateren en de 
geschiedenis van het zee-onderzoek in Zeeland. Er is door een 
reeks deskundigen aan meegewerkt, die allemaal hun ‘eigen’ 
soorten koesteren en daar dan ook veel over weten te vertellen. 
Vanaf begin december is het boek in de boekhandels 
verkrijgbaar of bij stichting Het Zeeuwse Landschap, die het 
verschijnen van de reeks Fauna Zeelandica verzorgt. 
 
Zeeefauna in Zeeland. Deel 2 van de Fauna Zeelandica. 
Redactie Rob Leewis, Dominique Willemse, Petra Sloof en 
Chiel Jacobusse, met medewerking van Ron Ates en Marco 
Faasse. Uitgave Stichting Het Zeeuwse Landschap, 
Heinkenszand. Prijs € 17,50. 
 

 
Naschrift: Dit boek is een absolute must voor duikers die onderwaterdierenleven in Zeeland nu eens goed 
op een rijtje willen krijgen. Het is een standaardwerk geworden met heldere beschrijvingen en prachtige 
foto’s. Dankzij de belangeloze medewerking van vele deskundigen -waaronder de ons welbekende 
Dominique Willemse (coördinator Hans Verkooijen Wandelingen), Tjeerd Blauw en medelid Marco 
Faasse- is het boek bovendien zeer voordelig in aanschaf. In de boekhandel is de prijs € 17,50. Voor 
donateurs van de Stichting Het Zeeuwse Landschap kost het € 15,- en als je donateur van de stichting 
wordt krijg je de ‘Zeefauna in Zeeland’ zelfs gratis!!! Dit smaakt naar meer. 
 
Dick Hoeksema 
 

Maanvissen blijven ook in 2006 aanspoelen 

Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 45, 17/1/2006 

Ook in 2006 lijken maanvissen in groten getale in Nederland aan te spoelen. Dat zei conservator vissen 
M. van Oijen van het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden woensdag. Hij liet weten dat 
de eerste maanvis van dit jaar op nieuwjaarsdag is aangespoeld op het strand van het Noord-Hollandse 
Sint Maartenszee. Drie januari spoelde een tweede, een jonkie, aan op het strand van het Zeeuwse 
Vrouwenpolder. Een paar dagen later vonden strandwandelaars nog een jonge maanvis, nu op het 
Zandvoortse strand. Vorig jaar werden al opvallend 
veel maanvissen op de Nederlandse stranden 
gevonden. In de laatste week van december 
spoelden al vier of vijf subtropische vissen aan, 
aldus Van Oijen. In de eerste maand van 2005 
waren dat er aan de hele Nederlandse kust al elf. 
De vissen spoelen voornamelijk in de 
wintermaanden aan, zegt Van Oijen.  
In 1992 werden vijf maanvissen op de Nederlandse 
stranden gevonden, tot dan toe een record. Van 
Oijen: “Hoe het komt dat er nu zoveel aanspoelen, 
weten we niet. Het idee dat het te maken heeft met 
de opwarming van de zeeën, speelt meteen op. 
Maar daarvoor moeten er over een langere tijd veel 
van deze vissen aanspoelen. Het lijkt zich in ieder 
geval nu wel voort te zetten.” De maanvis die 
zondag bij Sint Maartenszee aanspoelde, was van snuit tot staartvin 56 centimeter lang en van vin tot vin 
tachtig centimeter breed. Het dier woog negen kilo. Maanvissen kunnen van vin tot vin wel tot vier meter 
breed worden en duizend kilo zwaar, aldus de conservator. “Dit was dus nog een jonge vis.” 
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De kleine giftige kruiskwal  
 
Gelezen op www.seamasters.be 
 
Na een storm of bij vloed zijn ze plots te vinden op het zand, de ronde, slijmerige en weinig 
uitziende klompjes gelei die nog pijnlijk kunnen steken ook. Het gaat hier om de schrik van de badgasten: 
kwallen. 
 
Aan het Noordzeestrand vinden we verschillende soorten aangespoelde kwallen, waarvan de oorkwal, de 
kompaskwal en de bloemkoolkwal wellicht de bekendste zijn. 
Sporadisch kan de Noordzee onaangenamere gasten achterlaten op het strand. Een voorbeeld daarvan 
is het Portugees oorlogsschip. Deze fel gekleurde kwal heeft tentakels die tot 20 meter lang kunnen 
worden. In deze tentakels kunnen zwemmers verstrikt geraken. Bovendien “spuiten” ze een gevaarlijk gif 
dat in sommige gevallen dodelijk kan zijn voor de mens, vooral als men voor de tweede maal in z'n leven 
in contact komt met het gif van deze kwal die tot de orde van de buiskwallen behoort.  
Voor ons duikers blijken die slijmerige klompjes onder water plots mooie en sierlijk natuurwonderen te 
zijn. Ze voeren prachtige waterballetten op. Door het ritmisch samentrekken van hun bol- of schijfvormige 
lichaam bewegen ze zich voort ongeveer zoals een paraplu die men opent en sluit. Er zijn honderden 
soorten kwallen te vinden. De één wat gevaarlijker voor de mens dan de ander. Gelukkig hebben wij, 
duikers, dankzij ons duikpak iets minder te vrezen van deze dieren; we zijn immers beter beschermt 
tegen de netelcellen dan de argeloze zwemmer.  
 
De giftige kruiskwal 
Bij ons in de Oosterschelde komen er volgens de literatuur vijf schijfkwallen en één kubuskwal voor. 

Verder komen er nog twee schijfvormige kwallen in Zeeland 
voor (het lampenkapje en de kruiskwal), die echter niet 
behoren tot de schijfkwallen, maar tot de dwergkwallen 
(Hydroidomedusae). In de Grevelingen komt er sinds de 
zomer van 1976 een dwergkwal in de zeegrasvelden voor 
die erg giftig is, de kruiskwal. Volgens oudere literatuur komt 
dit giftig dwergkwalletje niet voor in de Oosterschelde. Maar 
dit is echter niet waar. Volgens “Het duiken gebruiken”, een 
gegevensanalyse van het fauna-onderzoek met sportduikers 
in de Zeeuwse kustwateren (Monitoring Onderwater Oever, 
MOO) over de periode 1994 tot 1998, uitgebracht door 
Stichting Anemoon in november 1999, waar verscheidene 
duikers aan meewerkten (waaronder mezelf), werd de 
kruiskwal voor het laatst in de Grevelingen waargenomen in 
1996. In de Oosterschelde daarentegen blijkt hij (nog) wel 
voor te komen. De trefkans dat men dit kwalletje tegenkomt 
in de Oosterschelde daalde geleidelijk van 7,3% in 1994 
naar 0,84% in 1998.   
 

Het giftige kruiskwalletje (Gonionemus vertens). 
Foto: René Kleingeld, Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek, Yerseke.  
  
Het giftige kruiskwalletje komt dus wel degelijk voor in de Oosterschelde. Dat wil zeggen dat er vijf 
schijfkwallen, twee dwergkwallen en één kubuskwal voorkomen in ons favoriete duikwater. De kruiskwal 
(Gonionemus vertens) is een klein, giftig kwalletje, dat tot circa twee centimeter groot wordt. In het 
heldere doorzichtige schotelvormige lichaam is een geelbruin 
kruis te zien. Dit zijn de geslachtsorganen. Aan de rand 
hebben de dieren korte tentakels. Deze zijn niet langer dan de 
helft van de doorsnede van de schotel. De kruiskwal steekt en 
is bovendien giftig. Men moet contact met de huid vermijden. 
 
Naamkaartje van de kruiskwal 
Stam (phylum): Cnidaria (neteldieren) 
Klasse (classis): Hydrozoa (hydroïdpoliepen) 
Sub-klasse (subclassis): Hydromedusae (dwergkwallen) 
Orde (ordo): Limnomedusae 
Soort: Gonionemus vertens (Giftige kruiskwal) 
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Andere kwallen van de Oosterschelde 
De oorkwal (Aurelia aurita) en de zeepaddestoel of bloemkoolkwal (Rhizostoma pulmo) hebben geen 
tentakels en zijn voor de mens ongevaarlijk. De kompaskwal (Chrysarora hysoscella) kan al iets meer 
irriteren. De tentakels die deze kwal zo sierlijk maakt, zijn licht netelend en kunnen meer dan een meter 
lang worden. De blauwe haarkwal (Cyanea lamarckii) 
daarentegen is zo sterk netelend dat ze bij kustvissers de 
bijnaam “striemer, striemel of striebel” kreeg. De pijn kan erg 
lang aanhouden. Kenmerkend zijn de vele zeer dunne lange 
tentakels, in acht groepen aan de rand van de schotel. 
Gewoonlijk is de blauwe haarkwal, die tot 30 cm diameter groot 
kan worden, lichtblauw tot paarsachtig van kleur, maar witte en 
gele exemplaren kunnen voorkomen. De gele haarkwal (Cyanea 
capillata), die voor de leek erg lijkt op de blauwe haarkwal, netelt 
nog sterker. Bovendien is ze veel groter en haar kleur kan 
eveneens variëren van geel tot wit en zelfs steenrood. In de 
Zeeuwse wateren kunnen we ook tegen de zeewesp (Carubdea 
marsupialis) aanzwemmen. In tegenstelling tot bovenvermelde 
schijfkwallen (klasse Scyphozoa) behoort deze kwal tot de kubuskwallen (klasse Cubozoa), die er om 
bekend staan dat ze sterk netelen. In sommige streken komen kubuskwallen voor die dodelijk zijn voor de 
mens. Gelukkig is onze zeewesp niet dodelijk. Tot slot het lampenkapje (Aequorea forskalea), dat 
evenals de kruiskwal behoort tot de klasse van de hydroïdpoliepen  
  
Ribkwallen 
De ribkwallen, waarvan we het meloenkwalletje en de zeedruif kunnen tegenkomen in de Oosterschelde, 
behoren niet tot de onderstam van de Medusozoa en nog minder tot de stam 
van de Cnidaria (neteldieren). Deze holtedieren hebben geen netelcellen en 

hoewel ze sterk op kwallen lijken behoren ze niet tot de 
stam van de neteldieren, maar tot de aparte stam van de 
ribkwallen. Vroeger werden de neteldieren, samen met 
de ribkwallen (en uitzonderlijk ook - foutief - de sponzen) 
ondergebracht in de stam van de holtedieren. Deze 
indeling wordt niet meer gebruikt. 
  
Ivo Madder  -  (1999, herbewerkt: augustus 2001)   
Bronnen: “Vriendenkring van het Noordzee-aquarium 
Oostende”, “Zeeland Onderwater”, “Het Grevelingen 
meer” (uitgave van Natuur & Techniek) en “Het duiken gebruiken” (uitgave van 
stichting Anemoon), Pacific Coast Pelagic Invertebrates (ISBN 0-930118-23-5). 

 

Dahab 1      (Geprolongeerd vanwege misdruk in de vorige Luchtbel. Sorry Janita!)  

 

 
Tja, waar begin je aan als je voor het eerst meegaat met een redelijk onbekende club mensen op 
duikvakantie naar Egypte? Een enkele ken je van gezicht maar vaak weet je bij dat gezicht geen naam. 
Je schuifelt de bus in en wacht af wat er gaat gebeuren... Het is ook wel vroeg om echt een zinnig 
gesprek te beginnen. Ik kijk op mijn horloge: 6.45 uur! Het wordt een lange dag. 
 
Om 10.00 uur staan we op Schiphol. Koffie? Ja, graag! Over en weer ontstaat een babbel en na de koffie 
schuifel ik mee langs de taxfree shops. Het vliegtuig blijkt (nog meer) vertraging te hebben. Vooruit maar. 
Kom ik daarvoor zo vroeg mijn bed uit?  
 
Ok, eindelijk dan om 13.35 uur hangen we met de beentjes in de lucht. Als we landen is het donker en na 
wat papier- en stempelwerk op het vliegveld in Sharm el Sheikh (check, check, dubbelcheck) zitten we 
dan in de bus op weg naar Dahab. Het hotel ziet er goed uit in het donker. We eten en drinken wat en 
gaan naar bed. 
 
Na een redelijke nachtrust (WAT staat me morgen te wachten?) en een heerlijk ontbijt maken we ons 
klaar waar we voor gekomen zijn, namelijk duiken! Een vermoeiende bezigheid kan ik wel zeggen...  
De duikspullen worden vervoerd naar de duikschool, wachten, formuliertjes worden ingevuld, wachten, 
volgt een groepsindeling, wachten, en hup, de auto in op weg naar de duikstek.  
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We worden, heel luxe, vervoerd in taxi's. Leuk, allemaal van die 
4x4 jeepjes. Achter instappen dan maar en starten..... Mooi niet dus!  
Om een beeld te geven van de taxi's: ze waren te slecht voor de sloperij 
als ze hier gereden zouden hebben.  Nee, zulke auto's worden in 
Nederland van de weg geplukt. De ene auto startte d.m.v. 2 draadjes te 
koppelen, een andere auto begon na het starten knallen te geven met 
rookpluimen van onder de auto, weer een andere had tussen de voorstoelen 
een jerrycan met benzine staan met een primitief gerepareerd slangetje 
aangesloten op de motor en de chauffeur zat tijdens het rijden gewoon te roken... (!) 
Geen teller of wijzer op het dashboard deed het nog, gescheurde bekleding overal waar je 
keek, om nog maar te zwijgen over de verschrikkelijke, zwarte dampen die uit de uitlaat 

kwamen. (morgen maar vast voor het instappen m'n automaat 
aansluiten) 
Met mijn westerse ogen lijkt het net of er niets afgebouwd is als ik 
over het landschap uitkijk. De weg heeft geen groene berm maar 
zand, hopen zand liggen langs of half op de weg, de beplanting is 
mager tussen de weghelften, bij de checkpoints staan primitieve 
houten kantoortjes met olievaten op de weg om verkeer langs te 
leiden. Stapels stenen staan te wachten om verwerkt te worden. Ooit. 
Verder hier een daar en verdorde (palm)boom. 

Dan houdt de weg ineens op. Wat nu? Ach natuurlijk, gewoon de zandbak in. Och, kijk daar, een 
bedoeïenen gezelschap met dromedarissen. Klik, zie zo, die staat vast op de foto. Al slingerend en 
hotsend komen we uiteindelijk aan op de plaats van bestemming. Waar kwamen we ook al weer voor? O 
ja, duiken. 
 
Auto's met duikspullen worden uit geladen, plekje zoeken (in de schaduw), drinken bestellen, setje in 
elkaar zetten, briefing. Het belooft wat als ik de gids mag geloven, en dat doe ik. Duikplek: Moray 
Gardens. Duikspullen aantrekken, buddycheck en dan gaat het gebeuren. Best spannend. 
 
Als ik in het water lig en het sein geef/krijg voor onder water is mijn buddy al meteen weg. Ik heb niet 
genoeg lood!, en kom niet beneden. Ja, ik zie ook niemand meer. Waar zijn ze? Ja, beneden, maar langs 
de kant van het water is het erg troebel door alle opgestoven zand en gruis van al die duikers die naar 
beneden willen, dus slecht zicht! Wat te doen: wachten tot mijn buddy mij komt halen of gewoon gaan? 
Gaan dan maar want ze hebben mij verteld dat het erg helder moet zijn beneden dus daar vertrouw ik 
dan maar op, dit is de Rode Zee en niet het Grevelingenmeer op een warme zaterdagmiddag. Snel, vest 
leeg en zakken! Ja, het gaat tòch, maar moeizaam. Zwemmen door het troebele water en dan opeens: 
allemaal duikers om mij heen en VIS, zóveel VIS!!! In alle kleuren, soorten en maten!!! Ja, en daar is mijn 
groep en ook mijn buddy! Ze hebben gelijk gehad..... 
 
Fantàstisch, zeg. Ik kan alleen maar een kreet uitslaan door mijn automaat. Weet niet waar ik het eerst 
moet kijken. Ik heb een eenvoudig fototoestelletjes bij me en wil meteen alles op de foto zetten. Ook heb 
ik zo'n geplastificeerd kaartje met Rode zeevissen er op zodat ik onder water vissen kan benoemen. Alles 
voor de dag ermee en werken. Na wat geklungel met beide word ik weer nuchter. Wat: niks foto's maken 
en identificeren, ik ga eerst maar eens een dag KIJKEN. Alles weer in mijn pockets en genieten van alles. 
Prachtig! Oh, hoe vertel ik het ze thuis...... Is van later zorg. Kijken! Bewonderen! Verwonderen! 
Onvoorstelbaar! De enige vis die ik meteen herken is Nemo. En al dat koraal! Het rif! Nee, dit is geen 
luchtbel waar ik in zit en straks kapotklapt, this is real live.  
Oh, ik moet al weer terug want we zitten op 120 bar. Nu al, ik ben hier net. Als ik even later weer aan de 
kant sta heb ìk de mooiste dingen gezien van alle duikers hier bij elkaar, denk ik vol trots. En vanmiddag 
is er nòg zo'n feest. En morgen wordt het nòg een mooier feest want dit is nog maar het tipje van de 
sluier, zo werd mij verteld. Ik kan het (bijna) niet geloven.  
 
Als ik 's avonds na het eten in mijn bed lig zie ik alles nogmaals voorbij komen. Midden in de 
nacht schrik ik wakker en heb het gevoel dat ik mijn hele duikuitrusting aan heb. Ik 
heb het er warm van. 
Tja, je maakt wat mee op een winterse dag in Egypte...... 
  
Janita Melse 

 
 


