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Een nieuw jaar, 2008, en een nieuwe rubriek gestart: "Uit het logboek van....". Deze wordt nog verder 
ontwikkeld door Margreet en verschijnt voor het eerst in de maart-Luchtbel. 
Er was opnieuw een geslaagde NieuwJaarsSnorkeltocht: geen kou, geen storm, geen zon, maar genoeg 
animo en volop verklede personen. Het was de 
dertigste editie. Er valt verder nog genoeg te 
ondernemen dit jaar: de afdaling van de Ourthe en/of 
de Maas, een bezoekje aan de Duikvaker of een 
driftduikje met Bert. Weer lekker trainen in het 
Vrijburgbad en wellicht een bezoekje aan het 
Muzeeaquarium in Delfzijl of één van de aquaria die 
al beschreven zijn in de vorige Luchtbellen. Uiteraard 
duiken een aantal van ons nog lekker door in ons 
koude kikkerlandje, maar de verhalen uit de warmere 
streken zijn ook weer heerlijk om te lezen en je kunt 
je er lekker aan opwarmen. 
Kortom, voor ieder wat wils en vergeet de kopijmap 
van de Luchtbel niet!! De deadline voor de maart-
Luchtbel is op maandag 11 februari 2008. 
 
Dick, Elly, Margreet en Veronica 
 
 
 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

  
             

                                       

      
1 Colofon 
2 Van de redactie / Verjaardagen / Inhoudsopgave  
3 Van de voorzitter 
4 Uit het Vrijburgbad / Feestvarkens  
5 Rondje ALV 
6 DTZ perslucht intro 2 
7 De 30

ste
 NieuwJaarsSnorkeltocht 

10  Afdalingen Maas en Ourthe 
11  Driftduiken 
12  Bootduiken Kulkenol en Gorishoek /  

De nieuwste vullerslijst 
13  Rondje aquaria: Muzeeaquarium Delfzijl 
14  Bultrug in de Noordzee / Cursus onderwaterbiologie 
15  Slapen in een tentje in de woestijn 
19  Mutaties DTZ / Agenda 

Januari 2008: 
12 – Paul Poland 
12 – Tom Ytsma 
16 – Koen Verhaeghe de Naeyer 
23 – Margit Wouterse 
25 – Marian Roos-van der Mast 
28 – Marco Collignon 
28 – Willem Dijkhuizen 
28 – Olivier Spoor 
31 – Daniëlle Sies-ter Haar 

Februari 2008: 
  7 – Dineke Blom 
  7 – Tjeerd Nijssen 
11 – Harm Verbeek 
13 – Marc van der Scheer 
19 – Ronald Roes 
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Geachte Onderdanen van me, 

 
Als jullie Grote Opperhoofd en Kop van Jut wil ik eerst en vooral beginnen met jullie allen een Fantastisch 
Nat Spetterend Gezellig Nieuw Duikjaar toe te wensen!! Hopelijk komen we elkaar weer veel en 
regelmatig tegen, boven en onder water, of waar dan ook. 
 
Een aantal onder jullie heb ik reeds ontmoet op de Nieuwjaars Snorkeltocht. Voor diegenen die het 
gemist hebben: jullie hebben inderdaad wat gemist. ’t 
Was weer beregezellig, leuk, kortom mijn computer heeft 
superlatieven tekort om het geheel te beschrijven. Voor 
diegenen die het idee hadden om eens mee te doen: dit 
jaar was een uitgelezen kans: de omstandigheden waren 
bijna ideaal. Geen (of weinig) wind, een watertje zo vlak 
als een spiegel, op de kentering van het tij dus geen 
stroming… Enkel de watertemperatuur wou niet zo mee 
werken. Ik had water van 23° besteld en dat is helaas 
niet gelukt. 
Ik moet trouwens nog alle medewerkers bedanken voor 
hun tomeloze inzet. Zonder hun was dit evenement niet 
mogelijk. Er zijn er nog twee die ik die dag zelf niet de 
hand heb kunnen schudden, maar dat komt binnenkort 
nog wel goed met een pint! 
 
En verder, heb ik goede voornemens? Jazeker! Als 
voorzitter heb ik me voorgenomen om dit nieuwe jaar op 
dezelfde voet verder te gaan als voorheen. Ik heb tot nu 
toe geen berichten ontvangen dat het roer om zou 
moeten, integendeel… En daarom kan ik alleen maar 
voorlopig zeggen  dat ik onverdroten verder ga met 
zaken regelen, organiseren, behartigen voor ons cluppie. 
Behalve de Nieuwjaars Snorkeltocht dan, maar daar heb 
ik een goede opvolger voor gevonden. Maar die kan wel 
op mijn steun en medewerking blijven rekenen. 
Persoonlijke voornemens zijn er ook. Ik wil dit jaar wat meer gaan duiken. Door omstandigheden heb ik 
vorig jaar te weinig geplonsd naar mijn zin. Ik blijf natuurlijk en zeer zeker beschikbaar voor opleidingen, 
want ik heb niet voor niets mijn 2-sters instructeursdiploma gehaald, maar ik wil dat jaar toch ook wat  
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vaker in de Oosterschelde springen. Als het mag van Kees (Glas) wil 
ik graag alle bootduiken mee en ik wil weer naar  het buitenland. De 
voorbereidingen voor dat laatste zijn al gestart, dus hopelijk komt er 
geen kink meer in de kabel… Ik heb zelfs goede hoop om 2 of 
misschien zelfs 3 keer over de landsgrenzen te trekken, maar laat ik 
niet vooruit lopen op de zaken. Mocht het doorgaan, lezen jullie 
vanzelf wel de aankondiging(en) of reisverslagen in ons lijfblad. 
 
Tenslotte wil ik jullie ook nog even attenderen op die ene bijzondere 
duik die ik ieder jaar maak. Jezelf onderdompelen in dat feestgewoel 
dat ze “Gentsche Fieste” noemen. Ik ben weer vrij en beschikbaar als 
gids voor mensen die het ook eens willen mee maken. Ervaring of een 
brevet is niet vereist, enkel een dosis goede zin en veel dorst!!!! 
 
De bubbels, Renaat 

 
 

 
 

 
 
Willem Dijkuizen en Jaap Le Roij zijn dit jaar 30 jaar lid van onze club. Tijdens de 

Algemene LedenVergadering 
van 26 november werden ze 
door Renaat in het zonnetje 
gezet en kregen ze als 
aandenken een fraaie DTZ-pen 
en de felicitaties. 

 
Foto’s: Kees Jan Lastdrager 

 
 
Ik werd door onze penningmeester geattendeerd op een rekening van het Vrijburgbad, waarin een 
kostenpost was opgenomen voor reparatie van een bank. Ongelukjes kunnen gebeuren, dat is geen 
probleem. Maar mocht er onverhoopt iets stuk gaan, meld het dan zo spoedig mogelijk bij uw voorzitter, 
dan kan ik het opnemen met het zwembad. Ook andere zwembad gerelateerde zaken kunnen bij hem 
neergelegd worden. 
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Aanwezig waren 25 leden en Renaat Burggraeve, onze voorzitter, opende 
omstreeks 20.10 uur, op zijn geheel eigen wijze, de vergadering, maar 
daarna volgde een trieste mededeling: Saskia Janse heeft om privéredenen 

( … er werd wat afgegist, want ze was er zelf niet) besloten om te stoppen met haar bestuurswerk. 
Hartstikke jammer!! Maar C’est la vie….. Het bestuur stelde Ivo Legein kandidaat als bestuurslid. Dat 
werd met applaus ontvangen, maar over zijn benoeming wordt pas door de komende voorjaars-ALV 
beslist.  

Leon Joosse stuurde een mail over de 
toegankelijkheid van NAW-gegevens van 
leden in de Elektronische Luchtbel voor 
zoekmachines. Dat leek hem niet zo 
wenselijk. We besloten in het vervolg de 
ledenmutaties alleen in papieren luchtbel te 
publiceren.  
 
Daarna presenteerde Jeroen het 
opleidingsschema voor 2008. 
In het kort kwam het hier op neer: 
1* Opleiding: januari t/m maart in het 
zwembad. April t/m mei: buitenwater. 
2* Opleiding: Vervalt in 2008 wegens te 
weinig instructiecapaciteit. 
3* Opleiding: In combinatie met 1* opleiding. 
Eerste bijeenkomst 19 december as. 
 

We hadden  ook  feestvarkens dit keer: Willem Dijkuizen en Jaap Le Roij. Zij zijn dit jaar 30 jaar lid van 
onze club. Ze kregen uit handen van Renaat een fraaie DTZ-pen en felicitaties. 
 
De Nieuwjaarssnorkeltocht komt er weer aan. Voor 2008 worden nog juryleden gezocht. Het volgend jaar 
gaat Renaat stoppen met de organisatie. Hij heeft dit evenement dan een keer of 5-6 keer georganiseerd. 
Maar Erik Veerhoek heeft gelukkig al aangeboden de organisatie van het 2009 op zich te nemen. (Gaat 
ie dan ook nog verkleed?) 
 
In de rondvraag kwamen de volgende zaken aan bod: 
- Yvonne van Scheppingen vroeg de mening van het bestuur over het feit dat leden in de Luchtbel 
publiceren over hun slepen met -en importeren van- uitheemse soorten (anemonen). Harm wist te 
melden, dat dit een verboden actie is. Renaat vulde aan dat wij een NOB-club zijn en dat we louter 
duiken om te kijken en niet om mee te nemen. 
- Dick Hoeksema riep een ieder opnieuw op adverteerders voor in de Luchtbel aan te dragen. Er zijn 
helaas twee grote adverteerders afgehaakt. 
- Erik Veerhoek had een vraag over de 
samenstelling van de vullerslijst: in de in de 
december-Luchtbel gepubliceerde lijst ontbra-
ken de namen nog van Leon Joossse en Roel 
van der Mast.  
- Renaat vroeg vrijwilligers voor het opzetten 
van evenementen. Adriënne Withagen en Erik 
Veerhoek gaven zich hiervoor op. 
 
Na de pauze vertoonden Marian Roos en Roel 
van der Mast de prachtige fotopresentatie ‘De 
Dishoekduikers on tour in Cornwall’ en hun film 
over hun ‘Sepia project 2007’. 
 
 
Uw secretaris, 
Kees Jan Lastdrager 

 

AL
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Een foto-impressie van Frans Spoor. Zie de uitgebreide fotorapportage op www.duikteamzeeland.nl   
Woensdag 12 december 2007. Frans: 18 gasten, een stuk of 8 - 9 begeleiders. Was top, gezellig druk! 
Tijdens Intro 1 waren er 19 bezoekers en ca. 10 begeleiders; zie De Luchtbel 31(10): 10. 
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De moeder van alle tochten!!! 
 

DE 30
ste
 NIEUWJAARSSNORKELTOCHT 

 
Een start van het nieuwe jaar zonder de NieuwJaarsSnorkeltocht is een valse start... Zo, het is 
eruit. Dat moet maar eens gezegd worden! Misschien een gewaagde stelling, maar ik neem er 
geen woord van terug. Ieder die de NJS meemaakt zal het kunnen beamen. Als je rond de 
jaarwisseling de laatste flarden van het oude jaar uit je hoofd hebt geknald, wat dan nog rond blijft 
zweven hebt verdronken in een goed glas champagne en als je dan met een opgeruimd hoofd op 
1 januari uit je bed stapt, voel je dat er iets ontbreekt. Wat? Als je in de buurt van de badhokjes 
onder Boulevard Evertsen komt, wordt het je langzaam duidelijk.  
 
Op het strand staat een bont gezelschap 
van enerzijds schaars en anderzijds juist 
extra warm geklede personen, daartussen 
mannen en vrouwen in nauw sluitende 
zwarte pakken, aangevuld met enkele 
vreemde vogels van zeer diverse pluimage. 
Op het eerste gezicht niet een gezelschap 
waar je bij zou willen horen. Voor de kust 
patrouilleren twee zodiaks met stoere red-
ders in overlevingspakken. Op de boulevard 
boven de badhokjes staat het zwart van de 
toeschouwers. In het voorbijgaan wensen 
enkele mensen me sterkte. Hier wordt 
kennelijk iets gepresteerd wat de moeite van 
het aanzien waard is. Vanonder de 
boulevard golft een geur van versgezette koffie over het strand. Bij de badhokjes aangekomen volgt een 
onderdompeling in een warm bad van nieuwjaarswensen. Langzaam maar zeker begint er diep van 
binnen iets te gloeien… Is het trots? In ieder geval een goed gevoel, dat snel sterker wordt. Mag je hier 
deel van uit maken? Is het echt? Snel schuif je Marnix een briefje van vijf toe om de registratie definitief  
te maken. De koffie laat zich goed smaken. Is dit Duikteam Zeeland? Wat een club! Nog enkele minuten 
en voor heel de toegestroomde gemeenschap zal een daad gesteld worden die zijn weerga niet kent in 
Zeeland, vermoedelijk niet in heel Nederland.  
Die ochtend was nog op de radio te horen dat de Nieuwjaarsduik in Scheveningen door zou gaan. Vorig 

jaar was deze afgelast vanwege de ruige weersomstan-
digheden. Hoezo afgelast? Met geen woord werd gerept 
over de NJS van DTZ, de moeder van alle tochten, die 
gewoon elk jaar gehouden wordt, weer of geen weer! 
De watjes… Maar dit terzijde.  
Wat hier staat te gebeuren, op 1 januari 2008 om 14.00 
uur op het Vlissingse strand, levert een klapper op die 
alle vuurwerk van de jaarwisseling zal overtreffen en 
waarbij de rest van het jaar een eitje zal zijn. Je 
zelfvertrouwen krijgt een boost (duiken: je kunt het) en 
de warme DTZ-banden worden aangehaald (duiken: je 
hoeft het niet alleen te doen). Een betere start kun je je 
toch niet wensen?? 
 
De dertigste 

Ooit begonnen als protest tegen de instelling van een provinciale duikverordening is dit al de 30
ste
 NJS! 

Paul Poland heeft, volgens eigen zeggen en wie twijfelt daar dan aan?, aan alle dertig deel genomen. Als 
enige! Gezien het bijzondere karakter van deze tocht is ook Maximaal TV aanwezig. Vanaf 18.00 uur  
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kunnen we een etmaal lang elk uur 
terugblikken door hun camera, voorzien van 
deskundig commentaar van reporter Arjo de 
Keizer. De overige media investeren hun mid-
delen in de mindere nieuwjaarsduiken van 
Domburg, Kattendijke, Scheveningen, … Het 
is niet anders. Maar wij hebben gelukkig 
Maximaal TV en natuurlijk onze eigen 
Luchtbel! 
 
Maskerade 
Een 19tal deelnemers heeft zich, verlokt door 
de fraaie prijzen, onderscheiden door zich uit 
te dossen met buitengewone creaties. 
Onweerstaanbaar lekker is het wandelende 

gebakje ‘30 jaar NJS!’ van Erik Veerhoek. Wat minder om op te vreten is de met een havikssnavelachtige 
neus uitgeruste karetschildpad van Mathilde Matthijsse, voor het eerst door haar gespot bij Curaçao. 
[Daar willen we meer van weten! Red.] Marcel 
Jobse gaat zo gebukt onder het nieuwe uiterlijk 
van zijn echtgenote, dat hij de verleiding van 
een waterpijp met twijfelachtige inhoud niet kan 
weerstaan. Leon Joosse mag van hem zo nu en 
dan ook een lurkje, om de frustratie van zijn 
afgekeurde duikfles te verdringen. Een 
troosteloze toestand! Veel vrolijker om te zien is 
de pinguïn van Yvonne Souisa, goed op de kou 
voorbereid en met een hoge knuffelfactor. 
Volstrekt knots is de familie Flodder (Arjan, 
Ellien, Jan, Marije, Nelle, Thijs), die voor komt 
rijden in een roze cadillac met in de aanhanger, 
een strandrolstoel!, een fluitende opa. En er zijn 
er nog veel meer. De jury mag ook een oordeel 
vellen over een onderwaterschilder, een ont-
snapte Willem H., twee kerstmannen, twee 
sportsters, Archie de man van staal, een 
boomchirurg en een ‘iets chiquer’ uitgedoste 
heer. Wie zal deze maskerade winnen? Neemt 
Erik revanche? Of zal Mathilde haar 1

ste
 plaats 

van vorig jaar weten te handhaven? De 
deskundige jury houdt de spanning er nog even 
in: om 15.15 uur is de uitslag in hotel Arion. 
 
De snorkeltocht 
Het hoogtepunt van de dag! Alle kunstmaskers 
worden afgeworpen en de duikmaskers 
opgezet. Het is vijf voor twee. DTZ laat zijn 
ware gezicht zijn! Langzaam begeeft de schare 
snorkelaars, supporters, sensatiezoekers, cameralieden en verslaggevers zich naar de eblijn, die zich 

deze keer extreem ver heeft teruggetrokken. Het 
water is 8 graden en de lucht 5,1 graden Celsius, zo 
wordt gezegd. Niet van de wijs gebracht door 
krijsende badgasten die het water in en nog sneller 
weer uit rennen. Niet afgeleid door een tweetal 
springende honden dat voortdurend probeert je je 
snorkelpijpje te ontfutselen, ongetwijfeld met de 
bedoeling dat braaf te apporteren, maar toch…  
 
Met twee oranje drijvers hebben Ben en Benny in de 
DTZ-zodiak een snorkelparcours uitgezet van ca. 400 
meter. Omdat het water bijna op zijn laagst is en er 
nauwelijks wind staat, staat er geen stroom en is er 

hoegenaamd geen golfslag. De omstandigheden zijn buitengewoon gunstig. Even steunend op elkaar 
worden de vinnen aangetrokken. Langzaam tikken de laatste seconden weg.  
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Het is bijna 14.00 uur. Het wachten is op de vuurpijl die de start markeert. Maar,… als je daarop moet 
wachten zou je er als je dit verhaal leest nog staan. Na een onduidelijk “5, 4, 3, 2, 1, start…” duikt een 49-
tal geregistreerde zwemmers, overwegend snorkelaars, het water in. Het is even frisjes als het koude 
water je pak inloopt, maar dan is het goed te doen. Voor de zwemmers zonder pak is het feest natuurlijk 

gelijk voorbij, maar voor de mensen met pak blijkt het 
parcours, mits regelmatig present op de DTZ-training, 
goed te doen. En 15-20 minuten later staat ieder weer 
op het strand. Terug bij de badhokjes spuit Yolanda 
het zoute water 
van de pakken 
en wacht de 
welver-diende 

Glühwein, met 
warmte toe-
bereid door Leon 
en Miranda. 
Mathilde, op 

Maximaal TV, of ze het niet een koud avontuur vindt: “Nee, hoor. Dit 
doen we elke week. En dan niet enkel 10 minuutjes.“ Mathilde, DTZ 
is trots op je!    
 
After dip 
Kennelijk is er bij een zevental DTZters toch iets blijven hangen van 
die krijsende badgasten. Een soort misplaatst gevoel van 
minderwaardigheid jegens mensen die zich (nog) geen neopreen 
kunnen veroorloven. In plaats van te rade te gaan bij standvastiger 
clubgenoten, menen deze leden te moeten bewijzen dat ook zij 
gekleed in enkel een badpak het water schreeuwend in en uit durven 
te lopen. Alsof iemand daaraan had getwijfeld. Het moet toch niet 
gekker worden. Straks gaan alle DTZters hun pak nog thuislaten… 
M.i. is dit een verkeerde ontwikkeling. Op de eerstvolgende ALV 
moesten we dit verschijnsel maar eens de kop indrukken…  
 

De prijsuitreiking 
Inmiddels is de spanning onder de 19 genomineerden 
te snijden. Na het omkleden begeven de DTZ-leden 
met aanhang en fans zich snel naar hotel Arion voor de 
prijsuitreiking. Als ieder is geïnstalleerd achter een mok 
warme chocolademelk met slagroom o.i.d. is het 
wachten op de prijsuitreiking. Uiterst langzaam tikken 
de minuten weg. De jury, bestaande uit Adriënne, 
Marian en Veronica, heeft het niet gemakkelijk. Om 
15.20 uur is eindelijk het moment daar. Aan voorzitter 
Renaat de eer de uitslag bekend te maken. Hij windt er 
geen doekjes om en maakt snel een eind aan de 
zinderende 
spanning: 

de familie 
Flodder 

wint! De 
winnaars van vorig jaar volgen echter op de voet: het gebakje 
eindigt op de tweede plaats en de zeeschildpad op de derde. 
Alle genomineerden vallen in de prijzen. Namens de redactie 
alle prijswinnaars van harte proficiat!! Zie de volledige uitslag 
in het aparte kader. 
 
Beste wensen en dankbetuiging 
Renaat concludeert dat we mogen terugkijken op een 
geslaagd duikjaar 2007 en een zeer geslaagde 30

ste
 NJS. Hij 

wenst ieder het beste voor een fijn Nieuw Duikjaar 2008 en 
besluit met de hartelijke dank aan de organisatoren van de 
NJS 2008: Leon van de Gruiter, Miranda Louwerse en Marnix 
Poelman voor de catering en de inschrijving; Marian Roos, 
Veronica Spoor en Adriënne Withagen voor de jurering;  

De volgende SPONSORS maakten 
het wedstrijdelement in de moeder 
van alle tochten mogelijk: 
 

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

 

Alle sponsors hartelijk dank! 
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Benny van den Steen en Ben Wolters voor de 
bemanning van de DTZ-zodiak; de bemanning van 
de zodiak van de Reddingsbrigade en Bert 
Schreurs voor het regelen daarvan; Roel van der 
Mast voor de contacten met de sponsors; Yolanda 
de Jong voor het afspuiten en het regelen van het 
aandenken; Renaat Burggraeve en Erik Veerhoek 
voor de algehele organisatie, Arjo de Keizer voor 
de EHBO en natuurlijk de sponsors voor het 
beschikbaar stellen van de mooie prijzen (zie het 
aparte kader). Een warm applaus onderstreept zijn 
woorden. Voor alle deelnemers is er als 
aandenken een fraaie, warme, lichtblauwe 
(thee)muts met DTZ-logo.  
Het was een prachtige dag! 
 
Dick Hoeksema   
 
Foto’s: Kees Jan Lastdrager, PZC, André en 
Marian Roos, Yvonne van Scheppingen, Veronica 
Spoor 

 
 

 
 
Hallo duikvrienden, 
  
Zondag 2 maart 2008 is het weer zover: de 
afdaling van de Ourthe!  
Alle inlichtingen betreffende de "Afdaling van de 
Ourthe en zijn acqua-carnaval" bevinden zich op 
www.sealover.be Wij verwachten een talrijke 
deelname aan deze buitengewone gebeurtenis.  
 
Maar alvast : Gelukkig Nieuwjaar 2008. 
  
G. Masset, secretaris van Sealover 
 
 
En als je er niet genoeg van kunt krijgen: 
  
Op 16 maart a.s. organiseert de Maastrichste Onderwatersport Club (MOC) de 9

de
 editie van de Afdaling 

van de Maas. Een zwemtocht over een afstand van 3,6 km op de Maas langs het centrum van 
Maastricht. Iedereen die kan snorkelen kan deelnemen als recreant of wedstrijdzwemmer.  
Kosten voor deelname: € 8,=.  

Dus ben je nog op zoek naar iets om 
het duikseizoen 2008 op ludieke wijze 
mee te openen? Kom dan op  
16 maart naar 
Maastricht! 
 
De MOC 
 
 
 

 

De PRIJSWINNAARS: 
 
  1- Familie Flodder: Ajan, Ellien, Jan, Marije,    
      Nelle, Thijs 
  2- Gebakje: Erik Veerhoek 
  3- Zeeschildpad: Mathilde Matthijsse 
  4- Egyptenaar met waterpijp: Marcel Jobse 
  5- Pinguïn: Yvonne Souisa  
  6- Onderwaterschilder: Henk Betlem 
  7- Willem H.: Martin Verhage 
  8- Duiker met afgekeurde fles: Leon Joosse 
  9- Boomchirurg: Hans de Klerk 
10- Iets chiquer: Frans Spoor 
11- Archie, de man van staal: Bert Moet 
12- Sporters: Ellen en Jozien 
13- Kerstmannen: Erik van Loenhout en Piet  
      Priessen 

  
Alle prijswinnaars:  PROFICIAT! 
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Was ik op de nieuwjaarssnorkeltocht, vraagt Dick Hoeksema me om wat kopij. Zal ik dan wat over de 
nieuwjaarssnorkeltocht schrijven? Nee, daar wordt waarschijnlijk al over geschreven. Doe dan iets over 
driftduiken? Nou dat kan. Ik heb ooit de specialty driftduiken geschreven voor de NOB. Als ik er nu naar 
kijk, is dat boekje erg dun.  
 
Ik heb er in de jaren wel wat bij geschreven, maar dat is dus nog niet door de 
NOB uitgegeven. Zal wel gaan gebeuren, ze willen immers alle specialisaties in 
de nieuwe NOB-stijl hebben. Willen ze ook met brevetkaarten gaan werken, dat 
betekent dat de NOB weer meer geld kan maken, want met kopietjes werken is 
er na juli 2008 niet meer bij.  
 
Als ik een cursus driftduiken geef, dan leg ik een en ander uit over hoe je de 
stroomsnelheid en de richting kunt voorspellen. Verder geef ik veiligheidstips en 
geef ik aan wat je allemaal kunt verwachten bij het driftduiken. Veel kun je al 

vinden op www.driftduiken.nl.  
 
Ik heb al verschillende groepen mogen lesgeven. Vanuit Limburg, Zuid 
Holland, Assen...komen ze door die website op mij af. Toch wel geinig dat 
internet. Als je driftduiken intoetst bij Google, waar kom je dan uit? Juist, 
op die site van Bertje. Gelukkig komen ze altijd naar Zeeland, logeren ze 
in een huisje of komen ze naar mijn huis en dan geef ik daar de theorie. 
Gaan we daarna met mijn (nou ja, mijn...: de boot is van twee vrienden en 
dus ook van mij) boot de Oosterschelde op om helemaal niet op het tij te 
gaan duiken.  
 
Twee duiken in één keer, dus voor tweemaal lucht mee. Door die cursus 
te geven, kan ik de boot weer een beetje onderhouden. Afschrijving, 
verzekering, benzine, olie, een keertje schade, dat zijn geen leuke 
kosten... 
 
Meestal zoek ik een rustig plekje op, maar soms (bij duikers waar ik een 

beetje van houd), gooi ik ze in de wasmachine. Een plekje waar de stroom juist tegen een oud dijkje 
beukt, waardoor je als driftduiker zomaar tien meter de diepte in wordt gesleurd. Gelukkig laat ik dan wel 
van te voren zien dat het daar ongeveer 50 meter diep is, dus dat is dan wel weer leuk voor de spanning. 
Op ongeveer 20 meter is de neerwaartse stroming weer weg 
en kun je weer gewoon naar 10 meter terugkeren. Nogmaals, 
ik gebruik de wasmachine alleen maar in 
uitzonderingsgevallen, want het moet wel leuk blijven.  
 
Een vergelijkbare plek als “mijn” wasmachine is tetjes. 
Van anemoon.org: Nieuwe sluis of ook wel de Tetjes 
genoemd zijn twee pieren aan weerszijde van een sluisje. 
Omdat de stroming hier gehinderd wordt door deze piertjes 
kan de stroming soms verraderlijk zijn. Ga daarom niet 
helemaal tot de vaargeul, waar het bij hoogwater wel 50 
meter diep kan zijn.  
 
Gebruik dus altijd een boot, die kan je in vervelende gevallen weer terug brengen. Bij het driftduiken 

gebruik je ook een volgboei. De bootbemanning kan je dan makkelijk volgen. 
Als je een skippybal gebruikt, kun je deze ook gebruiken om je neerwaartse 
gang te remmen, immers, je kunt aan je touw naar de skippybal gaan 
hangen... 
 
Elke keer leg ik uit dat de driftduikers nooit met dezelfde snelheid gaan en 
elke keer als ik uitleg, dat je zelfs niet hoeft te verwachten dat de duikers 
dezelfde kant uit gaan, dan wordt ik een beetje medelijdend aangekeken. Je 
ziet ze denken: “Ja hoor, dream on”. Tot ze in het water liggen en gelukkig 

krijg ik meestal gelijk. Je mag gerust weten, dat ik baal als ze allemaal wél dezelfde kant uit gaan, terwijl 
dat natuurlijk voor mij in de boot wel een stuk makkelijker is.  
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Gelukkig valt de stroomsnelheid in de Oosterschelde mee, nergens hoef je bang te zijn voor een te grote 
snelheid. Waarom zou je die stroomsnelheid eigenlijk uitrekenen? Nou, alleen al vanwege het leereffect, 
immers, dan kun je het ook uitrekenen voor een plek waar het wel te keer kan gaan, denk aan de 
Waddenzee. Verder is het natuurlijk ook fijn om te weten wanneer je de Oosterscheldekering kan 
verwachten. Er door heen spoelen is mij wel iets te spannend, zeker als ik op de boot zit! 
 
Groet, Bert Moet  
 

 
  
Ik had me voor meerdere bootduiken opgegeven, maar moest om verschillende redenen bij diverse 
verstek laten gaan. En ja, de regel is dat je dan automatisch de eerstvolgende bootduik duikleider bent. 
Minder leuk om dan iedereen te zien duiken, terwijl jij alles moet registreren en nog minder leuk is dat 
iedereen dan natuurlijk de mooiste duik van zijn leven heeft. Maar ik had mijn dochtertje meegenomen en 

die keek haar ogen uit en genoot met volle 
teugen. En dan heb ik het uiteraard ook naar 
mijn zin. Ze wees wel iedere boot aan 
onderweg naar de duikstek Kulkenol.  
 
Het was leuk om onder de Zeelandbrug door 
te varen, maar het was feest voor haar dat die 
ook open en weer dicht ging. En dat was 
iedere 20 minuten weer net zo leuk. Afijn, 
iedereen het water in, dat was ook geinig: 
plons, plons, spetter.. 
Ze vond het wel even eng toen na 45 minuten 
rust ineens weer de eerste lelijke duikers 
bovenkwamen (nee, ik noem geen namen) en 
met van die rare maskers op rochelend, 
puffend, kreunend, blazend, sissend en 
druipend het trapje opklommen. Maar toen 
iedereen weer aan boord was en vol lof over 

de duik werd gesproken, gingen er snoepjes en koekjes rond. Nou, dat maakte veel goed. Ze werd 
verwend tot en met. Ja, het was een leuke dag. 
 
Afijn, de eerstvolgende bootduik mocht ik gelukkig weer meeduiken. We voeren naar de steenstort. Paul 
van Rijswijk werd mijn buddy. Het was weer fijn om van de Cornelis L. af te duiken, want dat zijn toch 
vaak de leukere duiken. Ook deze duik hadden we geluk. We kwamen een lipvis tegen, de vijfdraderige 
meun en erg mooi, in vol ornaat, de Galatheakreeft. Hij/zij liet zich zeker 5 minuten bekijken voordat ie 
weer wegkroop. Wat een pracht beessie! (zie foto Sportduikersgids Zeeland van John Neuschwander, 
pagina 213). Na 58 minuten pracht en praal gingen we weer rochelend, puffend, kreunend, blazend, 
sissend en druipend het trapje op. Het was weer helemaal toppie! 
 
Met vriendelijke groet, Wout van der Scheer    Foto: Mathilde Mathijsse 
 

 
 

De onderstaande personen zijn graag bereid om flessen te vullen. Schroom niet om te bellen, de 
compressor staat er voor ons allemaal! Maak tijdig een afspraak met een van 
hen. Als je favoriete vuller niet te bereiken is, probeer je gewoon een ander. 
Op zondagen, als het clubhuis open is, vullen de leden van de barcommissie, 
dus dan kun je terecht zonder afspraak vooraf. Renaat. 
 
Renaat Burggraeve 0118-475372  Marian Roos                       462051 
Marco Collignon          633348  Bert Schreurs           479570 
Kees Glas           614342 Frans Spoor                            461009 
Leon Joosse                           750752 Benny van den Steen          464180 
Kees Jan Lastdrager 06-53902803 Erik Veerhoek           475083 
Roek van der Mast          553248 Harm Verbeek           640275 
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MUZEEAQUARIUM, DELFZIJL 
 
Een zeeaqarium en vier bijzondere musea in één. In het Muzeeaquarium te Delfzijl 
Het is natuurlijk niet echt naast de deur maar deze enigszins apart te noemen attractie wilde ik jullie toch 
niet onthouden. Het noordelijke gedeelte van ons land moet toch ook een keer aan bod komen, niet 
waar??  
Vanzelfsprekend is er een (zee)aquarium waar je in levende lijve kennis kan maken met bewoners van 
de Noordzee. Maar tevens kun je een bezoek brengen aan een druipsteengrot én een hunebed. Je kunt 
je verwonderen over de variëteit aan vormen en kleuren van schelpen en de maritieme historie van 
Delfzijl herbeleven. Dit is allemaal mogelijk in het Muzeeaquarium Delfzijl. 

 
Het zeeaquarium is gevestigd in een bunker uit de 
Tweede Wereldoorlog. De 2 meter dikke muren 
zorgen voor het juiste klimaat en een spannend 
sfeertje. Binnen deze muren van de bunker  bevinden 
zich aquaria met vissen, schaal- en weekdieren uit de 
Noordzee en Waddenzee. Deze zijn prachtig 
ingericht en een plezier om naar te kijken. Tijdens 
een bezoek aan het zeeaquarium ontmoet je onder 
andere hondshaaien, roggen, zeenaalden, grote 
kreeften en ga zo maar door. In het zeeaquarium 
staan ook 3 themabakken: een eb-en-vloed-bak, een 
golfslagbak en een aaibak. 
 

Aaibak  In het zeeaquarium kunnen verschillende soorten zeedieren en waterplanten worden bekeken. In 
de speciale  'Aaibak' bevinden zich enkele plant- en diersoorten die je als bezoeker dus mag aanraken. 
Een bijzondere manier om nader kennis te maken met de wereld onder de zeespiegel! Zeker voor de 
jongste onder ons altijd een aparte ervaring. 
 
Vier musea in één  In de loop der eeuwen is in de 
bodem van de aarde een grote verscheidenheid aan 
kristallen en mineralen ontstaan. Een aantal hiervan is te 
bezichtigen in dit museum. Naast mineralen en kristallen 
is ook een veelheid aan (fluorescerende) stenen en 
eeuwenoude fossielen te zien. Daarbij is het de moeite 
waard de (nagebouwde) druipsteengrot te bezoeken. 
Het museum herbergt het in Nederland meest noordelijk 
gevonden hunebed. Ook worden bodemvondsten uit 
Delfzijl en omstreken getoond. Deze geven een goede 
indruk van het dagelijks leven van de mensen die 
eeuwen geleden de regio bewoonden. 

Maar het Muzeeaquarium Delfzijl is ook de trotse 
bezitter van een van de grootste schelpen-
verzamelingen van Europa. De indrukwekkende 
collectie bestaat uit schelpen van over de hele 
wereld, in de meest uiteenlopende kleuren, formaten 
en vormen. 
De zee heeft voor Delfzijl, als maritieme stad, en haar 
omgeving altijd een belangrijke rol gespeeld. 
Prachtige modelschepen, oude scheepsvoorwerpen 
en een documentatiecentrum bieden een blik op de 
rijke maritieme historie van Delfzijl als havenplaats.  
 
Expositie(s) Het museum organiseert regelmatig 
exposities en de komende expositie zal in maart en 

april 2008 te zien zijn: Scheepjes Geflest: Een expositie over schepen in flessen. Wie kent ze niet. Het 
flessenscheepje dat bij je oma of je oudoom op het dressoir stond en misschien nog staat. En wie heeft 
zich niet afgevraagd hoe dat prachtige fragiele scheepje, onbeschadigd, in die fles terecht was gekomen. 
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In vroeger tijden hielden veel zeevarenden zich tijdens hun lange reizen bij perioden van windstilte bezig 
met het maken van schepen in flessen. Bij menig reder stonden deze werkjes van volksvlijt op kantoor en 

werden door de aan wal blijvende vrouwen en kinderen als een 
waar kleinood gekoesterd. In deze havenstad, en (ver) 
daarbuiten, vindt men nog de nodige flessenschepen. Het 
Muzeeaquarium Delfzijl vindt het jammer als deze pronkstukjes 
alleen maar in de eigen huiskamer te bewonderen zijn. Hoewel 
er reeds een basis voor de expositie is gelegd is het mogelijk 
voor “flesseneigenaren” zich aan te melden. Ben je hierin 
geïnteresseerd?  Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met de heer T. van der Linde van het museum, telefoon (0596) 
63 22 77. Aanmelden kan nog tot 1 februari a.s. Het museum 
bekijkt of het object past in de expositie. 

 
Adresgegevens  Muzeeaquarium Delfzijl, Zeebadweg 7a, 9933 AV Delfzijl. T  0596-632277 of 0596-
633121 W www.muzeeaquarium.nl Het museum is dagelijks geopend van 10.00uur tot 16.30uur. 
 
Margreet van Aalst 
 

 

 

Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 87, 7 december 2007 

 

Het zal je maar gebeuren. Relaxed wandel je over het 
strand bij IJmuiden, plotseling lijkt het water naast je wel 
opgetild te worden. Het kolkt en bruist, tot een groot donker 
oppervlak zichtbaar wordt. Het blijkt een bultrug te zijn...  
Al meerdere keren dit jaar behoorde dit in onze eigen 
Noordzee tot de mogelijkheden. Eerst in mei bij Den Helder 
(zie de rapportage in De Luchtbel 31(5)), toen verdween het 
dier richting Ierland en 15 november verraste de bultrug ons 
opnieuw met een bezoek. De KNRM IJmuiden zag hem 
vissen onder een groep meeuwen. Sindsdien is hij 
meerdere dagen achter elkaar gezien, soms vlakbij de Zuidpier. Op 21 november werd hij voor het laatst 
gespot. Bij het programma ‘4 in het land’ maakten ze een item over de bultrug en op Youtube staat een 
filmpje van een toevallige toeschouwer.  
 

 
 
De Stichting Onderwaterbiologie heeft de inschrijvingen voor de biologiecursussen in 2008 weer 
geopend. Nieuw is een zoetwatercursus die gegeven zal worden in Drenthe. Daarnaast staan ook de 
bekende cursussen over de Grevelingen en de Oosterschelde op het programma. 
Wacht niet te lang met inschrijven want we hebben het afgelopen jaar weer voor iedere cursus een 
wachtlijst gehad. Inschrijven kan alleen door het inschrijfgeld te storten. Volgorde van binnenkomst van 
de overschrijving is bepalend voor de volgorde van 
aanmelding. 
 
Cursusdata: 
Grevelingen (zout) 18-20 april, kosten € 95 p.p. all in 
Veenmeer (zoet) 23-25 mei, kosten € 20 excl. verblijf  
Oosterschelde (stroming) 6-8 juni, kosten € 95 p.p. all in  
Grevelingen (zout) 19-21 sept, kosten € 95 p.p. all in. 
 
Meer informatie is te vinden op: 
http://www.onderwaterbiologie.nl Kijk ook eens op de website 
naar de quiz, de specialty of de informatie over een 
verenigingscursus. Als je geïnteresseerden kent, geef deze 
informatie dan door.  
 
Met vriendelijke groet,  Stichting Onderwaterbiologie 
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Marsa Shagra (Marsa Alam, Egypte, 18 – 26 oktober 2007).  Door Marian Roos 

 
Hierbij een zeer beknopt verslag van onze duikvakantie met Red Sea Diving Safari in Marsa Alam, 
Egypte. Eigenlijk een verslag om deze duikorganisatie te promoten. Waarom? Op deze locatie en in deze 
vorm gaf deze organisatie ons een zeer aangenaam verblijf. Geen gezeur, geen nasmaak. Sommige 
duiksites zijn meerdere malen door ons bezocht, maar worden maar 1 maal beschreven. 

 
- De reis - 
Half februari kregen André en ik een sms-je van Roel of 
we weer mee wilde naar Egypte. Omdat we zelf toen op 
Curaçao zaten, konden we zelf niet geheel meekijken 
waar we naar toe zouden gaan. We hebben Roel onze fiat 
gegeven met het idee het komt wel goed… 
Eenmaal thuis hebben we de reservering eens goed 
bekeken. We slaken een putdiepe zucht...We bleken 
ingestemd te hebben met de duikorganisatie Red Sea 
Diving Safari, 6 dagen onbeperkt duiken (waaronder 2 
truckduiken per dag en/of drop off’s met een zodiak op het 
huisrif), 4 in-range duiken met grote zodiaks (buiten het 
kamp m.u.v. Samadai en Elphinestonereef) en laatst but 
not least: 7 overnachtingen in een tent…..   
 
Op 18 oktober, herfstvakantie,  was het dan eindelijk 
zover. Het vliegtuig vertrok. Wij, Marian, André, Yvonne, 

Roel, Astrid, Maxim en Dick, weg uit een koud en regenachtig Nederland. Op naar de warme Egyptische 
zon!!... Vergeet het maar! Bij aankomst in Marsa Alam regende en onweerde het….. 
 
Tijdens de busreis naar het tentenkamp kregen we waardevolle informatie: het had er al 3½ jaar niet 
meer geregend en om 22.00uur zou in het tentenkamp de stroom afgesloten worden. Dit om rottigheid 
(lees: in de tent) te voorkomen. De stroomkabels lagen overal maar net onder het zand en de 
verbindingen waren erg provisorisch in elkaar gezet met tape…. 
 
- De tent - 
De tenten waren ongeveer 3,5 x 3,5 groot en stonden op 
10 meter van de waterkant. Op de grond lag een plastic 
mat. Langst de middenpaal van de tent liep een zielig 
elektrosnoertje naar beneden met aan de ene kant een 
kaal lichtbolletje en aan de andere zijde 1 aansluiting voor 
een oplader (Ik had gelukkig nog een verdeeldoos mee 
genomen). Aan allebei de kanten stond er een 
eenpersoonsbed. Bij het hoofdeind stond er een klein 
open kastje, waar je je kleren in kon leggen en in het 
midden een tafeltje waar je je spullen op kon zetten. Aan 
ons voeteneind was er ruimte om je koffer neer te zetten 
en er stond ook aan allebei de kanten een plastic tuinstoel. De deur kon dus niet op slot, sterker nog, 
door de krimp van de doekendeur stond deze altijd al 40 cm open! Maar de enige bezoekers die 

onaangekondigd binnenliepen, ze kwamen ’s nachts en in 
grote getale, waren heremietkreeften op voedseltocht! Al 
met al een sober geheel, maar ik kan je zeggen dat 
gedurende de week zou blijken dat deze tenten ons een 
zeer relaxed gevoel gaven: je hebt eigenlijk niet meer 
nodig dan dit! 
 
- Uitslapen? Forget it! - 
Uitslapen in zo’n tent kun je vergeten! ’s Morgens vroeg, 
rond half 6, komt de zon op en om 6 uur brandt hij je de 
tent al uit! Voor ons geen punt. We kwamen om te duiken 
niet waar?!  
De eerste dag was het alleen verplicht om mee te doen 
met de checkdive. Daarna kun je duiken waar en wanneer 

je zelf wilt. Er stonden genoeg trucktrips en duiklocaties per zodiak en huisrifduiken op het programma.  
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’s Morgens vroeg is er op het water ook al nodige 
beweging bij de boten van het kamp. Rond 6 uur 
vertrokken de eerste boten naar het Elphinestonereef, 
ongeveer 20 minuten varen van het kamp. Er vertrekken 
elke morgen toch wel 2 keer boten hier naar toe. Voor het 
einde van het ontbijt waren de eerste zodiaks al terug, 
zodat je je ontbijtje niet hoefde te missen. 
 
Het kamp was ook leuk op gezet. Net voor het 
inloopgedeelte van de baai hadden ze de duikschool 
opgezet: een overdekt gedeelte (shades) waar je de 
spullen uit de zon te drogen kon hangen en je losse 
spullen in een kist kon opruimen. Er waren 3 
waterbakken waar je alles kon uitspoelen. Volle 
duikflessen stonden er altijd genoeg. Dus wanneer je het water in wilde maakte niet uit. Net ernaast stond 

nog een overdekt gedeelte met tafels en stoelen, waar je 
lekker uit de zon kon zitten, met net erachter de bar voor je 
drankjes. Het restaurant hadden ze op de heuvel gezet, 
met een mooi uitzicht op de baai en de zee. Aan de 
andere kant van de heuvel stonden z’n 45 tenten. De 
voorste tenten stonden ongeveer 10 meter van de 
waterkant. Dus we hadden ‘s morgens vroeg een mooi 
uitzicht op de baai. Naast de tenten, tegen de heuvel van 
het restaurant, stond het toiletgebouw. Die was mooi 
ingericht met een douches, wastafels en toiletten. Super 
schoon! De hutten en de chalets stonden achter de tenten 
op de heuvel maar toch een eind van het water vandaan. 
Langs de toegangsweg waren de receptie, de duikschool 
en nog paar onderkomens voor het personeel gehuisvest 

en verder weg, dicht bij de hoofdweg, hadden ze, 
verscholen achter struiken, de ruimte gebouwd voor de 
generatoren en compressoren. Naast het tentenkamp 
stond een bedoeïenentent, een meeting shade, waar je 
’s avonds nog lekker kon luieren onder het genot van 
een drankje en lokale muziek. 
 
- Huisrif - 
’s Morgens vroeg kon je, werd er gezegd, wel eens 
dolfijnen zien in de baai. Dat zal wel, maar wij hebben 
ze niet gezien. Wel vele ochtenden een zwarttip haai, jagend achter een school vis in ondiep water.  
Als je geen zin had om met een van de zodiaks of trucks mee te gaan, kon je lekker op je gemakje je 
spulletjes bij elkaar zoeken en gaan duiken op het huisrif. Dit rif is zeker de moeite meer dan waard om 
meerdere malen op te duiken zonder je te vervelen. Het koraal is in uitstekende conditie, erg kleurrijk met 
veel vissen en andere dieren. Je kon er zelfs nog voor kiezen om je ergens per zodiak bij het huisrif af te 
laten zetten en/of ergens op te laten halen op een bepaalde tijd. Van tevoren kon je je planning op een 
bord noteren. Dit was ook de controle om te zien wie er nog onderwater zat. Niks moet, alles kan. Geen 
gezeur! Erg relaxed. 
 
- Zuidrif - 
Het huisrif lag aan weerszijden van een kleine baai, die beschutting bood tegen de zeestromen, met een 
noord- en een zuidkant, erg verschillend van flora en fauna. Op het zuidrif zitten o.a. schildpadden die 
deze baai als hun stekkie zien. En de burgermeester Cheilinus undulatus, oftewel Napoleonvis, houd er 
een oogje in het zeil. In een van de grotten, op slecht 5 meter diepte, zaten een 2-tal baby wittip haaien 
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die overdag te spotten waren. Eerst konden we de grot niet vinden, maar een van de duikleiders ging 
mee (om 05.30uur!) en leidde ons naar de ingang. 
 
- Noordrif - 
Het noordrif is rijk aan verschillende soorten slakken, anemoonvissen en murenen. Tijdens de 
nachtduiken op het huisrif konden we de schorpioenvissen zien jagen, de trekkersvis zien slapen en de 
zee-egels, zeesterren en veersterren kwamen dan te voorschijn. Geinig waren de anemoondragers 
(heremietkreeften met grote anemonen op hun schelp). 
 
- Nachtduiken op het huisrif - 
Rond 18 uur zag je de mensen al weer te water gaan 
voor de nachtduik. Rijkelijk van de partij op dit rif is de 
Spaanse danseres. Goed te spotten tijdens een 
nachtduik. Een roodwitte naaktslak van wel 25 cm groot. 
Ik had niet gedacht dat die zo groot kon worden en heb 
menige liter lucht verbruikt om haar goed te kunnen 
bekijken. De mensen die geen zin hadden in een 
nachtduik konden lekker aan het diner beginnen, dat 
klaar stond van 19 tot 21.30 uur. De maaltijden waren 
allemaal in buffetvorm; er stond altijd genoeg te eten en 
te drinken. Het eten zelf was simpel, maar zeer goed van 
kwaliteit en heel smakelijk. Wilde je tijdens de rest van de dag iets drinken, dan kon je dat halen aan de 
bar. Alles inclusief: op de alcoholische drankjes na was alles bij de prijs inbegrepen. 
 
- Truck trips - 
Rond 7 uur stonden de eerste trucks klaar bij de duikschool voor vertrek naar 2 duikplekken ergens langs 

de kust. We kwamen door Marsa Alam stad. Er wordt hard 
gewerkt. Nog even geduld en het is een tweede Sharm el 
Sheikh….. 
Een 2

e
 mogelijkheid is om per truck naar de andere 

ecolodges van de Red Sea Diving Safari te rijden: Nakari 
Village en Wadi Lahami Village. Allebei ook langs de kust 
van de Rode Zee, richting Soedan. Dit is een dagtocht. 
Hier hebben we gebruik gemaakt, evenals van de lunch en 
al de andere faciliteiten van het kamp. 
In de trucks hadden ze altijd nog iets te eten en te drinken 
mee voor na de duik. Ondanks de ruime tijd die je kreeg 
voor het 
nakletsen 

over de 
duik en het nuttigen van de versnaperingen, waren de 
trucktrips weer op tijd terug voor de lunch. Die was van 12 
tot 14 uur. Na de lunch kon je je lekker vermaken op het 
huisrif of ergens een met de zodiak (in range buiten het 
kamp) gaan duiken. Je kon dus alle kanten op. De zodiaks 
moesten wel rond 17 uur binnen zijn dit omdat het dan al 
donker wordt.  
 
- Sharm Abu Dabbour noord – 
Dit was een binnenbaai, met een smalle doorgang richting zee. Op de zandvlakte hebben we 
adelaarsroggen, steenvissen, murenen en verschillende soorten slakjes gezien. 

 
- Sharm Abu Dabbour zuid-  
Ook een binnenbaai, met daarachter nog een serie 
kleine baaitjes (pools) en een smalle doorgang naar de 
grote zandvlakte. In een van die pools kwamen we een 
Red Sea Walkman tegen. Een enerzijds lelijke, maar 
toch ook bijzonder mooie vis. Op de vlakte moesten we 
buisaal tegen komen maar helaas hebben we die niet 
gezien. We kwamen hier nog een Red Sea Walkman 
tegen. En het verder hadden we in deze baai een 
bijzondere ontmoeting met twee geweldig gecamou-
fleerde zeegrasspookfluitvissen.  
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Op de Marsa Abu Dabbab zandvlakte, grotendeels 
begroeid met zeegras, zijn we nog op zoek gegaan naar 
de doejong, een zeekoe, maar helaas die hebben we 
niet gevonden. Wel waren daar grote schildpadden met 
zuigvissen en gitaarroggen. Een aanrader is hier het 
noordrif!! Van horen zeggen moest dit rif prachtig zijn. 
Hier hadden we met de duikleider een afspraak gemaakt 
het noordrif te bezoeken en dat hij, indien hij de doejong 
gevonden had, een decoboei zou oplaten zodat wij, zo af 
en toe aan de oppervlakte kijkend, deze konden 
waarnemen en ons bij de groep zoekers konden voegen. 
Een geweldige afspraak….  
 
We zijn 

ook nog een dagje naar Nakari Village geweest. Dit is 
een andere locatie van de Red Sea Divers en ligt meer 
naar het zuiden. Toen we er aankwamen waren we maar 
wat blij dat we Marsa Shargra hadden geboekt. Het zag er 
hier toch wel erg stil en verlaten uit. 
 
Onze eerst duik was op Marsa Nakiri Noord; we hebben 
ons laten afzetten en ophalen door de zodiak. Hier 
kwamen we gele grondeltjes, anemoonvisjes en murenen 
tegen. Na deze duik hebben we nog een in range tocht 
gemaakt naar Saab Nakiri, een rotspunt in de zee. Met 
volgens de Egyptenaren tamelijke veel stroming. Dit viel 
voor ons wel mee, we waren op de Westerschelde wel wat 
meer gewend. Tijdens deze duik konden we zien wat voor een ravage de schepen vroeger of soms nog 
maken met hun ankers. Gelukkig letten ze daar nu wel beter op. Ook kwamen we plaatsen tegen waar ze 
het koraal aan het bestuderen waren. Het was een mooie duiklocatie met veel grote scholen vis.  

 
Na deze duik zijn we wat gaan eten in het restaurant en 
daarna maakten we nog een kleine duik op het Marsa 
Nakiri noordrif. We lieten ons niet al te ver weg brengen, 
zodat we het stukje zelf terug konden zwemmen. Tijdens 
deze duik kwamen we vele mooie anemonen tegen met 
verschillende soorten anemoonvisjes en van de anemonen 
konden we de stammen eens goed bekijken.  
 
- Off range trips - 
Op Elphinestone 
zitten wittip haaien, 
hamerhaaien (vrijwel 
enkel op de noord-

zijde van het rif) en de Napoleons. Helaas hebben wij tijdens deze 
duik maar 1 wittip haai gezien en die zat zelfs nog een heel eind 
beneden ons. Dit rif dankt zijn naam aan kapitein Elphinstone, die 
met zijn schip hierop schipbreuk leed. Zijn boot ligt er nog, maar dik 
600 meter diep; dat hebben we dus ook niet gezien. 
We genoten van de overweldigend mooie harde en zachte koralen, 

op de kopse kanten van 
het rif. Ons advies is 
moeite te doen zo lang 
mogelijk aan de noord- 
of de zuidkop van het rif 
te blijven. Door de 
stroming kom je sneller 
op de zijkanten van het 
rif terecht dan je lief is. 
 
- Inrange trips - 
Sharm Abu Dabbab (ook wel de three pools) was een duik 
waarbij we door een gangenstelsel in 3 pooltjes uit kwamen.  
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Hier zaten ook weer verschillende slakjes. Buiten de pools zat de octopus op wacht. Je moest er wel op 
gewezen worden want anders zou je hem over het hoofd zien. Verder zitten  daar nog grote scholen 
grote vleermuisvissen en barracuda’s. Het koraal is hier buitengewoon prachtig.  

 
Op Shaab Abu Dabbab nog een wrak van een afgebrand live-on-
board boot. Ook daar begon het zeeleven zich al aardig op af te 
zetten. Hier kwamen we weer een flinke murene tegen en 
verschillende anemoonvisjes met wel heel verschillende anemonen.  
 
Op Egla Top gingen we een eind voor de baai al te water en 
zwommen we naar de baai toe. Het koraal was hier prachtig. Er was 
ook nog een binnen pool, 8 meter diep, die het bezoeken waard is. 
Het geinige was dat we, stil liggend voor de ingang van de baai, een 
schildpad tegen kwamen. Met ingehouden adem lieten we de 
schilpad naderen. Het leek wel even of het beest een landing wilde 
maken op Roel z’n hoofd. Erg bang was hij niet, eerder nieuwsgierig. 
 
- Slot - 
We hebben hier een heerlijke tijd gehad met 3 - 4 duiken per dag en 
1 dag zelfs 5 duiken. Je hield het voor jezelf niet voor mogelijk dat je 
tijdens je vakantie elke morgen om 6 uur uit je bed was en dat nog 

leuk vond ook. Je wilde misschien wel want langer in je bedje blijven liggen, maar dat ging toch niet 
vanwege de hitte en de afspraken die je soms maakte om met de truck of zodiak weg te gaan. 
Marsa Alam, Red Sea Diving 
Safari in het ecolodge Shagra is 
een absolute aanrader voor 
degene die voor relaxed DUIKEN 
gaat.. 
 
http://www.redsea-
divingsafari.com/index.php?l=n   
en voor verdere info 
www.duikgroepen.nl 
 
 
 
 

 
 
Donderdag 31 januari   Deadline Jaarverslag 2007 
Zaterdag 8 en zondag 9 februari  Duikvaker 2008, Voordorphal, Utrecht. 
Maandag  11 februari   BestuursLedenVergadering 
Maandag  11 februari   Deadline maart-Luchtbel 
Maandag 10 maart   Algemene LedenVergadering 
 


