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Van de redactie 
 

Op de voorkant een foto uit de oude doos. De 3e Nieuwjaarssnorkeltocht. Een foto uit 1980, herken 
je jezelf nog? We horen er graag meer over. Bedankt Jaap le Roij voor de foto. Afgelopen 5 januari 
was er in het Clubhuis een Nieuwjaarsreceptie. Wordt dit de nieuwe Nieuwjaarstraditie? Bedankt 
voor het initiatief van de Barcommissie. Wij vonden het in ieder geval een gezellige borrel. 

De winter laat nog niet veel van zichzelf zien. We hopen 
natuurlijk op een koude periode om de specialty 
IJsduiken af te ronden. Klik hier voor een filmpje over de 
schoonheid van Moeder natuur. 

De eerste woensdagen van het jaar in het zwembad was 
druk. Leuk dat iedereen de oliebollen en vette happen 
van de kerst er af kwam trainen.  

De komende weken gaat de 1*-opleiding weer van start. 
We hopen natuurlijk dat de nieuwe leden stukjes 
schrijven voor de Luchtbel, we zullen ze in ieder geval 
vragen om een kennismaking in de Luchtbel. 

De 2*- opleiding laat nog even op zich wachten om afgerond te worden. Biologie en navigatie 
staan nog op de planning. Mocht je als 3* het leuk vinden om je aan te melden als mentor, 
schroom niet! We hebben het afgelopen jaar ervaren dat het soms lastig is om een buddy te 
vinden. Aanmelden voor mentor kan bij de trainingscommissie. 

Verder staat er dit jaar weer een wedstrijd te verwachten. Mocht je het leuk vinden om ons hiermee 
te versterken, laat het even weten. Je bent welkom. 

De datum voor de voorjaars ALGEMENE LEDENVERGADERING staat gepland op 24 maart 2014.  

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

Veel duikplezier! 

Marian Roos en Betty van den Berg 

http://www.youtube.com/watch?v=0799ALmxWdQ
mailto:Luchtbel@duikteamzeeland.nl
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Van het Bestuur 
 
Nu de eerste luchtbel van 2014 weer verstuurd is, wil ik van de gelegenheid gebruik maken om 
even terug te kijken naar 2013. 
Dit was een bewogen jaar voor DTZ, waarin veel gebeurd is. Zo hebben we als bestuur voor het 
eerst in de geschiedenis van DTZ een strafmaatregel moeten uitspreken over een paar leden. 
Hopelijk is dit ook de laatste keer geweest dat we zo’n maatregel hebben moeten nemen. 
Een aantal leden hebben hun lidmaatschap opgezegd, ieder met zijn eigen motivatie. In dat kader 
heb ik Han de Vlieger nog even gebeld, omdat hij via de Yahoo-groep het een en ander naar voren 
bracht, wat hem dwars zat. Als bestuurslid probeer je daarvan te leren, zodat het in de toekomst 
beter gaat. 
 
Een belangrijk punt dat naar voren kwam tijdens het gesprek, was de sfeer binnen de vereniging. 
Dit signaal heeft niet alleen Han afgegeven, maar is een zorg van meerdere leden. Helaas kunnen 
wij als bestuur de sfeer niet sturen. Deze wordt bepaald door de leden zelf. Als bestuur proberen 
we wel een platform te creëren om de sfeer te verbeteren d.m.v. allerlei activiteiten te organiseren. 
Het is alleen aan de leden zelf om uit hun comfortzone te treden en ook het gesprek aan te gaan 
met leden die ze normaal gesproken niet zo gauw zouden aanspreken. 
Ook voor de nieuwe leden is het belangrijk dat ze zich welkom voelen. Nodig ze een keer uit voor 
een duik of maak gewoon een praatje. 
 
Het afgelopen jaar is er ook veel werk verzet door de commissie clubhuis en de commissie 
nitroxcompressor. Dankzij hun inzet hebben we op de najaars ALV een paar duidelijke besluiten 
kunnen nemen, waarvoor dank. 
 
Momenteel staat het duiken bij de meeste leden op een laag pitje, met uitzondering van een paar 
fanatiekelingen (over het algemeen leden met droogpak). Maar in januari staan er al weer 2 
evenementen op het programma bij DTZ voor iedereen die niet (of wel) duikt in de winter. Namelijk 
de nieuwjaarsreceptie in het clubhuis op zondag 5 januari en de wok op donderdag 16 januari. 
Beide evenementen zijn al geweest bij het verschijnen van deze luchtbel, maar ik hoop op een 
goed opkomst. 
 
Rest mij jullie nog een goed en gezond 2014 te wensen met veel duikplezier. 
 
Namens het bestuur, 
Rob Plasse 
Penningmeester   

 

Emailadressen Duikteam Zeeland 
 

Bestuur   bestuur@duikteamzeeland.nl 
Voorzitter   voorzitter@duikteamzeeland.nl (vacant) 
Secretaris   secretaris@duikteamzeeland.nl 
Penningmeester  penningmeester@duikteamzeeland.nl 
Hoofdtrainer   hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl 
Materiaalcommissie  materiaal@duikteamzeeland.nl 
Treur en jubel   treurenjubel@duikteamzeeland.nl 
Luchtbel   luchtbel@duikteamzeeland.nl 
Ledenadministratie  ledenadministratie@duikteamzeeland.nl 

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

 

Na de genoemde data maken we in gezamenlijk overleg afspraken 
over minstens 2 buitenduiken (één in zoetwater en één of 
meerdere in zoutwater). Hierbij gaat het vooral om het doen van 
waarnemingen, het registreren hiervan. Hierbij heb ik wederom 
enkele leuke oefeningen klaarliggen. Houd zeker 26 april 20104 
hiervoor vrij. 
 
Ik zoek dus deelnemers voor deze cursus. Geef je op voor 1 maart 
2010 bij hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl en dan zorg ik dat het 
boek besteld wordt (door Mathilde).  Het boek kost € 24,20 (excl. 
verzendingkosten) en de cursus € 20,- 

 
Harm Verbeek  

 

Van de trainingscommissie (2) 

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

Zelf vind ik het meest opmerkelijke aan de cursus de nadruk 
die op het alarmeren werd gelegd – hier valt nog veel winst te 
behalen. 
Ook in 2014 wordt de Provider cursus gegeven voor de prijs 
van € 17,60 (excl. verzendkosten) en hiervoor krijg je een leuk 
pakket (zie foto) en natuurlijk een nuttige cursus. Als je de 
cursus al gedaan hebt, is de aanbeveling om deze iedere 2 jaar 
te herhalen. De kosten zijn dan € 15,40 voor de hercertificering. 
Inmiddels zijn de data gepland op 25 februari en 4 maart 2014 
en per keer kunnen er 8 tot 12 mensen deelnemen. Opgeven 

kan via: hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl 
 
Harm Verbeek 
NOB 2* instructeur en DAN BLS instructor 
 

mailto:hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl
mailto:hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl
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Schema 1* opleiding  

woensdag 8 januari 2014 19.30 1* Kennismaking Zwembad Erik 

  21.15 Opleiding 1* brevet Zwembad Erik en Kees 

woensdag 15 januari 2014 19.30 1* Theorie H1 uitrusting Zwembad Erik 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Erik en Harm 

woensdag 22 januari 2014 19.30 1* Theorie toets H1 Zwembad Erik 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Erik en ? 

woensdag 29 januari 2014 19.30 1* Theorie H 2 materiaal Zwembad Frans 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Frans en Yolanda 

woensdag 5 februari 2014 19.30 1* Theorie Toets H 2 Zwembad Frans 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Frans en Erik 

woensdag 12 februari 2014 19.30 1* Theorie H3 natuurkunde Zwembad Yolanda 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Yolanda en Kees 

woensdag 19 februari 2014 21.15 1* Opleiding Zwembad Frans en ? 

woensdag 26 februari 2014 19.30 1* Theorie Toets H3 Zwembad Yolanda 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Yolanda en Harm 

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

  21.15 1* Opleiding Zwembad Kees en ? 

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

  21.15 1* Opleiding Zwembad Kees en Erik 

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

  21.15 1* Opleiding Zwembad Erik en  Yolanda 

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

  21.15 1* Opleiding Zwembad Erik en Kees 

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

  21.15 1* Opleiding Zwembad ? 

woensdag 9 april 2014 19.30 1*  1e buitenduik ntb   

 

 

Hier kan uw advertentie 
komen te staan 

 

 

http://www.duikteamzeeland.nl/index.html
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Schema 1* opleiding  
woensdag 8 januari 2014 19.30 1* Kennismaking Zwembad Erik 

  21.15 Opleiding 1* brevet Zwembad Erik en Kees 

woensdag 15 januari 2014 19.30 1* Theorie H1 uitrusting Zwembad Erik 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Erik en Harm 

woensdag 22 januari 2014 19.30 1* Theorie toets H1 Zwembad Erik 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Erik en ? 

woensdag 29 januari 2014 19.30 1* Theorie H 2 materiaal Zwembad Frans 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Frans en Yolanda 

woensdag 5 februari 2014 19.30 1* Theorie Toets H 2 Zwembad Frans 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Frans en Erik 

woensdag 12 februari 2014 19.30 1* Theorie H3 natuurkunde Zwembad Yolanda 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Yolanda en Kees 

woensdag 19 februari 2014 21.15 1* Opleiding Zwembad Frans en ? 

woensdag 26 februari 2014 19.30 1* Theorie Toets H3 Zwembad Yolanda 

  21.15 1* Opleiding Zwembad Yolanda en Harm 

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

  21.15 1* Opleiding Zwembad Kees en ? 

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

  21.15 1* Opleiding Zwembad Kees en Erik 

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

  21.15 1* Opleiding Zwembad Erik en  Yolanda 

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

  21.15 1* Opleiding Zwembad Erik en Kees 

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

  21.15 1* Opleiding Zwembad ? 

woensdag 9 april 2014 19.30 1*  1e buitenduik ntb   

woensdag 16 april 2014 19.30 1*  2
e 
Buitenduik ntb   

woensdag 23 april 2014 19.30 1*  3
e
 Buitenduik ntb   

woensdag 30 april 2014 19.30 1*  4
e
 Buitenduik ntb   

woensdag 7 mei 2014 19.30 1*  5
e
 Buitenduik ntb   

woensdag 14 mei 2014 19.30 1*  6
e
 Buitenduik ntb   

woensdag 21 mei 2014 19.30 1*  7
e
 Buitenduik ntb   

woensdag 28 mei 2014 19.30 1*  8
e
 Buitenduik ntb   

woensdag 4 juni 2014 19.30 1*  9
e
 Buitenduik ntb   

woensdag 11 juni 2014 19.30 1* 10
e
 Buitenduik ntb   

woensdag 18 juni 2014 19.30 1* 11
e
 Buitenduik ntb   

woensdag 25 juni 2014 19.30 1* 12
e
 Buitenduik ntb   
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Schema 2* Opleiding 
zaterdag 26 april 2014   2* Biologieduik Grevelingen ntb Harm + ? 

    2* Biologieduik Oosterschelde ntb Harm + ? 

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

Overige opleiding (Specialisatie) 
dinsdag 25 februari 2014 19.30 BLS Reanimatie Clubhuis Harm en Erik 

dinsdag  4 maart 2014 19.30 BLS Reanimatie Clubhuis Harm en Erik 

Zaterdag 5 april 2014   9.30  Onderwater Biologie  Clubhuis  Harm 

Zaterdag 12 april 2014   9.30  Onderwater Biologie  Clubhuis  Harm 

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

    2* Biologieduik Oosterschelde ntb Harm + ? 

Training Woensdag avond  
 Woensdag 15 januari 2014 20.15 Conditietraining Zwembad Harm 

 Woensdag 22 januari 2014 20.15 Conditietraining Zwembad Roel 

 Woensdag 29 januari 2014 20.15 Perslucht training gevorderden Zwembad Yolanda 

 Woensdag 5 februari 2014 20.15 Conditietraining Zwembad Erik 

 Woensdag 12 februari 2014 20.15 Conditietraining Zwembad Kees 

Woensdag 19 februari 2014 20.15 Conditietraining Zwembad Frans 

Woensdag 26 februari 2014  20.15 Perslucht training gevorderden Zwembad Harm 

Woensdag 5 maart 2014  20.15 Conditietraining Zwembad Roel 

Woensdag 12 maart 2014  20.15 Conditietraining Zwembad Erik 

Woensdag 19 maart 2014  20.15 Conditietraining Zwembad Yolanda 

Woensdag 26 maart 2014  20.15 Perslucht training gevorderden Zwembad Kees 

Woensdag 2 april 2014  20.15 Conditietraining Zwembad Frans 

Woensdag 9 april 2014  20.15 Conditietraining Zwembad Harm 

Woensdag 16 april 2014  20.15 Conditietraining Zwembad Frans 

Woensdag 23 april 2014  20.15 Conditietraining Zwembad Yolanda 

Woensdag 30 april 2014  20.15 Conditietraining Zwembad Roel 

Woensdag 7 mei 2014  20.15  Vrijzwemmen Zwembad   

Woensdag 14 mei 2014  20.15  Vrijzwemmen Zwembad   

Woensdag 21 mei 2014  20.15  Vrijzwemmen Zwembad   

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

 Woensdag 8 januari 2014 tot 2 april 2014 van 20.15 tot 22.15 uur 

 Huur zaaltje voor theorielessen woensdag 8 januari tot 2 april 2014 van 19.30 tot 20.15 uur 
(m.u.v. voorjaarsvakantie woensdag 19 februari 2014) 

 Zondag 1 oktober 2013 tot 30 april 2014 van 12.30-13.30 uur (m.u.v. nationale feestdagen) 
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Beursbezoek 
 

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

Boot dusseldorf 18 tot 26-1-2014 http://www.boot.de/   Messe  Dusseldorf 

Duikvaker  1 en 2 feb 2014 http://www.duikvaker.nl/  Expohal Houten 

London diveshow 15 en 16 feb 2014 http://www.diveshows.co.uk/ 

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

Verjaardagen leden 
 

Januari 
12 Paul Poland 

20 Mark Noonan 

23 Margit Wouterse 

25 Marian Roos-Van der Mast 

28 Marco Collignon 

 

Februari 
7 Tjeerd Nijsen 

11 Harm Verbeek 

13 Marc van der Scheer 

19 Ronald Roes 

28 Hans Gentenaar van der Landen 

 

 

http://www.boot.de/
http://www.duikvaker.nl/
http://www.diveshows.co.uk/
http://users.skynet.be/fb222721/duiken/index.htm
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Nieuwjaarsreceptie 2014 

Nauwelijks terug van een weekje Cornwall en direct beslissen of we zullen doorrijden naar  de 
nieuwjaarsreceptie. Het wordt en vooruit, een nieuwjaarsreceptie in het clubhuis, misschien wel de 
eerste en laatste keer. Dat wil je toch meemaken.  

Zo rond half drie lopen we het clubhuis binnen. Boven gekomen staat er al een groepje aan de bar. 
De opkomst is nog niet groot maar het is al wel gezellig. Er word een glaasje champagne 
aangeboden en we proosten op een sportief en nat jaar. .. 

Er komen nog een aantal mensen binnendruppelen. De teller blijft steken bij een man of 20. Het 
leuke vonden wij dat er toch een aantal oude, nauwelijks in het zwembad vertonende , rotten de 
glazen kwamen tikken. We hebben hun excuses natuurlijk aanvaard het hoeft geen betoog dat 
oude verhalen weer opgehaald werden. 

Aan de bar word gekletst over oude 
vakanties en nieuwe locaties 
voor bestemmingen in 2014. We wisselen 
met andere Bali uit want dat is toch een 
mooi eiland met prachtige duikplekken en 
een erg vriendelijke bevolking. Natuurlijk 
komt Engeland voorbij ook daar is het mooi 
en avontuurlijk duiken maar met andere 
temperaturen. Er zijn dtz leden die er al 
geweest zijn en die dit jaar ernaar toe en of 
teruggaan. We delen ieder die het maar 
horen wilt onze ervaringen aan. Ze vallen 
vaak samen met de wensen van de a.s. 
Cornwall gangers. Zo kom je nog eens wat 
van elkaar te weten in de positieve zin. We 
blijven langer plakken als gepland maar 
gezelligheid kent geen tijd hè.  

  

Wat jammer was de 
opkomst was laag en mij 
verwonderde het dat er 
maar slechts één 
bestuurslid aanwezig was. 
Wat is nou gezelliger om 
op deze manier met elkaar 
van gedachten te wisselen 
over het nieuwe 
duikseizoen. Ik wil dan ook 
de barcommissie en 
Adrienne bedanken voor 
de gezelligheid.  

Astrid 
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De stiekeme jacht van het zeepaardje 
 

Joep Engels – Gelezen op www.trouw.nl  27/11/2013 

Het zeepaardje is zo'n beetje de traagste vis die er bestaat. Het diertje lijkt doelloos door het water 
te dobberen, maar intussen jaagt het op een vliegensvlugge prooi, het roeipootkreeftje. Dat lijkt 
een hopeloze missie, maar dat is het niet. Zeepaardjes grijpen zelden mis. Hoe doen ze dat toch? 

Biologen ontdekten het geheim van het 
zeepaardje toen ze een 
dwergzeepaardje met een speciale 3D-
camera volgden op zijn jacht 

Hun lichaam is perfect gemodelleerd, 
schrijven biologen in Nature 
Communications. En dan vooral hun 
kop. Die is zo gevormd dat zeepaardjes 
nauwelijks deining veroorzaken als ze 
door het water bewegen. 
Roeipootkreeftjes zijn juist gespitst op 
die deining. Eén klein golfje, en weg zijn 
ze, met snelheden in de orde van een 
meter per seconde. Dat lijkt niet veel 
maar als mensen naar verhouding 
dezelfde vaart zouden maken, 
zwommen ze met 3000 kilometer per uur 
door het water. 

Foto kortsnuit zeepaardje: Mathilde Matthijsse 

Ook het zeepaardje heeft een rappe techniek. Het gooit zijn kop heel snel in zijn nek en in het 
voorbijgaan zuigt het zijn prooi naar binnen. Dat is in een duizendste seconde gebeurd. Zo snel 
kan zelfs het roeipootkreeftje niet reageren. 
 
Boeggolf 
Maar voor die actie moet het zeepaardje wel heel dicht in de buurt zien te komen, tot op één 
millimeter afstand. Zonder dat de prooi iets in de gaten heeft. Dat lukt geen enkele vis. 
Stekelbaarsjes bijvoorbeeld, die een roeipootkreeftje niet zouden versmaden, veroorzaken een 
veel te grote boeggolf om hun prooi te benaderen. 
 
De biologen van de universiteit van Texas ontdekten het geheim van het zeepaardje toen ze er 
een, een dwergzeepaardje, met een speciale 3D-camera volgden op zijn jacht. Het dier nadert zijn 
prooi met snelheden van een centimeter per seconde. Die merkt daar niets van omdat het 
zeepaardje perfect door het water snijdt. De vorm van zijn neusvleugels en de stand van zijn kop 
zijn precies goed; de camera registreerde een minimaal kielzog en dus een uiterst geringe 
turbulentie in het water. Een stealth onderzeeër zou er 
jaloers op zijn. Het is een mooi voorbeeld van de 
wapenwedloop in de natuur, zegt een van de biologen. Het 
roeipootkreeftje heeft een verdediging ontwikkeld waarmee 
het aan elke aanvaller weet te ontsnappen. Behalve aan 
het zeepaardje dat zo is geëvolueerd dat het door die 
verdediging heen weet te breken. 

http://www.trouw.nl/
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Duiken op de Toscaanse kust? 
 

Voor mij is het altijd een uitdaging om een vakantie te plannen waar ik ook leuk kan duiken. Mijn 
echtgenote duikt namelijk niet en we willen graag samen een leuke vakantie beleven. Onze 
grootste wens was eens Toscane met zijn bijzondere steden en landschap te bezoeken. Ieder kent 
de steden in deze streek natuurlijk: Florence, Siena, Pisa, Lucca, Livorno enz. Als men serieus die 
steden wilt verkennen heeft men al een vol schema in twee weken. We zijn een beetje cultuur 
barbaren wat dat betreft en aan 5 dagen steden bezoeken voldoende. Blijft over: 2 strand dagen 
voor de statistieken, 2 dagen voor aankomst en vertrek. Rest dus 5 dagen om de directe omgeving 
te bezoeken in combinatie met…..DUIKEN. 

We hadden onze basis gekozen in het plaatsje San Vincenzo, een kleine vissers en jachthaven. Ik 
had natuurlijk al ge-googled en er zouden twee duik centrums zijn. De kust is noord/zuid en vol 
met zand stranden, dus wat valt er daar nauw te zien als duiker?  Vol verwachting ging de eerste 
dag na aankomst op zoek naar de duikbasis. De haven was toen (2008) “op de schop” een 
renovatie die nu allang klaar is. Ik kwam bij Andrea Fazi duikshop Diving is Fun. Niet zo”n originele 
naam maar hij was wel een originele fanatieke duiker. Hij had alles in Milaan achter gelaten om 
een duikshop aan de mediterrane te beginnen. De basis was “not impresive maaaar wel de duik 
locaties. De foto’s hingen vol trots aan de deur…allemaal wrakken. Woepi!  

De “G32” 500 tonner die door de U-49 was getorpordeerd (25mtr diep), De “Caccia” en  “Rudi 11” 
(35 tot 39 meter) vlak bij elkaar beide gebombardeerd,  ms “Big Gun”, een landing vaartuig uit de 
2de wereld oorlog ( 8 meter), Klaus en Rudi op 30 en 37 meter diep, De Gabriella 2 -30 tot -45 
meter, De Capacitas op 78 meter diep, en de “Seal” op 42 meter diep.   

Mijn hart ging aardig tekeer: “dat had ik niet verwacht”! De eerste afspraken waren al snel 
gemaakt.  

De volgende dag, 10 Juni 
2008 gingen we naar de 
Klaas en Rudi. Mooie diepte 
31  meter max bodem tijd 20 
minuten. Water temp 16 
graden beneden. 
Zicht…..perfect tot 5 meter 
boven de bodem, helaas de 
wrakken liggen in een soort 
zanderige wolk waarin het 
zicht afneemt naar 2 a 3 
meter.. .  

De volgende dag toch nog 
een verrassing de 
bestemming was de nabij 
gelegen in de Golfo Barrati. 
OK , leuk, vooral bekend spul 
zoals, zee-egels, slakken, 
Bonellia en condylactus en 
neptune gras. Deze duik was 
gepland omdat er cursisten 
mee moesten.  
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Volgende wrak was de Caccia 1 dag later. Van stuurboord naar bakboord door het wrak heen 
gezwommen. Een dikke vette congor, een diepte bommen rek. Alles op 35 meter en 18 min. 
bodem tijd wat ons wat deco minuten bezorgde.  Maar het zicht was beter:  10 meter. 

Vervolgens was er twee dagen later het wrak was de G32 aan de beurt. Duikdiepte 26 meter en 
bodem tijd 24 minuten betekende 17 minuten deco maar het was de moeite waard. Ik werd over 
het dek geleid, door het stuurhuis zag grote reels en winchkoppen. Lugusto’s verscholen in de 
gaten en twee grote condors. 

Nu was het wel duidelijk wat we aan elkaar hadden en als afscheid cadeau gingen we naar de 
“Gabriella 2”   Duikdiepte 45 meter, 15 minuten bodemtijd, 17 min deco en na 44 minuten hadden 
we onze kopjes weer boven water. De achter steven van de Grabriella steekt onder een hoek van 
45 graden in het zand. Aan de voorsteven hangt een visnet wat vol zat met aangroei en 
“wapperde” een beetje tot aan de zeebodem.  

Steenvissen, en een dreigende octopus staan als herinneringen in mijn duik boekje. Maar ook het 
woord TOPPER,  een mooi afsluiter dus. Bedankt Andrea! Bedankt Marco! 

OK hier en daar waren de duiken “buiten” het boekje van de NOB maar ik was vergezeld door 
Italianen die dat toch anders beleven en mijn grote vriendin genaamd Cobra die alles voor me 
uitrekende…. 
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San Vincento een aanrader voor een gecombineerde vakantie. Ook in de buurt heb je genoeg te 
zien o.a. de mijnen van San Silvestro, de graven in de holen van Barratti archeologisch park, de 
plaats Livorno (ook veel duik stekken)  De stad Campiglia Marittima enz. En een excursie naar 
Elba en Rome. Als je meer wilt weten kom maar even langs… 

Duikse!   Henk Betlem 
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Het SEAFARI Indoor Snorkel- & Duikcentrum gaat een beslissende fase 
in! 
 
In korte tijd zijn er twee mijlpalen gehaald: 
Vorige week woensdag, 6 november 2013, werd met gemeente Arnhem een intentieovereenkomst 
getekend voor de ontwikkeling van SEAFARI op een perceel grond in Sportpark Olympus, 
vlakbij de Rijnhal en Gelredome. Details over de locatie staan op www.seafari.nl/indoorduiken 
  
En: 11 november 2013, werd een Crowdfunding platform gelanceerd, met als doel de voorverkoop 
van toegangskaarten en de werving van Founding Members, om het laatste deel van de 
financiering rond te krijgen.  
Persberichten zijn vandaag verzonden, en het laatste nieuws staat inmiddels op de Facebook 
pagina van SEAFARI. 

  
Help je SEAFARI mee naar 
realisatie? 
  
- Like het bericht op 
Facebook; 
- Investeer in een 
toegangskaart, wordt 
Founding Member of doe een 
donatie; 
- en stuur dit bericht door naar 
vrienden met een duikbrevet! 
  
Zijn we als enthousiaste 
duikers samen in staat dit 
nieuws te verspreiden onder 
duikers die wij kennen? En 
kunnen zij het ook weer 
doorsturen naar duikers die zij 

weer kennen? 
  
Het zou geweldig zijn als heel 
duikend Nederland binnen 
enkele weken van het 
SEAFARI project hoort en 
heel veel duikers samen in 
staat zijn een uniek project 
naar realisatie te brengen! 
  
De Crowdfunding pagina staat 
nu op www.seafari.nl 
Ga voor Facebook naar 
www.facebook.com/SeafariDiving 
  
  
Marco Derksen 
Initiatiefnemer SEAFARI 
Indoor Snorkel- & 
Duikcentrum 

 

http://www.seafari.nl/indoorduiken
http://www.seafari.nl/
http://www.facebook.com/SeafariDiving
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Nog eentje dan....!! 
 

Ik heb de rare gewoonte om wedstrijdjes met mezelf te doen. Januari 2013 begon het als een 
geintje. Eind dit jaar wil ik op de 100 zitten, nr 22 was de laatste in 2012. Maar we gaan er geen 
wedstrijdje met mezelf van maken. Gewoon als we zin hebben, gaan we duiken. In september 
2013 begon de 2* opleiding. Andere cursisten gingen voor hun 15e duik of zoiets. Ik was al op nr 
70. Zou het haalbaar zijn? Nog 30 te gaan. 

Voor de opleiding hadden we 12 duiken te gaan. Dus dat wordt toch nog even doorduiken in de 
weekenden. Maar de gang zat er goed in. Fanatiek als ik ben. Ik had er zin in. Begin december nr 
95. Nemo in Brussel. Lekker in het warme water. Nog 5 te gaan. De duiken tot de 99 waren zo 
voorbij, zonder dat we het in de gaten hadden.  

Ik zette als geintje een berichtje op Facebook. Nog eentje! Bergse diepsluis zondag om 11 uur... 
We hadden al afgesproken met Roel en Astrid, op zoek naar zeedonderpadden met eitjes en 
hangcultuur mosselen. Als verrassing kwamen Marcel en Mathilde ook duiken. Inderdaad nog 
eentje.... ! Dat gold voor Marcel ook. Hij ging voor zijn 500ste duik. Met een bakkie koffie, borrel en 
iets lekkers in onze maag gingen we weer naar huis. Leuke dag!! 

 

Het afgelopen jaar veel ervaring opgedaan met duiken. In de winter waren de zeedonderpadden 
met eitjes. Leuk om die in de gaten te houden. En ja hoor, de geboorte van een zeedonderpadje 
gezien. Blij! 

Van het voorjaar vaak gedoken in de Grevelingen. Bijzondere creaties onderwater volgens mijn 
logboek waren toen kreeften, heremietkreeften, snotolf, lege fuiken, grote vlokslak, 
zilverblauweknots slak, eistringen, noordzeekrabben. 

Begin van de zomer niet gedoken. Helaas door een oorperforatie. Gelukkig heb ik daar nu weinig 
of geen last meer van. Preventief gebruik ik nog wel de ProEar2000. Inderdaad, die bril met die 
stomme oorkappen. Maar ik kan niet anders zeggen dat het goed werkt. Met de kou is het lastiger 
klaren, maar als dat het enige is, klap ik hard in mijn handen van blijdschap. 
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In juli en augustus met regelmaat gedoken in de Westerschelde, wat een ervaring! Inderdaad heel 
anders dan in de Oosterschelde. De stroming is sterker. Maar onderwater is er veel te zien. Van 
sepia’s en slakdolfjes tot wrak De Noordzee. En ja, ik weet dat ik buiten mijn boekje ben gegaan. 
Maar ik zou deze ervaring voor geen goud willen missen. 

In het najaar de 2*-opleiding. Gezellige groep! Leuk om te zien dat we allemaal zo verschillende 
duikers zijn. We kwamen allemaal boven met de leukste of grappige verhalen. De ervaringen 
werden altijd uitgebreid besproken. Op naar de afsluiting en specialties... ZIN IN! 

November en december zijn we op zoek gegaan naar een droogpak. De ervaring van IJsland in 
onze gedachten. Op zoek naar een huurpak, die zijn er dus niet meer...! Te veel gedoe voor een 
winkel, dan maar een demodag. Dit keer in de Put van Ekeren. Een zoetwater plas bij Antwerpen. 
Leuk om te zien hoeveel equipment sommigen mee onderwater nemen. Sidemount flessen, kilo’s 
lood, eerst op de kant, daarna langzamerhand in de pockets stoppen. Eigenlijk sta je versteld van 
de kosten voor het duiken. Per auto ligt er toch voor minimaal 2,5 tot 3 duizend euro per persoon 
in..... En ja even rekenen, uhm....dat heb ik er ook ongeveer al wel aan uitgegeven.  

Ik ben benieuwd wat het volgend jaar gaat worden. Ik heb al uit een geintje gezegd, alle 
duikstekken van de Oosterschelde... Dus, wie doet er mee??? 

Betty van den Berg 
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The Man Who Doesn’t Breathe 
 

Gelezen: Spitsnieuws.nl 23 december 2013 

Zwemmer Stig Severinsen kan heel lang zijn adem inhouden. Zo lang zelfs dat hij er niet alleen 
records mee vestigt, maar ook de medische wetenschap een dienst bewijst. Want hoewel die 
records erg wild klinken, wordt de Deense waaghals juist erg rustig van tweeëntwintig minuten 
zonder lucht. Discovery Channel legt het vast.  

Als hij als kind ontdekt dat hij uitzonderlijk lang onder water kan blijven, gaat de Deen Stig 
Severinsen op zwemmen. Maar als hij al voor zijn pubertijd meervoudig kampioen is, wil hij meer. 
Hij gaat eerst onderwaterrugbyen, maar besluit daarna om het over een heel ander boeg te 
gooien. Hij wordt freediver; zonder duikuitrusting of zuurstof tot diepe dieptes de zee in. Ook daar 
is hij goed in en breekt hij record na record. Als de wetenschap hem ontdekt, raakt hij zelf ook 
geïnteresseerd in wat zijn lichaam allemaal kan. „De een is goed in muziek maken, ik in mijn adem 
inhouden!” 

 

In de Discovery Channel-documentaire The Man Who Doesn’t Breathe is te zien hoe de nu 40-
jarige Severinsen een poging doet om drie nieuwe wereldrecords te vestigen. In het ijskoude 
Groenland wil de Deense zwemmer de eerste mens zijn die zonder duikuitrusting, en dus op één 
ademteug, 152 meter lang onder een dikke laag ijs doorzwemt. Ook wil hij proberen om onder dat 
zelfde ijs een afstand van 76 meter te overbruggen, maar dan zonder isolerend zwempak. En alsof 
dat nog niet genoeg is, wil hij in thuis in Denemarken nog laten zien dat hij maar liefst 22 minuten 
onder water zijn adem in kan houden. 
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„Er zijn verschillende redenen waarom ik steeds weer wil testen hoe ver ik kan gaan”, vertelt de 
Deen die vanwege zijn grote longcapaciteit door sommige professoren zelfs een supermens wordt 
genoemd. 

„Ik vind het ten eerste zelf fascinerend om in het lichaam te kijken en te zien hoe het allemaal 
werkt. Het brein, de zenuwen, alles. Ik ben behalve zwemmer namelijk ook wetenschapper en 
bioloog.” Daarnaast vindt hij het bijzonder dat andere wetenschappers hem kunnen gebruiken om 
dingen over het lichaam te weten te komen. „Omdat ik dankzij mijn ademhaling mijn lichaam onder 
controle kan houden in extreme situaties, kunnen zij veel leren over hoe het lichaam, en dan met 
name het hart, reageert. Natuurlijk kan je zeggen dat het leuk is om menselijke records te breken, 
maar voor mij is het dus ook heel belangrijk dat ik daar ook meer betekenis aan kan geven.” 

Hoewel de documentaire van Discovery Channel vooral focust op de wereldrecords van de 
Deense waterrat, ziet hij dat zelf inmiddels meer als middel dan als een doel op zich. Severinsen 
heeft van ademhalen namelijk een heuse studie gemaakt en probeert zijn zogeheten Breatheology 
door middel van zijn recordpogingen onder de aandacht te brengen. „Ik denk niet dat jij me gebeld 
had vanuit Nederland als ik geen gekke dingen zou doen als onder het ijs zwemmen. Ik krijg 
daarmee juist aandacht voor wat ik nu wil bereiken en dat is de kracht van ademhalen aan de 
wereld laten zien. Hou je adem maar eens in voor tien of twintig seconden. Je merkt al dat het 
rustig wordt in je hoofd. Ik help er zieke mensen mee en ben nu ook een project gestart met 
soldaten die aan het post-traumatisch stress syndroom lijden. Wat ik vooral wil, is mensen met 
mijn acties een beetje inspireren om dingen te doen waarmee ze hun levenskwaliteit kunnen 
verbeteren. „Het is mijn hobby én passie.” 

Zie de filmpjes op Youtube, bijv. http://www.youtube.com/watch?v=KEM2PmzK7m0 

Dick Hoeksema 

 

 

 

Gevonden voorwerpen 
 

Ik heb op de bodem van het Veerse Meer een duiklamp gevonden die hoogstwaarschijnlijk 
recentelijk is verloren.  
 
Wie denkt de eigenaar van deze lamp te zijn, kan een email sturen naar 
materiaal@duikteamzeeland onder vermelding van Leon Joosse, inclusief locatie en type lamp.  
 
Grote kans dat je dan in 2014 het licht weer ziet! 
 
Mvg, 
Leon Joosse 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KEM2PmzK7m0
lfjoosse@gmail.com
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Colofon 
Dit is een uitgave van Duikteam Zeeland, Postbus 312, 4330 AH Middelburg – 
www.duikteamzeeland.nl  
 

Bijdragen voor “De Luchtbel” kunnen verstuurd worden aan Luchtbel@duikteamzeeland.nl  

 

  

http://www.duikteamzeeland.nl/
mailto:luchtbel@duikteamzeeland.nl
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