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Na enkele bijzonder warme dagen, stak er op de avond van de redactievergadering een zeewindje op. 
Wel erg lekker, want ons Nederlanders zijn niet gewend aan zoveel hitte. Er was dus alweer een maand 
voorbij en de redactie zat weer (lekker buiten) bij elkaar; bijna compleet, want Elly had andere 
verplichtingen. Na een proost op Koen van de Gruiter en zijn blijde ouders, gingen we aan de slag. 
Er zijn weer leuke dingen: het Snorkeltje en de Nadere kennismaking met..  en uitnodigingen die variëren 
van een snackduik bij Erik tot duiken in Spanje en de Malediven! We zijn weer aan het redden geweest 
en lezen over duiken in zoet water. De club bruist van activiteiten!! En er is een nieuwe folder (zie 
hieronder): probeer er een te pakken te krijgen! 
Of het aan de (komende) zomerperiode ligt of iets anders, onze leden duiken liever dan schrijven, want 
we hadden de kopij voor de Luchtbel vrij snel klaar. Anderzijds doet ook een duiker er verstandig aan in 
zijn oren te knopen dat "wie schrijft die blijft". En we gunnen iedere DTZ-er natuurlijk dat hij blijft. De 
komende twee maanden krijg je de kans: de volgende deadline is pas 14 augustus! Verras ons: gedeelde 
vreugde is dubbele vreugde. Iedereen veel leesplezier en een heeeel fijne vakantie toegewenst! 
  
Dick, Elly, Margreet en Veronica 
 
 
 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERWATERFOLDER De Faam 21/6/2006, door Margreet 
 

Waar mag je wel en waar mag je niet duiken in de Oosterschelde? Door de nieuwe folder 
‘Onderwatersport in de Oosterschelde’is daar geen twijfel over mogelijk (zie ook pagina 12). 
 
De folder is een uiteenzetting van de belangrijkste spelregels, de verboden duikgebieden en interessante 
duiklocaties. Het boekje is samengesteld door Rijkswaterstaat, samen met de Provincie Zeeland en het 
Korps landelijke politiediensten. De folder is te verkrijgen bij duikshops en de VVV-kantoren in Zeeland. 
 

   GEN LEDEN VRAGEN LE 

DEN VRAGEN LEDEN VRAGE  

 

Leon Joosse vraagt ieder DTZ-lid gebruik te maken van de DTZ-mailinglist (p. 4). 
Bert Moet vraagt de casussen terug na verbetering (p. 7). 
Frans Spoor vraagt determinatie van een donut (p. 8) en 2

e
 hands buitenvinnen te koop (p. 19). 

Adriënne Withagen vraagt aanmelding voor de snackduik (p. 9). 
Renaat Burggraeve polst de belangstelling voor een duikreis naar Spanje (p. 9). 
Kees Jan Lastdrager doet hetzelfde voor een duikreis naar Maldiven (p. 11). 

Augustus 2006: 
  1 – Mary-Jane Geldof 
  2 – Ronald van der Veen 
  3 – Janita Melse-Lalkens 
14 – Elly Verhaeghe de  
             Naeyer-Boerbooms 
18 – Mario de Wever 
24 – Michiel Pfauth 
24 – Goof Weezepoel 
26 – Eddy Neufeglise 
26 – Aylin Erkman 

 

Juli 2006: 
  3 – Han de Vlieger 
  4 – Kees Glas 
  8 – Leon van de Gruiter 
12 – Jessica Bosselaar 
13 – Marjanka Liezenga 
14 - Vincent van As 
14 – Sven van de Walle 
25 – Floris Buizer 
25 – Robert Koopman 
29 – Lisa Verhaeghe de Naeyer 
30 – Jim Shelton 
         Proficiat!! 
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Sinds mijn vorige stukje is het nog steeds niet gelukt om een snotolf “te verschalken”. En ik ben nog wel 
een paar maal op zoek geweest naar de sepia’s, maar ook die lieten zich niet meer zien. Ik denk dat we 
met z’n allen hebben kunnen constateren dat de weersomstandigheden en de daarmee gepaard gaande 
watertemperatuur niet echt bevorderlijk zijn geweest voor onze vrienden. In mijn gesprekken met andere 
duikers heb ik soortgelijke ervaringen mogen aanhoren, zelfs Mr. Sepia himself (ons aller Roel) heeft er 
minder gezien.  

Maar de website (of weblog) van Roel en Leon is wel om van te 
watertanden, als je deze term bij onze hobby tenminste kan gebruiken. Ze 
hebben ons regelmatig deelgenoot gemaakt in beeld en verslag van hun 
onderwateravonturen en werkzaamheden ten bate van deze mooie dieren. 
HULDE heren voor dit mooie initiatief! 
 

Tevens 
moeten we 
ook onze 
opleiders een 
pluim toebe-
delen. Ik heb 
de afgelopen 
dagen een 

aantal E-mails op mijn scherm voorbij zien 
komen die kond deden van een aantal 
nieuwe gebrevetteerden binnen onze club. 
En dat is dan ook weer door de niet-
aflatende inzet van onze instructeurs! Voor 
de geslaagden: van harte gefeliciteerd met 
het behaalde brevet. 
 
Vandaag (zondag 11 juni) zijn we met een aantal clubleden en leden van Scaldis naar een EHBDO-
cursus geweest in Bommenede. Het begon in ieder geval goed, want de weergoden waren ons heel 
gunstig gezind. En naar later bleek was het geheel ook prima georganiseerd door de mensen van 
Scaldis! (Alweer hulde, met name aan Frank Kouijzer voor de coördinatie!). Een verslag van deze dag 
lees je ook weer in jullie lijfblad. Maar ik kan alvast verklappen dat het een heel leuke en leerzame dag is 
geworden. Persoonlijk heb ik er een rood hoofd aan overgehouden (nee, geen warmtestuwing, maar 
gewoon verbrand door de zon en het niet opzetten van een petje!) Na afloop ben ik met de secretaris nog 
een duikje wezen maken op de 
duiklocatie Bommenede. Voor de 
geïnteresseerden: het  is een leuke 
plaats om te leren kompas-
zwemmen, want je er goed 
verdwalen tussen de zeesla, maar 
als echte duikstek hoef je mij niet 
meer mee te vragen! 
 
Ik geloof dat ondertussen mijn 
spullen droog zijn. Ik ga ze inpakken 
en klaar zetten voor morgen, want ik 
heb een aantal mensen beloofd om 
ze te begeleiden bij een paar 
oefeningen! 
 
De bubbels, 
 
Renaat 
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Gebruik en aanmelden van de DTZ-mailinglijst  
Sinds enkele jaren hebben we binnen DTZ een mailinglijst waarbij leden onderling berichten kunnen 
uitwisselen. Deze berichten moeten uiteraard duik-gerelateerd zijn zoals het aankondigen van een duik, 
zoeken naar een buddy, aanbieden van duikspullen enz. Het grote voordeel van een mailinglijst is dat je 
niet alle privé E-mail adressen hoeft bij te houden van alle leden. Iedereen is namelijk ZELF  
verantwoordelijk voor het aanmelden van zijn/haar E-mail adres en het evt wijzigen hiervan. 

 
Aanmelden bij de mailinglijst kan eenvoudig door een mailtje te sturen 
naar: dtz-subscribe@yahoogroups.com  Naderhand afmelden kan 
door een mailtje te sturen naar: dtz-unsubscribe@yahoogroups.com  
In beide gevallen zal je een bevestigingsmailtje ontvangen waarop je 
simpelweg een reply moet versturen. Dit ter controle dat niet iemand 
anders onder jouw E-mail adres wijzigingen aan het uitvoeren is.  
 
Een bericht naar de mailinglijst versturen kan door een mailtje te sturen 
naar:dtz@yahoogroups.com In dit geval zal het bericht DIRECT naar 
alle leden van de mailinglijst worden doorgestuurd 

 
Zoals eerder vermeld dienen de mailtjes wel (DTZ-)duik gerelateerde 
informatie te bevatten om zo SPAM van eigen leden te voorkomen. 
Gelukkig kunnen we ook duidelijk vaststellen dat er geen commerciële 
SPAM o.i.d. wordt verstuurd na het aanmelden van je E-mail adres bij de mailinglijst zelf. 

 
Extra mogelijkheden  
Iedereen kan zich zoals hierboven beschreven staat 
aanmelden en vervolgens berichten ontvangen en/of 
verzenden. Wil je echter gebruik maken van de vele opties 
die Yahoo Groups nog meer biedt, dan kan je via 
http://groups.yahoo.com een account aanmaken. 
Vervolgens zal je dan het archief van alle DTZ berichten 
kunnen inzien, persoonlijke instellingen kunnen maken enz. 
In tegenstelling tot het normale gebruik van de mailinglijst zal 
ik hiervoor GEEN support geven aangezien Yahoo zelf 
genoeg hulp biedt. 

  
Opschonen van de DTZ mailinglijst  
Inmiddels staan er ruim 40 leden geregistreerd. Hiervan zijn 
waarschijnlijk enkelen geen lid meer van DTZ. Tevens staan 
er ook enkele adressen bij waarvan ik niet direct kan 
achterhalen welk lid hierbij hoort (bijv. blub@hotmail.com). In 
beide gevallen zal ik desbetreffende personen een mail 
sturen om te achterhalen wat de situatie is zodat ik de lijst 
evt. kan opschonen.  Overigens is het zo dat ik als moderator 

iedere aanmelding eerst moet bevestigingen. Vandaar dat sommige leden eerst een extra mailtje van 
mijzelf ontvangen indien ik niet uit het E-mail adres kan opmaken wat de werkelijke naam is.  
 
Oproep  
Tot slot wil ik iedereen die nog geen gebruik maakt van de DTZ-mailinglijst willen oproepen om zich 
alsnog  aan te melden. Op deze manier ben je altijd op de hoogte van het laatste DTZ-nieuws. Uiteraard 
is het geen vervanging van de Luchtbel, maar een snelle manier om tussentijds informatie door te geven. 
De ruim 500 verstuurde berichten sinds 2001 zijn hiervoor toch wel een duidelijk bewijs!  
 
Groeten,  Leon Joosse 
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Het is gelukkig goed afgelopen… De medebootduikers zullen onmiddellijk weten wat ik bedoel. Het is 
goed nu ook de andere DTZ-leden te informeren. Rechtstreeks, voordat de roddelpers er lucht van krijgt. 
Betrouwbare, onopgesmukte informatie, daar heeft ieder recht op. Maar laat ik bij het begin beginnen. 
 

Eigenlijk was mijn begin niet zo best, die 
17

de
 juni. Schrijver dezes had zich 

namelijk enigszins verkeken op de tijd, 
kwam als laatste aan boord en werd 
dientengevolge schrijver dezes. Het is 
niet anders. Om 12.30 uur staken we van 
wal. En gelukkig verliep de expeditie 
aanvankelijk vlekkeloos: het zonnetje 
scheen, de Oosterschelde was zo glad 
als een spiegel en de Cornelis L. gleed 
door het water als een warm mes door 
de zachte boter. Om 13.00 uur 
arriveerden we op onze duikstek en 
gooide de schipper een markeringsboei 

uit. Poeh, wat stroomde dat water nog hard. Een blik in het tabellenboekje leerde dat de laagwaterkente-
ring pas om 14.45 uur zou zijn. Eigenlijk had ik me dus niet zo hoeven haasten. Maar goed, het was 
aangenaam toeven aan boord. Ellen Burggraeve was duikleider en noteerde ijverig onze gegevens, of wij 
goedgekeurd waren en zo… Enkele gepen speelden haasje over met het touw van onze boei...   
 
Even na 14.00 uur was het zover. “Waar ligt die ketel ook alweer precies Anton?”. Bleek dat we niet naar 
de ketel waren gevaren, maar naar O 31. “Des te beter”, denk je misschien. “Nooit weg zo’n wrak van 
een onderzeeër.”, maar dat pakte iets minder spectaculair uit. O 31 bleek een steenstort in de Ooster-
schelde te zijn, een NW – ZO georiënteerde heuvelrug op de zeebodem, met een top op ongeveer op 8 
meter diepte. Na ons vertrek gemeld te hebben bij onze duikleidster, gleden buddy Henk Betlem en ik 
soepeltjes bij het touw van de markeringsboei naar beneden. Het zicht was niet bijster geweldig: een 
meter of 2. We waren oorspronkelijk van plan in westelijke richting te zwemmen, met de stroom mee, 
maar bedachten ons onder water. Tegen de stroom in was aangenamer: eerst 30 minuten in richting ZO; 
daarna, na de kentering, een kleine 30 minuten in richting NW. Met als voordeel dat, mochten we het 
schip voorbij zwemmen, het gemakkelijk met de stroom mee weer te bereiken zou zijn. Hoewel het zicht 
dus niet zo best was, was er wel van alles te zien. Vermeldenswaard zijn een forse vorskwab, een 
tengere hooiwagenkrab, vele roze orgelpijppoliepen en twee fraai gestreepte lipvissen, die nieuwsgierig 
om ons heen buitelden. De bodem was in harmonie met de bovenwereld geheel oranje getooid met 
duizenden baksteenanemoontjes. Op onze terugtocht passeerden we eerst het bodemgewicht van de 
markeringsboei en vervolgens het anker van onze duikboot. We lagen op koers. Na 60 minuten besloten 
we de duik te beëindigen. Henk liet zijn decoboei op, we bleven nog even hangen op 5 meter en even 
later kwamen we vlak bij onze boot weer aan het oppervlak. Een mooi duikje.  
 
Bleek dat we net een spectaculaire reddingsoperatie hadden 
gemist… Na enige navraag lukt het echter wel het gebeuren te 
reconstrueren. Wat wil het geval? Een van onze medeleden, 
Peter Meerleveld, bleek tijdens zijn duik zodanig kramp in zijn 
rechterbeen opgelopen te hebben dat hij gered moest worden. 
Snel ondernam onze duikleidster actie en liet Kees Glas, een 
persoonlijke boezemvriend van het slachtoffer, een reddings-
boei werpen. Gedreven door emoties bleek de worp aan kracht 
niets tekort te komen, maar wel aan touwlengte. Gelukkig 
bleek Bert Moed, conform zijn achternaam, bereid de boei 
naar Peter toe te zwemmen en hem naar de Cornelis L toe te 
slepen. Vervolgens is Peter met man en macht aan boord 
gehesen. Kees Jan Lastdrager had, geluk bij een ongeluk, zijn 
digitale fototoestel weer paraat, zodat de beeldvorming 
hiermee kompleet is. Gelukkig, het is goed afgelopen…                                                                                                                           
 
Dick Hoeksema 
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Eerste hulp bij duikongevallen. Foto’s: Cor van der Gaag. 

 
Op zondag 11 juni 2006 vielen er weer 
veel gewonden bij Duikteam Zeeland en 
Scaldis. De meest vreselijke diagnoses 
werden er weer gesteld: halsemfyseem, 
hyperventilatie, decompressieziekte, kwal-
lenbeet. Ik mocht de casus met de 
kwallenbeet voor mijn rekening nemen. 
Zou dat onderwerp met opzet bij mij 
gelegd zijn?  
 
De bedoeling was dat ik de duiker met de 
slachtofferrol uit zou leggen dat hij een 
beschadiging (lijkt op schaafwond) aan de 
huid zou hebben, brandende hevige jeuk 
zou hebben aan die plek en verder ook 
zwellingen zou krijgen. Bij navragen zou 
het slachtoffer mogen zeggen, dat hij zich 
niet gestoten had, de pijn was er ineens.   
Bij de uitleg en bij het zien van de azijn, 

wist de eerste de beste al dat het om een kwal ging. De azijn werd dan meestal ook gebruikt. Later was 
er nog enige verwarring. Kan azijn altijd worden gebruikt? Is ammonia ook goed?. Ik heb het nog even 
nagekeken op internet, die spreekt inderdaad ook over azijn. De casus gaf aan dat je kan schuren met 
zand. Internet zegt: 
 
Kwallenbeet  
a. Verschijnselen   
  - Plaatselijke irritatie van de huid: pijn, heftige brandende jeuk, roodheid, zwelling, blaren.   
    Bij contact met de ogen: pijnlijke brandende ogen.  
  - Vergiftigingsverschijnselen: misselijkheid, braken, duizeligheid, (neiging tot)  bewusteloosheid,  
    spierkrampen, bewegingsonrust, verwardheid.  
  - Zeer zelden een algemene overgevoeligheidsreactie   
b. De eerste hulp   
    De plaatselijke irritatie van de huid verdwijnt meestal vanzelf binnen 15 minuten. Wrijven met    
    zand of handdoeken verergert de pijn. Een echte behandeling bestaat niet. Geruststellen is    
    meestal het belangrijkste.   
 
     Verder kan het volgende worden gedaan.   
  * Het getroffen huiddeel voorzichtig afspoelen met:   
     - zeewater, of        
     - verdunde azijn (als dit niet beschikbaar is met ammonia).    
     De pijn wordt namelijk erger als de huid uitdroogt. Niet spoelen met gewoon water, dit activeert   
     de netelcellen! Eventuele (resten van) tentakels in de huid kunt u het beste verwijderen met een   
     pincet, of trek ze met behulp van een pleister uit de huid.  
   * Als de ogen zijn geraakt, moet een arts worden geraadpleegd. Let erop dat het slachtoffer niet   
      in zijn ogen wrijft.   
 
Zou er (zoet) water gebruikt worden (een fles water was aanwezig bij de EHBO koffer), dan zou het snel 
bergafwaarts gaan me het slachtoffer. Hij mocht dan zelfs via duizeligheid en braken dood gaan. 
Gelukkig gaven twee hulpverleners het water over de wond, het slachtoffer mocht zich uitleven in zijn rol. 
Gillen van de pijn, later wat kermen, je zag hem helemaal aftakelen. Leuk om te zien dat er dan toch 
stress ontstaat, men durfde niet meer van het slachtoffer weg te lopen, men durfde de ehbdo-koffer niet 
te gaan pakken, men bleef bij het slachtoffer.  
Omdat de opdracht toch wel snel goed gedaan werd, heb ik snel er wat attributen bijgelegd: een paraplu, 
een stoel, een thermoskan met koffie (met de nadruk op héte koffie). Gelukkig niet voor niets: één slacht-
offer moest gaan zitten en moest koffie drinken, en dat terwijl hulpverlener twee braaf de plu ophield, het 
was immers warm.... Daarna werd het water gebruikt en de azijn werd vergeten. Het slachtoffer ging bijna 
dood, tot er nog net op tijd azijn werd gegoten, gelukkig, het slachtoffer was meteen springlevend.  
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Wat viel mij op? 
 

− Er was te weinig overleg; vraag aan je medehelper of je idee van eerste hulp wat hem betreft ook 
goed is. Je gaat natuurlijk niet aan omstanders vragen wat te doen, maar je buddy kun je natuurlijk 
wel raadplegen. Eénmaal bleek dat een hulpverlener het fout deed, de tweede hulpverlener stond 
erbij en keek toe, terwijl deze wel de goede eerste hulp bleek te weten.  

− In de casus stond, dat de 
achtergebleven netelcellen met zand 
van de huid af kon worden geschuurd. 
Later heb ik op internet de tip gezien 
om een pincet te gebruiken; lijkt mij 
iets professioneler overkomen.  

− Niemand deed handschoenen aan. 
Iedereen had dus de kans om ook in 
aanraking te komen met de 
netelcellen. Natuurlijk is gedeelde 
smart halve smart, maar helaas was 
dit niet de goede oplossing op dit 
probleem.  

− De helft van de duikers had de 
telefoonnummers van de lokale 
huisartsenpost niet paraat. Allemaal 
nu wel? 

Waar werd ik blij van? 
 

− Iedereen deed vreselijk zijn best bij de toneelspelletjes. Leuk was vooral om te kijken naar het bijna 
doodgaan van slachtoffers. Zelfs als toekijker merkte je de paniek/stress van het slachtoffer. Je nam 
deze gemoedstoestand gewoon over. 

− Er werd veel nagedacht bij het oplossen van de problemen. Meestal werd de juiste oplossing wel 
gevonden.  

− Het samenwerken tussen Duikteam Zeeland en Scaldis ging wederom prima! Altijd leuk om 
vreemden zo snel vertrouwd met elkaar te zien worden.  

 
Foto's staan op de website van Scaldis (www.scaldis.tk en dan foto's klikken. Kies dan de map 
EHBDO, 't Zijn kleine letters, wordt aan gewerkt). 

 
Wat zou ik nou nog willen? 
De casus kwallenbeet was niet helemaal goed. Zoals de instructeurs hebben geleerd is het zaak om je 
lesstof telkens te evalueren en bij te stellen. Graag zou ik de casussen (cases) terug willen ontvangen na 
verbetering.                             
           Deze morgen vond ik bijzonder geslaagd en heb er heel wat  
Tot de volgende keer!                       van opgestoken. De sfeer en de onderlinge samenwerking heb 
           ik bijzonder op prijs gesteld. Nogmaals mijn hartelijke dank voor                 
           de organisatie en fijne samenwerking. 
Bert Moet                                           Met vriendelijke groeten,  Han de Vlieger, DTZ 
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1819 zegt jullie dat wat?? Is dat de slag om Rauwbraken? Krijgen we nu een lesje geschiedenis? 
 
Hoe zat het ook alweer? Vrijdag 26 mei (in de stromende regen) vertrokken een 6-tal duikers (Erik, Dick, 
Michiel, Frans, Mathilde en Marcel) vanaf de MacDonalds in Middelburg om 13.00 uur richting Berkel 
Enschot. In Rilland Martin en Yolanda opgehaald, die ons met “Bram” naar Berkel Enschot zouden 
gidsen, volg de (kanariegele) skodarijder! Uiteindelijk kwamen we na een uurtje of 2 rijden aan bij de 
duikstek. Nog steeds regen, maar gelukkig was er een mogelijkheid om binnen om te kleden. 
 
Eerst een bakje koffie/thee met bitterkoekjes cake. Frank (de contactpersoon ter plaatse) verwelkomde 
ons en hield een inleidend praatje bij de recreatieplas over hoe, wat en waar. 
Nadat we onze duikuitrusting hadden aangetrokken gingen we te water. Onze verwachtingen waren 
groot, want je kon snoek, snoekbaars, rivierkreeft en wat nog meer tegen komen. Oh ja, ook nog een 
thermocline. Ja dat voelde je wel heel goed als je iets dieper als een meter of 4 ging, dus bleven we 
lekker ondiep, daar was volgens Frank ook het meeste onderwaterleven te verwachten.  
In het begin zagen we een berg kikkervisjes die voor ons uit zwommen. Dichtbij de oever zag je 
waterlelies, en nog wat van die waterplanten. Bij een aantal uit de kluiten gewassen boomstronken 
kwamen we onze eerste rivierkreeftjes tegen, eentje wilde zelfs poseren voor de camera, maar helaas 

was het iets te stoffig geworden voor een 
goede foto. Ook de beeldentuin zijn we 
nog tegengekomen, daar zagen we een 
aantal mededuikers, maar nog steeds 
geen snoeken. 
Uiteindelijk was het best een vermoeiende 
duik (zwemt dat zoete water nou zo 
zwaar???), maar het was ook best een 
hele ronde zwemmen als je de hele plas 
rond wilde duiken. 
Dick en Erik hebben nog een grote baars 
gezien. Frans zag een mysterieuze 
geleiachtige donut met allemaal groene 
stipjes erin en een paar rode dingetjes 
erop, misschien eitjes van het een of 
ander? 
 

Achteraf wederom koffie met koeken en een heerlijke warme douche!! Ondanks de koeken had iedereen 
toch nog wel honger. Yolanda kwam met het idee om bij “Bolke de Beer” in Bergen op Zoom te gaan 
eten, bij dat idee liep het water al in m’n mond. Eerst nog wel even reserveren. Mathilde heeft WAP op d’r 
mobiel, dus die zou nu dan wel even googelen om het telefoonnummer op te zoeken. Das dus vragen om 
problemen, want ze kreeg van alles op d’r mobiel maar geen telefoonnummer. Yolanda dan snel maar 
gewoon 118 gebeld en jawel hoor het telefoonnummer was binnen handbereik. Snel gereserveerd, alle 
spullen ingeladen en wederom volg de skodarijder naar Bergen op Zoom. Handig hoor zo’n kanariegele 
gids. 
Bij “Bolke de Beer” heeft iedereen vlees besteld. Tja dat is ook hun specialiteit. Bij het zien van al die 
spare-ribs en mixed grills werden wij heel vrolijk. Dat kon van de serveersters niet echt gezegd worden... 
Of dat nou kwam omdat we tijdens het bestellen nog moesten bedenken wie welk sausje zou nemen. 
 
Dan het 1819 verhaal: op een bierviltje heeft Yolanda naar een idee van 
Frans maar eens uitgerekend hoeveelste duik dit was als we de aantal 
duiken van iedereen die mee was optelden, nou 1819 dus. Er waren een 
tweetal personen die iets speciaals hadden bereikt namelijk Michiel had 
met deze duik z’n 1* brevet nieuwe stijl gehaald en voor mij was het om 
precies te zijn mijn 100

e
 duik en daarom was ik natuurlijk de klos om een 

stukje voor de luchtbel te schrijven, dus bij deze… 
 
Groetjes,             PS1: Wie herkent de donut in de foto van Frans? 
Marcel Jobse      PS2: In Duikmagazine 3(3): 76-78 staat ook een artikel over Rauwbraken! 

    111100!00!00!00!    
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De clubhuiscommissie en Erik Veerhoek organiseren een snackduik bij het mosselbedrijf van Erik.  
Voor de duik is de aanvangstijd 15.00 uur. Iedereen kan meedoen. 
De vriezer in het clubhuis moet leeg, vandaar dat we na afloop van de duik omstreeks 16.30 uur gaan 
snacken. Op het menu staat: kroket, frikadel (speciaal), nasibal, saté, shaslik, loempia en friet 
  
Meer informatie over de locatie en de route erheen kun je krijgen bij Erik 
Veerhoek, T 0118-475083. In verband met de benodigde hoeveelheden 
eten en drinken: voor het snackgebeuren jezelf graag even aanmelden bij 
Adriënne Withagen, T 0118-636166. 

  
Groeten, Adriënne 

 

 
 Zo lief, zo mooi, zo klein, zo van ons…  
 Hij is geboren op 27 mei 2006 
 

 Leon (van de Gruiter) en Miranda (Louwerse),  

 namens alle leden van Duikteam Zeeland:  

 Van Harte Geluk gewenst met jullie Koen!! 
 

  

 
Beste mensen, 
  
Hierbij nog enige aanvulling op de uitnodiging in de vorige Luchtbel. Om misver-
standen te voorkomen: ik heb bewust voor de herfstvakantie (14/10-22/10/2006) 
gekozen zodat ook eventuele familieleden c.q. niet-duikers mee kunnen. De 
camping beschikt namelijk over heel wat faciliteiten om ook deze mensen een 
aangenaam verblijf te bezorgen. Verder kunnen we als club natuurlijk samen 
gezellige dingen gaan doen. Kortom: het is de bedoeling om er een gezellig familie-
club vakantie van te maken!!! 
  
Meer info kan je vinden op de volgende pagina’s: www.tritonllfranc.com 
(duikbasis), www.campinglasiesta.com  (verhuur van blokhutten). 
Aanmeldingen of verdere informatie bij ondergetekende!! 
 
Renaat Burggraeve 
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Het afgelopen jaar werden door duikers op 
de Oosterschelde kreeften aangetroffen 
waarbij een blauw genummerd elastiek 
achter een van de scharen was geschoven. 
Het betrof hier merken van een onderzoek 
naar de ontwikkeling van het 
kreeftenbestand in de Oosterschelde. Het 
onderzoek is op initiatief de vissers in 2004 
gestart door Onderzoeksburo Marinx. Het 
heeft al veel interessante informatie 
opgeleverd onder andere over hoe de 
kreeften zich verplaatsen 
in de Oosterschelde. 
De genummerde elastieken gaan echter 
verloren als de kreeft verschaald. De kreeft 
kan daardoor maar een beperkte tijd 
gevolgd worden. Zodoende wordt niet 
duidelijk wat hun trekgedrag het jaar rond 
is. Ook blijft nog onduidelijk hoe snel zij 
groeien. 

Om de kreeften langer te kunnen volgen, is daarom in april 2006 gestart met het gebruik van permanente 
merken. Dit was financieel ook mogelijk omdat het onderzoek inmiddels onderdeel is van een bredere 
studie door het ministerie van LNV naar een duurzame kreeftenvisserij. Het merk bestaat uit een smal 
strookje flexibele kunststof dat tussen het kopschild en het eerste staartsegment net onder de huid word 
aangebracht (zie foto). Omdat de kreeft bij het verschalen op deze plaats openbarst, hebben zij geen last 
van het merkje en blijft dit gewoon zitten. Deze merkmethode wordt al een aantal jaar aan de oostkust 
van Engeland met succes toegepast. 
De gegevens over kreeftenvangst en de terugvangst van gemerkte kreeften worden door de vissers 
aangeleverd. Echter ook duikers, die niet direct betrokken zijn bij het onderzoek, vragen we wanneer zij 
gemerkte kreeften zien dit te melden. Wat te doen wanneer je een gemerkte kreeft ziet. Probeer zonder 
het dier te vangen of anderszins te verstoren de volgende gegevens te verzamelen en te mailen aan: 
Marinx@zeelandnet.nl 
- Datum 
- Plaats waar het gemerkte dier is gezien (liefst met coordinaten). 
- Het nummer van het merk (getal 4 van cijfers) 
- Eventuele beschadigingen aan de scharen van de kreeft. 
- Eventuele beschadigingen aan het merk (vraat etc.) 
Wanneer het niet lukt om het nummer te lezen, ook dan is het voor ons interessant om te horen waar 
gemerkte kreeften zijn gezien.  

 

 

 
Onze club mag zich verheugen in een aantal nieuw gebrevetteerden: 
 

Michiel Pfauth: 1* 

Mathilde Matthijsse, Saskia Janse, Erik 

Veerhoek: 2* 

Ron van der Veen: 3* 
 
Alle pas gebrevetteerden van harte gefeliciteerd.  
Een mooie prestatie! Wie volgt? 
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De buitenwateropleiding wordt begeleid door de zgn. mentoren. Dit zijn ervaren duikers, die bereid zijn 
extra tijd te besteden aan de opleidingen. Hieronder vind je de mentorenlijst met de  telefoonnummers. 
 

Kees Glas 
Jeroen de Maat 
Bert Moet 
Frans Spoor 
Harm Verbeek 

    2* Instructeur 
    2* Instructeur 
    2* Instructeur 
    2* Instructeur 
    2* Instructeur 

    0118 614 342 
    0113 561 248    na juni 
    0111 481 786 
    0118 461 009 
    0118 640 275 

Yolanda de Jong     1* Instructeur     0113 551 535 

Benny van den Steen     4*     0118 464 180 

Renaat Burggraeve 
Dick Hoeksema 
Kees Jan Lastdrager 
Wouter van der Scheer 
Ronald van der Veen 

    3* 
    3* 
    3* 
    3* 
    3* 

    0118 475 372  
    0118 616 532    @ 
    0118 629 403 
    0113 351 495    @ 
    0113 257 576     na juni 

Bert Kögeler 
Roel van der Mast 
Chris Spoor 
To Verhaeghe de Naeyer 

    2* 
    2*     
    2* 
    2* 

    06 5581 6289     na juni 
    0118 553 248 
    0118 431 231 
    0118 629 935 

 
De mensen met een  @  zijn doordeweeks beperkt beschikbaar.            Frans  Spoor 
 

 

 
 
 

Onderstaande personen zijn graag bereid om flessen te vullen. Schroom niet om te bellen, de 
compressor staat er voor jullie. Maak tijdig een afspraak met een van hen. Als je favoriete vuller niet te 
bereiken is probeer je gewoon een ander: 
       
Kees Glas     0118- 614 342  
Kees Jan Lastdrager 629 403  
Roel van der Mast 553 248 
Ronald Roes  623 021 
Bert Schreurs   479 570  
Frans Spoor      461 009  
Benny van den Steen  464 180  
Harm Verbeek   640 275  
Goof Weezepoel            623 323 
Hans de Wit   634 043  
 
Zonder lucht duikt niemand wel! 
Bert Kögeler 

 

 
Beste DTZ-ters, 

Wij zoeken medestanders voor een live aboard expeditie naar het VOC-schip 
Ravesteyn. Met de Blue Dolphin http://www.duiksafaris.nl/   
Er is nog plaats voor 5 personen (2 en 3 persoonshut).  
  
Vertrek: vrij 17 nov. 15.00 uur vanaf Düsseldorf, zat 18 nov. 9.00 uur Male. 
Terug: woe 29 nov. 2 uur vanaf Male, 13.00 uur Düsseldorf. 
Kosten: vlucht € 635 + luchthavenbelasting € 170 = € 805.  
Trip all in: 3 duiken/dag € 105 p.p.p.d. 

  
Deze reis is volgens de reisleider niet geschikt voor onervaren duikers. Graag z.s.m. reactie 
  
Kees Jan & Sara, To & Elly  
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Duikers willen wrakken laten afzinken   
 
Door Emile Calon. Gelezen in de PZC van 16 juni 2006 
 
WEMELDINGE - De Nederlandse Onderwatersportbond (NOB) wil vijf grote schepen laten afzinken 
in de Zeeuwse wateren. Drie in de Oosterschelde, één in het Veerse Meer en één in de 
Grevelingen, zo stelde bestuurslid M. Waijers gisteren. Met die wrakken krijgen de duikers er vijf 
fantastische duikstekken bij, voorspelde hij. 
 

 
Vier duikers presenteerden gisteren de 
nieuwe folder voor de onderwatersport in 
de Oosterschelde. Foto Willem Mieras ©  

 
De Zeeuwse wateren zijn nu al erg in trek 
bij duikers uit binnen- en buitenland, maar 
er is volgens Waijers nog wat meer nodig 
’om helemaal top te zijn’. Met vijf wrakken 
erbij kan die top worden bereikt. 
 
Een ruime maand geleden lanceerde hij 
het plan voor een of meer wrakken in 
Oosterschelde, Veerse Meer of Greve-
lingen. De reacties daarop zijn zo positief 
dat hij gisteren liet weten dat de NOB nu 
gaat voor vijf wrakken op verschillende 

locaties. „Zodat er variatie en spreiding ontstaat.“ Concrete plannen om schepen af te zinken zijn er nog 
niet. Wel denkt hij aan bijvoorbeeld een oude zeesleper en een fiks binnenvaartschip. Er moet nog heel 
wat overlegd worden eer het zover is. 
 
Stimulans 
 
De NOB voorziet dat zulke nieuwe duikstekken een geweldige economische stimulans kunnen betekenen 
voor de Zeeuwse economie. Uit cijfers van de bond blijkt dat Zeeland internationaal tot de populairste 
duikgebieden mag worden gerekend. 
 
Jaarlijks worden er in de Oosterschelde, Grevelingen en het Veerse Meer zo’n zevenhonderdduizend 
duiken gemaakt, door tienduizenden duikers. De Zeeuwse wateren zijn niet alleen populair bij duikers uit 
Nederland, België en Duitsland. Waijers ziet ook steeds meer Engelsen, Fransen en Italianen voor enige 
tijd overkomen naar het Zeeuwse voor een duikvakantie. 
 
Het bestuurslid van de duikersbond verwacht dat die groei doorzet omdat de Zeeuwse wateren toch een 
heel andere duiker-
varing opleveren 
dan bijvoorbeeld de 
Middellandse Zee. 
„Niet mooier, wel 
anders.“ 
 
Waijers en tal van 
andere duikers 
kwamen gisteren 
bijeen in Wemel-
dinge voor de 
presentatie van de 
nieuwe folder voor 
de onderwatersport 
in de Ooster-
schelde. Rijks-
waterstaat heeft die 
gemaakt, samen 
met de provincie Zeeland en de waterpolitie. In de folder staan de nieuwe regels waaraan duikers zich 
moeten houden en vooral ook waar ze wel en niet mogen duiken. 
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Het zat er aan te komen en eindelijk is het dan zover, we mogen een snorkeltje 
schrijven. Bedankt voor het onderwerp Harm. We zullen eens een boekje open 
doen over onze overnachting bij de nomaden in de Sinai november 2005. 
 
Na 5 dagen te hebben genoten van het onderwaterleven om en nabij Dahab, 
waren we wel nieuwsgierig naar hoe de oorspronkelijke bewoners nu eigenlijk 
leven in de Sinai. Wij waren niet de enigen. Ook John en Lisa waren 
geïnteresseerd.  
Na wat navraag over de mogelijkheden, kregen we via via te horen dat een 
oase op een uur rijden mensen ontving en de mogelijkheid bood daar te 
overnachten. Een taxi en gids daar naartoe was vrij snel geregeld.  

Terwijl een aantal duikers ook een laatste kans om 
te duiken niet voorbij lieten gaan en anderen 
verschillende uitstapjes maakten, werden wij door 
de taxi ergens in woestijn bij een paar hutjes 
afgezet. We werden gastvrij ontvangen met thee en 
een soort droge pannenkoek. Maar ook hier ruiken 
de mensen handel als ze toeristen zien en al snel 
wordt er een kleedje met kettingen voor ons 
uitgespreid.  
Er is een gids voor ons geregeld die ons te voet 
naar de oase zal brengen. Het is een mooie 
wandeling onder de niet al te warme zon, door het 
mulle zand, over rotspartijen. Als we een pas over 
komen zien we in de verte de palmbomen van de 
oase al liggen, het is een mooi gezicht dat frisse 
groen in die grote zandbak met kale rotsen.  
In de oase wonen drie families die elk hun terrein hebben afgebakend met prikkeldraad. De gids laat ons 
de bron zien waar zij het water vandaan halen. Deze ligt onder de grond in een soort grotje. Er lopen 
allerlei slangen die het water op de plek van bestemming brengen. 
In de oase worden we ontvangen door de familie oudste, de man die daar met zijn vrouw, 5 dochters, 
twee zonen en hun kinderen woont. Een familie bestaande uit ong. 25 personen. Een aantal familieleden 
werkt elders en vervoert toeristen met hun kamelen. De vrouwen zijn allemaal aanwezig. Ze zitten rond 
het vuur waar constant een keteltje water opstaat voor thee. Ze kletsen wat en doen tussendoor 
huishoudelijke klusjes.  

Hier en daar verspreid staan hutjes onder de 
palmbomen, gebouwd van hout en 
palmboombladeren. De hutten zijn aan een kant 
open en op de 
vloer liggen 
kleden. Het enige 
stenen gebouwtje 
is een toilet in 
aanbouw. 
Wassen kan je je 
bij een palmboom 
waar een slang 
aan hangt waar 
voortdurend water 
uitstroomt. 

Zittend op de grond aan een lage tafel eten we samen met opa van een 
schaal rijst met vis. Met elk een lepel eten we taartpunten uit de 
smakelijke witte brei. 
Na de maaltijd vertrekken John en Lisa terug naar het hotel en gaan wij 
een kijkje buiten de oase nemen. 
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We beklimmen rotsen en volgen een pad 
tussen de rotsen door tot het te gevaarlijk 
wordt nog verder te klimmen. Het is 
prachtig, de lichtval op de schitterend 
uitgeslepen rotsen, de stilte en van bovenaf 
het uitzicht over de uitgestrektheid van de 
woestijn. 
Terug in de oase hangen we wat rond terwijl 
de vrouwen op het vuur grote platte broden 
bakken op een ronde plaat. 
Het begint al donker te worden als we door 
opa uitgenodigd worden rond het vuur in 
een hut te komen zitten. Hier eten we de 
broden met een sausje. De saus geeft wat 
smaak aan het droge brood. Het is een 
eenvoudige maar voedzame maaltijd. 
Een voor een druppelen de vrouwen binnen 
en komen er bij zitten rond het vuur. Een 
van de dochters praat een beetje Engels, waardoor we enigszins contact hebben en antwoord krijgen op 
onze vragen. Deze familie leidt geen nomade bestaan meer. Zij hebben twee kamelen waarmee ze 
toeristen vervoeren en ontvangen toeristen zoals wij. Ondanks dit straalt de manier van leven nog iets 
puurs, natuurlijks en eenvoudigs uit. 
Achter ons worden de kinderen op een rijtje te slapen gelegd. Het is nu zo donker dat we ook rond het 
vuur geen gezichten meer kunnen onderscheiden. De hele familie zit rond het vuur. Er heerst een 

gemoedelijke sfeer ook al wordt er niet veel 
gesproken. Een lesje onthaasting. 
Voor ons zijn matrassen klaargelegd onder 
een overkapping, met genoeg dekens tegen 
een koude woestijnnacht. We liggen nog 
een poosje met onze hoofden onder de 
overkapping uit om te genieten van een 
prachtige sterrenhemel om vervolgens 
voldaan in de buitenlucht in slaap te vallen. 
Als we wakker worden lopen er al wat 
kinderen rond en zien we dat opa bij de 
kinderen heeft geslapen. 
Als ontbijt krijgen we weer de platte broden, 
nu met jam en honing. ’t Is niet zo uitgebreid 
als in het hotel maar we genieten van de 
eenvoud. 
Nu is het wachten op de kamelen die we 
besteld hadden om ons terug naar de weg 

te brengen waar we weer door de taxi opgepikt worden. De gids is laat en we vertikken het om gelijk weer 
gespannen te raken nu we weer overgeleverd worden aan de tijd en ons vliegschema. Als de gids 
eindelijk komt heeft hij alle tijd voor een praatje en een kopje thee met opa. Hij laat zich niet opjagen. We 
komen vast terug in het hotel maar hoe 
laat…….? 
We hobbelen op onze kamelen terug, over 
de pas, tot aan de weg. Lopend ging het net 
zo snel maar het was een leuke ervaring al 
vond ik ons in onze outdoor outfit wat 
misplaatst op dit traditionele vervoersmiddel. 
Ook de taxi laat nog even op zich wachten. 
Uiteindelijk kunnen we net op tijd aansluiten 
bij de groep die net een zeer geslaagde reis 
aan het afsluiten is middels dankwoorden 
aan de organisatoren. Bij deze ook nog 
eens onze waardering voor de inzet om 
deze mooie reis mogelijk te maken. 
 
We geven ‘t Snorkeltje door aan  
Dineke Blom. 
 
Goof en Margriet  
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... een minder 
leuke 
duikervaring 

Een minder leuke 

duikervaring! 

Nadere kennismaking met… 
 

Michiel Pfauth 
 
Waar en wanneer ben je geboren? 
Ik ben op 24 augustus 1984 geboren in Vlissingen, maar 
woon al mijn hele leven in Middelburg. 
 
Met wie en wat woon je samen?  
Ik woon (nog) gezellig bij mijn ouders samen met mijn 
tweelingzus en mijn broertje. 
 
Wat doe je in het dagelijkse leven?  
Ik ben nog student en volg een HBO-opleiding Management, 
Economie en Recht aan de Hogeschool Zeeland. Daarnaast 
werk ik nog zo’n 25 uur per week bij Albert Heijn in 
Middelburg.  
 

Waar of hoe is het duiken voor je begonnen? 
Vorig jaar ben ik via Sanne Verkooijen en Dineke Blom voor het eerst in aanraking gekomen met 
duiken. Ik had eigenlijk nog nooit stilgestaan bij het sportfenomeen duiken, maar door alle 
verhalen werd ik toch wel erg nieuwsgierig. Als je nieuwsgierig wordt ga je natuurlijk meer 
informatie verzamelen en zo werd mijn enthousiasme steeds groter, met als gevolg dat ik in 
december 2005 ben lid geworden van DTZ en ben begonnen aan de opleiding 1*-duiker. Deze 
opleiding heb ik vorige maand (medio mei) succesvol afgerond. 
 
Is er een favoriete duikstek (in Nederland)?  
Ik heb nog maar 9 ervaringsduiken in mijn logboek staan, dus helaas kan ik nog niet echt kiezen 
uit een brede selectie. Normaal gesproken zou 
iemand een mooie duiklocatie in het buitenland 
opnoemen, maar die heb ik helaas nog niet. Waar 
ik wel veel gezien heb was bij de Kabbelaar en bij 
Dreischor (de Grevelingen). Vooral de reefballs 
vond ik erg leuk.  
 
En misschien ook een minder leuke 
duikervaring? 
Ondanks dat er nog maar 9 duiken in mijn logboek 
staan, heb ik toch al een minder leuke 
duikervaring. Tijdens mijn laatste duik verloor ik 
aan het begin van de duik een loodpocket (ik heb 
namelijk zowel loodgordel, als loodpockets in mijn 
trimvest). Ik merkte meteen dat ik erg onstabiel 
was en moeilijk kon afdalen. Pas op 12 meter 
diepte kwam ik erachter dat ik een loodpocket was 
verloren. De rest van de duik hebben we eigenlijk 
alleen maar gezocht naar mijn loodpocket en 
gelukkig vond Ronald op het allerlaatste moment 
toch nog mijn pocket. Na de duik hebben Ronald, 
Frans en ik de hele situatie nog eens door-
genomen en daar heb ik wel van geleerd.  
 
Heb je naast het duiken nog andere hobby’s? 
Naast het duiken probeer ik nog regelmatig een 
balletje te trappen. Zo heb ik met vrienden een voetbalteam opgericht en doen we 
mee aan een zomeravondvoetbal competitie. Op het moment is de competitie nog 
bezig en we staan al vanaf het begin eerste. Hopen dat we dit nog de laatste 5 
wedstrijden volhouden, want dan is de competitie afgelopen. Als ik zelf niet actief kan voetballen, 
vind ik het ook erg leuk om naar sport op tv te kijken. Het maakt eigenlijk niet uit welke sport, 
want bijna elke sport vind ik wel leuk om te zien.  
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Wat is je favoriete gerecht en wat kan je absoluut niet 
door je keel krijgen?  
Ik ben dol op de Italiaanse keuken met ijs als dessert! Het 
enige waar ik niet zo kapot van ben is vis! Mossels en 
zalm eet ik nog wel, maar mensen hoeven echt niet aan te 
komen met haring e.d. Ik zie ze liever allemaal tijdens mijn 
duik voorbij komen dan op mijn bord! 
 
Van welke soort muziek ga je uit je bol en bezoek je 
wel eens een concert? Of ga je bijvoorbeeld liever 
naar de film? 
Ik ben zowel muziek- als filmgek! Muziek kan heel 
verschillend zijn, maar de laatste artiesten die ik heb 
beluisterd zijn bijvoorbeeld: Racoon, Bløf, Alter Bridge, 
Janko Jones en Arctic Monkey. Concerten bezoek ik nooit, 
want dan ga ik liever naar de film. Zo ben ik laatst nog 
naar ‘The Da Vinci Code’ geweest. Echt een aanrader! 
Mocht er geen leuke film zijn, dan ga ik gewoon naar de 
sneak preview. Daar draaien ze een ‘nieuwe’ film, maar je 
weet van te voren niet welke. Gelukkig zijn de kaartjes 
hiervan ook een stuk goedkoper. Ik ben per slot van 
rekening een Zeeuw! 
 
Heb je een favoriete vakantiebestemming en heb je 
nog reisidealen? 
Ik ben een paar keer naar Kreta geweest en daar zou ik zo weer naartoe willen! Er is nog genoeg 
te zien en baal er ook een beetje van dat ik nooit daar ben wezen duiken. Verder ga ik na de 
zomer voor 4 of 5 maanden naar Kelowna in Canada voor mijn studie. Kelowna ligt aan een groot 
meer en ook daar kun je schijnbaar mooie duiken maken! Het grappige ervan is dat ze in 
Kelowna een duikvereniging hebben die Diving Team Canada (DTC) heet.  

 
Is er ook een bestemming waarvan je denkt: daar ga ik nooit (meer) heen? 
Ik kan geen bestemming indenken waar ik niet naartoe 
zou willen gaan. Ik heb nog geen bestemmingen gehad 
waar ik met een naar gevoel naar terugkijk. Verder ga ik 
niet oordelen over plekken waar ik nog niet ben geweest. 
 
Hartelijk bedankt voor de medewerking!! 
 
Graag gedaan.                                                                                                                 
 
Margreet van Aalst 

Ik kan geen bestemming indenken 

waar ik niet naartoe zou willen gaan. 
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Het overzicht van de bootduiken met de afvaartijden: 

 Datum Kentering Afvaartijd Bestemming  

Zaterdag 17 juni LW  14.45  12.30 De Ketel 

Zondag 16 juli LW  14.30  12.00 Wrak Gorishoek 

Zondag    6 augustus HW  13.35  11.30 De Muur Gorishoek 

Zondag 27 augustus LW  12.25  10.30 Gemaal Kattendijke 

Zaterdag  9 september LW  11.15    9.30 O 31 

 
Deelnemers: 

  17 juni 16 juli 6 augustus 27 augustus 9 september 

Betlem Henk deelnemer - deelnemer deelnemer Deelnemer 

Burggraeve Renaat deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer Deelnemer 

Burggraeve  Ellen deelnemer - deelnemer deelnemer Deelnemer 

Glas Kees deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer Deelnemer 

Hoeksema Dick deelnemer - - deelnemer Deelnemer 

De Jong Yolanda - deelnemer deelnemer deelnemer Deelnemer 

Joose Leon deelnemer - - deelnemer Deelnemer 

Lastdrager Kees Jan deelnemer deelnemer - deelnemer Deelnemer 

Meerleveld Peter deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer Deelnemer 

Moet Bert deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer Deelnemer 

Van Snik Annemiek - deelnemer deelnemer deelnemer Deelnemer 

Spoor Frans deelnemer - - - Deelnemer 

Spoor* Oliver deelnemer - - - Deelnemer 

Van der Veen Ron - deelnemer deelnemer deelnemer Deelnemer 

Veerhoek* Erik deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer Deelnemer 

Verhage Martin - deelnemer deelnemer deelnemer Deelnemer 

De Wit Hans - deelnemer deelnemer deelnemer Deelnemer 

*onder voorbeh.       

 
De boot vertrekt van het ponton aan de oostzijde 
van de Julianahaven in Yerseke. Als de duiklocatie 
en/of afvaarttijd is veranderd probeer ik dat in de 
clubkrant te plaatsen. Helaas is dat niet altijd 
mogelijk, je doet er dus verstandig aan om enkele 
dagen van tevoren naar de definitieve vertrektijd 
en/of duiklocatie te informeren. Als de 
weersvooruitzichten slecht zijn, dan altijd contact 
opnemen. 
 
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een 2* 
duikbrevet of hoger en een geldige duikkeuring. 
Gaarne bovenstaande informatie nauwgezet 
controleren en eventuele fouten zo spoedig 
mogelijk aan mij doorgeven. Als je verhinderd bent 
geef dat dan zo spoedig mogelijk aan mij door. Ik  
ben bereikbaar op  (0118) 61 43 42  (eventueel 
aan Hans de Wit (0118) 63 40 43)  
De officiële inschrijf termijn voor de bootduiken is verstreken. Opgave is nog steeds mogelijk, de plaatsing 
is op basis van volgorde van aanmelding. Veertien dagen voor de afvaart kunnen introducés worden 
aangemeld (wel zelf de bijdrage aan DTZ regelen!). Als de deelnemerslijst verandert, wordt getracht de 
meest recente lijst op de site van duikteam “Zeeland” te plaatsen (www.duikteamzeeland.nl). Garantie 
kan ik helaas niet geven.  
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 DUIKLEIDERS GEZOCHT  Voor de bootduiken die dit seizoen georganiseerd worden, worden nog 
duikleiders gezocht. Heb je belangstelling  meld je dan aan. 

 
Verder heeft het bestuur voor de bootduiken van de 
vereniging de volgende regels vastgesteld. 
� 2* duikbrevet of hoger en geldige duikkeuring verplicht 
� Bijdrage voor introducé bedraagt € 7,-- (zelf afdragen aan 

de penningmeester) 
� Deze bijdrage geldt ook voor niet duikende introducés 
� Duikende introducés hebben geen voorrang boven niet 

duikende introducés 
� Indien men zich niet afmeldt voor een bootduik treedt 

men, na overleg met de organisatie, op als duikleider bij 
een van de volgende bootduiken. 

 
Veel duikplezier!   Kees Glas, T 0118 614342 
 
PS. Neem vooral een decompressieboei mee! Als je hebt: 2! 

 
 
 
 

 
Bron Biologische Duikkalender. Uit Fauna Zeelandica, Zeefauna in Zeeland I: 190-191 
 
De zomer is begonnen!! 
 
Juli 
- Dit is de tijd van de broedval van mosselen: de larven zakken met miljoenen tegelijk vanuit het   
  plankton naar de bodem 
- Als je geluk hebt kom je een Slakdolf tegen; goed je ogen de kost geven kan daarbij helpen 
- Blauwe haarkwallen zijn nog steeds aanwezig; bij wijze van uitzondering zou je ook de Gele 
  haarkwal kunnen tegenkomen 
- Ook andere kwallensoorten komen op: Kompaskwal, Zeepaddestoel; de Oorkwal neemt al sterk  
  af in aantallen 
- Strandkrabben paren 

- De Fluwelen zwemkrab vervelt. Dat leidt in veel 
gevallen tot de paring 
Net zoals bij alle zwemkrabben is ook bij de fluwelen 
zwemkrab (Necora puber) het laatste segment van    
het achterste paar poten afgeplat tot "peddels". De 
fluwelen zwemkrab is duidelijk te herkennen aan zijn  
knalrode ogen. Het rugschild is over de hele opper-
vlakte kort behaard en lijken wel tekeningen in  
waar te nemen die volgens sommigen van Mexi-
caanse oorsprong zijn. De mannetjes hebben een   
rugschild met een breedte tot 10,2 cm, de vrouwtjes 

worden tot 9 cm breed. Hier en daar zijn blauwe 
tinten waar te nemen op het pantser. Komt vrij 
algemeen voor in de Oosterschelde en Grevelin-
gen. 
- In de Grevelingen vallen de zeenaalden op 
  
Augustus 
- Nu heb je de beste kans jonge Sepia's waar te  
  nemen 
- Het is ook de maand waarin het Blauwtipje    
  het meest gezien wordt 
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- In de Grevelingen wordt de Kleine gehoornde slijmvis weer meer gezien, terwijl de kreeften je 
  overal vanuit hun holletjes wantrouwig in de gaten houden 
- Ook de Lampenkapjes zijn weer overal aanwezig, vooral in de Grevelingen, zoals bij Den Osse 
- Blauwtipjes 
- Parende krabben 
- Het seizoen van de kompaskwal neem al weer af 
- De Hoefijzerworm is op zijn maximum aanwezigheid 
- De nazomer is het belangrijkste seizoen voor mosdiertjes: diverse soorten zijn nu op hun 
  maximum  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
Maandag            3 juli  BestuursLedenVergadering 
Zondag               9 juli  Hans Verkooijen wandeling, Neeltje Jans, 14.00 uur 
Zondag 16 juli  Bootduik, Wrak Gorishoek, 12.00 uur 
Zondag   6 augustus Bootduik, De Muur Gorishoek, 11.30 uur 
Maandag          14 augustus Deadline september-Luchtbel 
Zaterdag           19 augustus Hans Verkooijen wandeling, Neeltje Jans, 14.00 uur 
Zondag 27 augustus Bootduik, Gemaal Kattendijke, 10.30 uur 
Zaterdag   9 september Bootduik, O 31, 9.30 uur 
Maandag 11 september BestuursLedenVergadering 
Zondag  24 september Hans Verkooijen wandeling, Neeltje Jans, 14.00 uur 
 

 

ADVERTENTIE 

 
Te koop gevraagd 

 
2e hands buitenvinnen maat 43 

Bij voorkeur Mares Powerplana's 
 

Frans Spoor 


