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Het was een beetje wonderlijke redactievergadering. Min of meer als gevolg van de 
goede prestaties van het Nederlandse voetbalelftal, werden de zaken per telefoon en 
e-mail afgehandeld. Daarbij moesten we het deze keer ook nog doen zonder 
Veronica, die op weg was naar Canada. Maar het resultaat mag er dankzij de vele 
bijdragen weer zijn. Daarvoor hartelijk dank!! 
 
Heugelijk nieuws: Marnix en Marianne gaan trouwen! Op 20 augustus. Proficiat M&M! 
Jaap le Roij gunt ons een blik in zijn logboek en Han de Vlieger gaat naar de haaien. 
Het wrak van het Duitse landingsvaartuig in het Veerse Meer blijkt vrij van munitie; we hopen dat het 
spoedig wordt vrijgegeven als duikobject. In het artikel over de natuurkunde in de duiksport vind je 
achtergrondinformatie over hoe het allemaal werkt onder water. Inspiratie is te halen uit nieuwe 
duikgidsen voor Schouwen-Duiveland en de digitale onderwaterfotografie. En wist je dat je het ruikt onder 
water als het duikwater niet al te fris is? Mocht je aan al deze leeskost nog niet voldoende hebben, dan 
moet je die duikreisverhalen eens proberen: zeker de moeite waard. Je zult een verslag van de snackduik 
gemist hebben, maar dat ga je volgens de samensteller zeker aantreffen in de volgende Luchtbel. 
 
Uiterlijk maandag 18 augustus hopen we jullie bijdragen voor de september-Luchtbel te ontvangen. Je 
beleeft in de zomermaanden vast wel iets leuks wat je met de rest van DTZ wilt delen. Iedereen een heell 
fijne vakantie toegewenst!! 
 
Dick, Elly, Margreet en Veronica 
 
 
 

 

 
 

 

 

     

1 Colofon 
2 Van de redactie / Verjaardagen / Inhoudsopgave  
3 Van de voorzitter 
4 Rondje bestuur 
5 Simply the best 
7     Duiklocaties in de lift / Haai als weerman 
8 Uit het logboek van Jaap le Roij 
9 Wrak Veerse Meer vrij van munitie 
10 Mentorenlijst 2008 / Nieuwe duikgids / Duikreisverhalen 
11 Digitale onderwaterfotografie / Belgische expeditie 
      geslaagd 
12 Natuurkunde van de duiksport 
15  Bootduiken in 2008 III (opgave nog mogelijk) 
16  Bouwput stinkt ook ónder water 
17  Rondje Aquaria: Burgers’ Zoo 
19  De vullerslijst / Mutaties DTZ per 1 juni / Agenda  

Juli 2008: 
  1 – Sabine Verweij 
  3 – Han de Vlieger 
  4 – Kees Glas 
  8 – Leon van de Gruiter 
12 – Thijs Borsboom 
14 – Sven van de Walle 
25 – Floris Buizer 
25 – Robert Koopman 
29 – Lisa Verhaeghe de Naeyer 
30 – Jim Shelton  
 

Augustus 2008: 
  2 – Ronald van der Veen 
  3 – Janita Melse-Lalkens 
  3 – Michel de Smit 
14 – Elly Verhaeghe de    
               Naeyer-Boerbooms 
18 – Mario de Wever 
24 – Goof Weezepoel 
28 – Aylin Erkman 
31 – Boudewijn Weenink 
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Het is onderhand alweer juni, wat zeg ik, halverwege juni al als ik dit zit te schrijven. Bijgevolg staan de 
vakanties weer voor de deur, voor sommige nog iets verder weg, andere zijn misschien al vertrokken, en 
er zullen er ook zijn die op vakantie zijn als dit nummer uitkomt. 
Maar voor allen geldt: maak er iets moois van en zorg dat je goed terug komt. En niet te vergeten, als er 
gedoken wordt op vakantie, de redactie ziet met grote vreugde jullie stukjes en bijdragen voor de 

Luchtbel tegemoet. 
 
En dan heb je natuurlijk nog de achterblijvers, om het 
zo maar te zeggen.. Mensen net als uw voorzitter die 
geen verre en/of buitenlandse reis geboekt hebben of 
in het vooruitschiet. Maar dat mag de pret niet 
drukken, want duiken zullen we!  
Dus diegenen die willen, kunnen bellen of mailen.. Als 
mijn rooster het toelaat gaan we kopje onder. Nou is 
het de laatste tijd wel wat minder geweest. Door 
allerlei omstandigheden ben ik de afgelopen maanden 
weinig aan de waterkant geraakt. Maar dat hoop ik 
straks toch in te halen. Deze week begint daarom al 
goed, heb nu al 3 afspraken in mijn agenda staan.  

 
Een aantal duikplaatsen zijn onlangs aangepakt 
voor ons gemak en dus wat opgeknapt. Een en 
ander heeft behoorlijk wat geld en moeite 
gekost, maar ik denk dat de resultaten er mogen 
zijn. Mochten er desondanks nog opmerkingen 
zijn, dan mogen deze altijd naar Roel van der 
Mast doorgegeven worden. Roel zit sinds kort in 
de commissie Deltagebied (als ik de naam 
tenminste correct heb) waar deze en andere 
zaken die met de Oosterschelde en de 
Grevelingen te maken hebben, aan de orde 
komen. 
 
Verder zijn wij als instructeurs en trainers ook 
benieuwd hoe jullie momenteel de opleidingen 
ervaren. Besteden we er genoeg aandacht aan? Is de theorie wel duidelijk uitgelegd? Kortom alle 
ervaringen en opmerkingen, zowel positief als negatief zijn welkom. Negatieve natuurlijk wel netjes en 
gedegen geformuleerd, anders kunnen we er niets mee!!  
 
Tenslotte wil ik bij jullie ook nog even de interesse of animo peilen om mee te doen aan de Nationale 
Schoonmaakactie. Deze vindt plaats op 20 september (dacht ik).  Dus ook hiervoor kunnen jullie je reeds 
opgeven. EN ideeën waar we willen duiken om  schoon te maken zijn welkom. Vooral de plaatsen mogen 

vrij snel doorgegeven worden, dit voor 
het geval we in overleg moeten met 
gemeentebesturen voor de benodigde 
toestemming en medewerking. 
 
Dus jullie kunnen weer in de pen (of 
achter het toetsenbord) om allerlei zaken 
te schrijven en door te geven.  
En ikL? Ik wacht in spanning afL Laat 
maar komen die lawine van e-mailsL 
 
De bubbels, Renaat.   
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9 juni 2008 
 
De eerste bestuursledenvergadering in het clubhuis dit jaar. Ook nog 
precies op de avond dat Oranje tegen Italië aantreedt op het EK. Toch is 
zowat het gehele bestuur aanwezig. Voor mij een teken dat duiken toch 
zeker boven voetballen gaat. 
 

De vergadering start om 20:00 uur, wederom onder de bezielende leiding van onze voorzitter.  
 
Marnix brengt meteen goed nieuws voor wat betreft de toegang van DTZ-leden tot het Oosterschelde 
Muzeeum in Yerseke. Omdat DTZ heeft meegewerkt aan een onderdeel (expositie duiksport) van dit 
museum heeft het Oosterscheldemuseum toegezegd dat gedurende deze expositie alle leden van DTZ 
gratis toegang hebben tot het museum. Kortom geïnteresseerden hoeven alleen maar even te melden bij 
de entree dat ze lid zijn van DTZ en vervolgens kunnen ze de hand 
op de knip houden (als dit ons Zeeuwen niet aanspreekt...) 
 
Marnix heeft inmiddels nog een leuke mededeling gedaan en dat is 
dat hij en Marianne op 20 augustus aanstaande in het 
huwelijksbootje zullen gaan treden.  
 
Bij het bestuur is het verzoek binnengekomen om assistentie te 
verlenen / standby te zijn met de zodiak bij 2 zwemwedstrijden in 
het kanaal. Onkosten hiervoor (benzine) worden vergoed en DTZ 
mag ook reclame maken tijdens deze zwemwedstrijd. Een 
vrijwilliger voor het besturen van de boot heeft zich inmiddels ook al 
aangediend. Kortom we hebben besloten om reclame te gaan 
maken met onze zodiak tijdens deze 2 wedstrijden. 
 
Ook voor de zondagzwemmers (partners) is er goed nieuws. Met 
ingang van volgend jaar zijn er aan het zwemmen op zondag geen 
kosten meer verbonden. We zullen dan ook geen kosten meer 
berekenen aan de zondagzwemmers. 
 
In het vorige Rondje Bestuur is er gesproken over het te beleid bij 
wanbetalers. Tot onze vreugde hebben we inmiddels mogen vaststellen dat er van wanbetalers zo goed 
als geen sprake meer is. Een aanpassing van het te volgen beleid in deze is dus niet meer aan de orde. 
 
De huidige 3*-opleiding loopt nog steeds.. Deze opleiding is door een aantal vrijwilligers opgezet. Deze 
doen hun uiterste best om alles optimaal te laten verlopen.  Dit wil natuurlijk niet zeggen dat alles ook 
optimaal verloopt. Om verbeterpunten in kaart te brengen zal het  bestuur de huidige 3*-kandidaten 
benaderen om tussentijds feedback te geven om zo het opleidingsprogramma eventueel aan te passen. 

 
Verder zijn er op dit moment geen 
schokkende zaken te vermelden. Een 
aantal evenementen staan nog op de 
planning. Zodra hierover meer bekend is 
(data etc.) zullen jullie hierover z.s.m. 
geïnformeerd worden. 
 
Rest mij om jullie namens het gehele 
bestuur alvast een fijne zomervakantie 
toe te wensen. Verslagen van jullie 
duiken vernemen we graag in de 
volgende edities van de luchtbel. 
 
Groeten, 
 
Ivo Legein, secretaris 
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Live aboard op de Rode Zee: bezoek aan the Brother Eilanden, Daedales, Elphinstone en div. 
wrakken. 
 
Op 15 mei 2008 ben ik vanaf Brussel Zaventem vertrokken naar Egypte voor een live aboard vakantie 
van een week. Het vliegtuig vertrok om 20.50 uur richting Hurghada, een nachtvlucht dus. Om 3.15 uur 
(lokale tijd) aankomst. Op de luchthaven van Hurghada stond een chauffeur van Emperor Divers mij op 
het wachten om mij vervolgens naar de haven van Safaga te brengen. Om 4.30 uur was ik aan boord van 
de Emperor Serenity en werd verwelkomd door de Engelse duikleider. Hij vroeg me stil te zijn omdat de 
andere duikers nog lagen te slapen en om 5.30 uur moesten opstaan. Nog een paar uur geslapen en 
toen ik opstond zaten we al op zee. 
 
1
e
 dag: 16 mei 2008 

We voeren richting Tobia Arbaa waar een check duik moest plaats vinden. Ik had nog niet kennisgemaakt 
met de andere duikers, omdat iedereen al was aangekleed voor de duik en op het punt stond te water te 
gaan. Mijn buddy was een Amerikaan. 
Na terugkomst aan boord maakte ik kennis met de andere duikers (8 in totaal: 1 Belg (instructeur), 6 
Engelsen en 1 Amerikaan (Nitrox instructeur). We waren met 9 duikers aan boord van een boot van 44 
m. Iedereen had een eigen hut, echt een luxe. Na de kennismaking werd mij duidelijk dat ik de minste 
duiken had. De Engelse duikleider had ongeveer 4.000 duiken, mijn buddy de Amerikaan uit Dahab 

ongeveer 2.000 duiken, de Belg hield het niet meer 
bij ± 2.000 duiken, de Engelsen hadden 800 tot 
2500 duiken op hun naam. Ik zat met mijn 152 
duiken echt wel onderaan. 
Aan het eind van de middag nog een duik gemaakt 
in Safaga: het Panoramarif. Ik was er al meer 
geweest. Bij de briefing voor de 2

e
 duik was ons 

duidelijk gemaakt dat we tegen de avond met onze 
GSM buiten het bereik van de zendmasten zouden 
komen. Telefoonverkeer was dan nog alleen 
mogelijk via de satelliet telefoon van de boot. 
Geadviseerd werd deze alleen in uiterste gevallen 
te gebruiken omdat de kosten € 6,50 per minuut 
bedroegen. ’s Nachts werd naar de Brother 
Eilanden gevaren waar om ongeveer 4.30 uur 
zouden aankomen. 

 
2
e
 dag: 17 mei 2008 

’s Morgens om 5.30 opgestaan. We lagen bij Big Brother: het noordelijke eiland. Hier lagen nog meer 
safariboten: 7 in totaal. Wij met onze boot van 44 meter waren echt nog niet de grootste. The Brothers 
bestaan uit 2 eilanden: Big en Little. Big noordelijk en Little zuidelijk. De afstand tussen deze eilanden 
bedraagt 0,7 km.  
Hier maakten we 3 duiken: ’s morgens vroeg, aan het eind van de morgen en aan het eind van de 
middag. De stroming rond deze eilanden was zeer heftig, maar we kwamen de eerste haaien tegen en 
dat maakte veel goed: een grote school 
hamerhaaien, de oceanic en de thresher. De 
laatste behoort tot de zeldzame soorten en is in 
de Nederlandse Riffengids voor de Rode Zee 
niet beschreven. 
’s Middag een wrakduik gemaakt bij de Aïda. 
Ook hier veel vissen en mooie koralen. De 
stroming en de heftige wind maakten een 
wrakduik bij de Numidia onmogelijk.  
’s Middags ook een bezoek gebracht aan het 
eiland. Hier verbleven nog mensen: de 
vuurtorenwachter en zijn medewerkers. 4 In 
totaal. Ze waren kennelijk zeer verheugd dat we 
een bezoek brachten omdat ze 3 weken op dit 
eiland verblijven zonder verdere ontspanning of 
wat dan ook. We mochten alles zien. Aan het eind van de middag voeren we naar Little Brother. Hier 
zouden we de nacht doorbrengen. 
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3
e
 dag: 18 mei 2008 

De stroming en de heftige wind bleven een probleem vormen. Onze Engelse duikleider vond het beter 
aan de oostelijke kant te duiken met de stroming mee. Onverwacht draaide de stroming en gingen we 
weer terug naar het punt waar we te water gegaan waren en vervolgens naar open zee. Ik dreef zelf 
behoorlijk af richting Big Brother en moest aangeven waar ik zat door middel van mijn opblaasbare 
markeerboei. Dit verliep niet geheel volgens plan ik werd vanaf 10 meter diepte door mijn boei maar de 
oppervlakte getrokken, De oorzaak is dat het touw van de boei in de knoop raakte. Mij is toen wel 
duidelijk geworden dat zonder haspel de markeerboei moeilijk te gebruiken is. Ik heb hiervan melding 
gemaakt nadat ook de anderen uit het water gehaald waren. Terug op de boot moest ik direct aan de 
zuurstof en werd een duikverbod voor deze en volgende dag opgelegd. Gelukkig heb ik er niets aan 
overgehouden maar geschrokken ben ik wel. Mijn vertrouwen in het duiken had een behoorlijke deuk 
opgelopen.  
 
4
e
 dag; 19 mei 2008 

Mocht niet duiken. ’s Nachts doorgevaren naar Daedalus. Ook een flinke afstand. 
 
5
e
 dag: 20 mei 2008 

Vroeg op gestaan: 5.30 uur. Hierna een gesprek met de Engelse duikleider of ik toch wel weer wilde 
duiken. Hij wilde totaal geen risico nemen, want als ik lichamelijke problemen aan dag 3 had overhouden 
hem het zijn baan zou kosten. Ik heb aangegeven dat ik toch wel weer wilde duiken maar de diepte zou 
beperkt worden tot hooguit 20 meter en ik moest voortdurend in zijn nabijheid blijven. Mijn duikvrijheid 
zou zeer beperkt worden. Maar verder geen problemen. We kwamen weer grote scholen hamerhaaien 
tegen en een zilverhaai. Iedere keer als je haaien tegen kwam waren deze vlug verdwenen, ze zijn nogal 
schuw. Mooie koralen en veel vissen. Ook bij Daedalus zijn we de tresher haai tegen gekomen. Volgens 
de Engelse duikleider is dit een uitzondering.  Daedalus is net als de Brothers een koraal midden in de 
Rode Zee met steile wanden, rondom 400 meter diep. Hier leven heel veel vissen, teveel soorten om op 
te noemen. Daedalus was in tegenstelling 
tot the Brother eilanden een ideaal 
duikgebied met bijna geen stroming en een 
kalme zee. Ook hier weer een bemande 
vuurtoren. 
Aan het einde van de middag doorgevaren 
naar Elphinstone. Wederom een vrij grote 
afstand. 
 
6
e
 dag: 21 mei 2008: Elphinstone 

Vroege duik. Ik had de vorige dag bewezen 
dat op mijn duikkwaliteiten niets viel aan te 
merken, zodat ik weer naar grotere diepten 
mocht. Bij Elphinstone was mijn buddy op 
zoek naar de Spitssnuit Koraalklimmer. Een 
visje dat leeft tussen de mazen van de 
koraalwaaiers op een diepte van meer dan 
30 meter. Het lukte hem dit visje te 
fotograferen. Ook hier weer veel vissen. 
Aan het begin van de middag doorgevaren naar Qusier. Een duik gemaakt in Mangrove Bay. In dit gebied 
leven veel murenen en octopussen. We kwamen een octopus tegen, zo’n grote had ik nog nooit gezien. 
Tussen het koraal viel hij bijna niet op. Zijn zuigarmen schatte ik op 1½ à 2 meter. Ook hier veel 
murenen. De poetsvisjes waren bij de murenen bezig de huid en de bek schoon te maken. Een grote 
open bek waar voortdurend visjes in en uit kwamen. Een mooi gezicht. 

 
7
e
 dag: 22 mei 2008 

’s Nachts doorgevaren naar Safaga. Op deze dag zouden 
2 duiken gemaakt worden bij het wrak van de Al Arish (Roll 
on Roll off boot). Deze boot is in 1995 gezonken. Volgens 
de duikleider hebben ze deze boot opzettelijk laten zinken. 
De rederij had een belastingschuld bij de regering. De 
bemanning had zodoende in maanden al geen loon meer 
uitbetaald gekregen en het zag er niet naar uit dat ze nog 
wat zouden krijgen. De bemanning heeft alles wat los zat 
aan deze boot verkocht en op een goede nacht deze boot 
laten zinken. Daarna waren ze allen weg. De diepte 
varieerde tussen de 18 en 33 meter.  
Op de romp van deze boot kwamen veel zeenaalden voor 
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en overal zaten vissen, zelfs op de vreemdste plaatsen. Enkele duikers zijn via de zijingang in het schip 
geweest. Ook lekte dit wrak nog voortdurend  olie. Op een van de schroeven kwam de duikleider nog de 
kamfluweel vis tegen; dit is een zeldzaam voorkomend visjes en zeer giftig. 
 
8
e
 dag: 23 mei 2008 

Op deze dag werd de evaluatie gehouden over wat we gedaan en gezien hebben. Ook werd gevraagd 
een vragenlijst in te vullen over de haaien. Volgens de duikleider is in januari van dit jaar een duiker 
aangevallen en gebeten door een haai. Dit wijt men aan het feit dat toeristen voortdurend de haaien 
voeren die hierdoor agressief worden, omdat ze verwachten voortdurend gevoerd te worden. 
Aan de kapitein van de boot heb ik gevraagd hoeveel zeemijlen we in deze week hadden afgelegd. 
Volgens zijn berekening ongeveer 360 zeemijlen, komt neer op ongeveer 667 km. 
  
De trein van Zaventem naar Knokke-Heist kostte € 22,-- v.v. En in 5 kwartier, om 23.15 uur, was ik van 
het vliegveld in Knokke-Heist. Goedkoper en gemakkelijker konden deze vakantie en transfers niet.  
 
Han de Vlieger 
 

 
 
Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 100, 19 juni 2008 

 

Voor de oplettende duiker misschien geen nieuws, maar nu 
officieel: de vier duiklocaties op Schouwen-Duiveland zijn 
verbeterd en geopend! Hoewel op alle plekken diverse 
aanpassingen zijn gedaan, springt duiklocatie ‘Het Koepeltje’ 
het meest in het oog. Het is namelijk de eerste duiklocatie in 
Zeeland waar mensen met een lichamelijke beperking 
eenvoudig te water kunnen. Aan de steiger is een zitlift 
bevestigd. Na het zakken kom je terecht op een plateau, 
vanwaar verder gedoken kan worden. Ook ligt er een verhard 
pad naar de steiger en zijn de sanitaire voorzieningen 
aangepast.  
De overige duiklocaties (Scharendijke haven, Den Osse en Dreischor) ondergingen ook een 
metamorfose. Waar nodig kregen zij trappen met leuningen aangemeten, grotere parkeerplaatsen, 
steigers met trapjes en verschillende sanitaire voorzieningen. Vooral de kleedruimtes en douches krijgen 
van ons een dikke pluim. 
 
Voor deze vooruitgang werkten de Provincie Zeeland, gemeente Schouwen-Duiveland, de NOB en het 
Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen samen.  
 

 
 
Gelezen in het AD van 6 april 2008 door Margreet van Aalst 

 
Kunnen haaien het weer voorspellen? De 
Engelse onderzoekster Lauren Smith heeft 
ontdekt dat de dieren vlak voor een zware storm 
dieper de zee in duiken. Ze denkt dat de haaien 
daarom kunnen worden gebruikt om naderend 
noodweer te voorspellen. 
 
Waarschijnlijk voelen de haaien een storm 
aankomen met kleine haartjes op hun huid. Als 
het weer omslaat, verandert namelijk ook de druk 
in het water. Het is niet voor het eerst dat dieren 
worden gebruikt om natuurverschijnselen te 
voorspellen. Zo geloven mensen in China al heel 
lang dat slangen aardbevingen voelen 
aankomen. 
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Uit het logboek van Jaap le Roij, nr 11289                           
 
Sinds wanneer duik je en wat was je eerste duik? 
Ik duik sinds 1966, net na mijn diensttijd als duiker bij de bedrijfsbrandweer van 
de Koninklijke Schelde in Vlissingen. Mijn eerste duik was in de bak van het 
zwembad aan het kanaal in Vlissingen gevolgd door duiken in het kanaal met 
een 7 liter duikset (Skagerak) met ééntraps dubbelslang automaat merk 
Dräger. Later gevolgd door veel duiken met onderwaterwerken. 
 
Hoeveel gelogde duiken heb je?  
Ongeveer 1200 duiken, maar het kunnen er meer zijn. 
 
Waar, in welke landen, heb je zoal gedoken?  
Nederland, België, Frankrijk, Engeland, Can. Eilanden, Curaçao, Egypte, Malta, Spanje, Mallorca etc. 

 
Vertel wat over jouw meest bijzondere en 
dierbare duik(en) uit je logboek.  
3-6-1978 Veerse Meer, aan de dam. Duiktijd totaal 
180 minuten in meerdere duiken met veel clubleden 
om een anker uit te graven. Nog nooit zo vuil 
geweest en kapotte handen. Met een 
geïmproviseerde airlift naar boven gekregen, al 
ging de opstijging met meer dan 7m/min Bij het 
bereiken van de oppervlakte liep het(dek)zeil leeg 
en kwam het anker sneller terug dan wij omhoog 
kwamen. Het liet gelukkig goed af en met wat 
minder lucht erin en een auto erbij aan land 
gekregen Gewicht anker bleek 250 kg te zijn. 
25-07-81 Trebeurden, Frankrijk. Duik naar een rif 
onder leiding van een Franse duikinstructrice. Op 
een diepte van 31 m raakte deze dame zonder 
lucht en in paniek. De ogen van deze dame werden 
twee keer zo groot en puilden uit de oogkassen. 
OMHOOG was daarin te lezen. Maar ik hield haar 
vast, om een duikerziekte te voorkomen en gaf mijn 
ademautomaat. Hap en zie maar dat je hem terug 
krijgt. Toen had ik een probleem, want een octopus 
had ik nog niet. Gelukkig  wel een reddingsvest met 
luchtflesje. Daaruit maar geademd en rustig 
omhoog. Met een nieuwe fles even terug om 10 
minuten deco uit te zitten.  Alles goed afgelopen en 
een gratis duik aan overgehouden.  
3-10-97 Egypte Jackfish Alley waar ik met een 

“Steen” relaxed aan het duiken was, maar het gehang achter een 
PADI instructeur zat (duiken 20 min, snel palmen en hup omhoog). 
Met “Steen” afgedaald langs een prachtige helling naar ongekende 

diepte. Een blik op de computer leerde >60m en een druk van 100 bar. Oeps, toch maar snel omhoog. 
Gelukkig hebben ze aan boord niet gezien dat we zo diep zijn geweest, want dat was niet toegestaan. 
Ook niet slim, want de dichtstbijzijnde decokamer was op enkele uren varen.   
 
Wat was je korte of langste duik ooit en hoe kwam dat?  
10-06-79, vier (4) minuten in Lessines, een diepe put van 110 m waarin huisje staan op 40 m. In één van 
deze huisjes begon mijn ademautomaat heftig te blazen (volgelaatsmasker) waardoor ademen bijna 
onmogelijk was. Een vrije opstijging, waarbij alleen uitgeademd werd tot 15 meter waar ik weer uit mijn 
trimflesje lucht haalde. De fles gevuld tot 230 bar was bijna leeg bij bovenkomen. Toch even terug met 
nieuwe fles voor deco vanaf  23 meter. 
22-8-82 Les Trois Pierres 12 m 79 min zuid schiereiland Quiberon in Frankrijk. Daar vonden Paul 
Poland en ik resten van een oud schip met kanonnen, koperen spijkers, loden musketkogel e.d., dus 
wapperen en verzamelen van oudheden. Nog aangemeld bij het lokale museum, maar ze hadden geen 

Jaap le Roij, 1968, duiken met 

PA37 en meerurenaansluiting 
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interesse. Heb Paul toen nog moeten opvissen nabij Ile de Houat. Had de veiligheidslijn achter de zodiak 
net gemist, want de stroom zet daar ineens hard door. Zelf hing ik als een vlag aan het uiterste puntje en 
kon na mijn fes daaraan vastgebonden te hebben met moeite in de boot komen. 
 
En tot slot: welk waterdier heeft het meeste indruk op je gemaakt? 
De barracuda: supersnel, naaldscherpe tanden, niet te vertrouwen. Je ziet hem, hij spurt weg en zit 
achter je. 
 
Hartelijk bedankt voor de medewerking!! 
 
Margreet van Aalst 
 
 

 
Door Frank Balkenende. Gelezen in de PZC van 5 juni 2008. Zie ook De Luchtbel 30(2): 6. 

 
VEERE - Het Duitse landingsvaartuig dat op vijftien meter diepte in het Veerse Meer ligt tussen 
Veere en Vrouwenpolder, bevat geen explosieven meer. Dat blijkt uit onderzoek van de duik- en 
demonteergroep van de Koninklijke Marine. 

 
Duikers van de marine 
voeren deze week een 
onderzoek uit naar het 
Duitse landingsvaartuig 
F920, dat 31 mei 1944 
verging voor het Veerse 
Gat. “We denken dat de 

ankerkabel vastgedraaid is in de schroef en dat het schip daardoor moeilijk bestuurbaar werd, van koers 
is geraakt en op een mijn liep”. Het landingsvaartuig kon 58 mijnen laden. Het is 49,8 meter lang en 8,55 
meter breed en stamt uit 1943. Het wrak geliefd is bij 
duikers. Wrakstichting De Roompot, die al jaren 
onderzoek doet naar de F920, leidde er in 2006 en 2007 
al dik duizend duikers naar toe. Volgens woordvoerder 
Fred Groen zijn er tijdens die excursies geen explosieven 
gesignaleerd. 
 
Toch werd een duikverbod ingesteld. Ten eerste omdat 
het schip in de vaargeul ligt en Rijkswaterstaat wil 
voorkomen dat er naar de oppervlakte flipperende duikers 
in schroeven van passerende (binnenvaart)schepen 
terechtkomen.  
 
Ten tweede omdat nooit honderd procent zeker was aangetoond dat het landingsvaartuig explosievenvrij 
was. Om die reden kamt de duik- en demonteergroep deze week het wrak en de omgeving uit. Omdat het 
schip op zijn kop en half onder het zand ligt, is dat een behoorlijke klus. Morgen wordt het onderzoek 

afgerond. 
 
De Wrakstichting hoopt 
dat de F920 een vrije 
duikplek mag worden. 
"We zijn in overleg met 
Rijkswaterstaat om de 
vaargeul te verleggen 
en de duiklocatie te 
betonnen. Daarvoor is 
weer overleg nodig met 
de binnenvaart en 
pleziervaart."  
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De buitenwateropleiding 2008 wordt begeleid door de zogenaamde mentoren. Dit zijn ervaren duikers, 
die bereid zijn extra tijd te besteden aan de opleidingen. Hieronder vind je de mentorenlijst met namen en 
telefoonnummers. Dit is de lijst van 2007. Wijzigingen graag doorgeven. 
 
 

Kees Glas 
Jeroen de Maat 
Bert Moet 
Frans Spoor 
Harm Verbeek 

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

 

Renaat Burggraeve 
Yolanda de Jong 

    1* Instructeur 
    1* Instructeur 

    *)  
     

Benny van den Steen     4*     

Henk Betlem 
Dick Hoeksema 
Kees Jan Lastdrager 
Roel van der Mast 
Ronald Roes 
Wouter van der Scheer 
Ronald van der Veen 

    3* 
    3* 
    3* 
    3* 
    3* 
    3* 
    3* 

    *) 
     
    
 
   @ 
   @ 
     

Mathilde Matthijsse 
Chris Spoor 
Erik Veerhoek 
Martin Verhage 
Mario de Wever 

    2* 
    2* 
    2* 
    2* 
    2* 

 

 
*)  = werkt in ploegendienst, soms ook overdag beschikbaar                                                                  Frans Spoor 
@ = doordeweeks beperkt beschikbaar  

                                                                                                                           
 

 
Nieuwe Duikgids Schouwen-Duiveland 
 
Onlangs is de nieuwe Duikgids Schouwen-Duiveland uitgekomen. 
Deze mooie, full-colour duikgids met meer dan 100 pagina’s, beschrijft 
35 duik- en snorkelplaatsen rond het eiland Schouwen-Duiveland.  
 
Alle locaties zijn geïllustreerd met duidelijke onderwaterkaarten, foto’s, 
beschrijvingen van de mooiste route en gps-coördinaten om de locatie 
te vinden. Een onmisbare gids voor de duiker die in Zeeland duikt en 
een geweldig kado voor een andere duiker!  
 
Te koop via www.duikgidszeeland.nl en bij 
diverse duikcentra in Nederland. 
 
 
 
 

 
 
Vele mooie verhalen druppelen binnen. 
 
Mocht je de zomermaanden thuisblijven en de regen spettert op de ramen, dan helpen deze verhalen je 
er toch nog iets van te maken. De schrijvers & schrijfsters van duikreisverhalen.nl zijn echte 
wereldreizigers. Er zijn tot op heden 23 verhalen gepubliceerd uit alle windstreken. Het koudste verhaal 
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komt uit het arctische water bij de Lofoten in het noorden van Noorwegen waar Peter Buys heeft gedoken 
met Orca's. De meest verre bestemming is het verhaal van Bruno, Mark, Leslie en Diederik vanaf het 
tropische eiland Palau in de Grote Oceaan. De meest verrassende populaire bestemming is het 
schiereiland Tofo in Mozambique. Jonathan van Dijk en Rudi Schollaert schrijven in hun verhalen over 
walvishaaien, manta's en het 'lanceren' van de rubberboten.  
Het meest gelezen verhaal is van Marianne de Plaa over het Egyptische bedoeïendorp Dahab. De 
meeste stemmers heeft het 'island hopping in de Visayas' verhaal van Remco Piek. Wat is toch het 
geheim van deze twee mensen? Je kunt ook je eigen verhaal opsturen. Na voorpublicatie in De Luchtbel 
uiteraard. Er zijn fantastische prijzen te winnen! 
 

 
 

Digitale onderwaterfotografie belicht. Door Esme Soesman, gelezen in de PZC van 9 juni 2008 

 
SCHARENDIJKE - Tot nu toe hebben duikers het zonder moeten doen. Tot gisteren. Arthur 
Palache van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) presenteerde zondagmiddag 8 juni het 
eerste boek van zijn organisatie dat gewijd is aan digitale onderwaterfotografie. 
 
De onderwaterfotografie heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. "Ging je een paar jaar 
geleden met een groep van twintig in Egypte duiken, dan was er één bij die fotografeerde. Nu is er 
hooguit eentje bij die het niet doet", zegt Palache. "Zo kun je je belevenissen met anderen delen", licht 

mede-auteur Gerben van der Meulen het belang toe.  
 
De NOB streeft ernaar, naast duikopleidingen, zoveel mogelijk specialiteiten te 
bieden. Fotografie is daar één van, maar lange tijd moesten duikers zich tevreden 
stellen met een boek gewijd aan analoge fotografie. Het op digitale apparatuur 
gerichte exemplaar, dat door acht auteurs is samengesteld, is over een week of 
twee via de webwinkel van de NOB (www.onderwatersport.org) verkrijgbaar.  
 
De presentatie van het boek was gekoppeld aan de tweede (tevens laatste) dag 
van het Nederlands en het Grevelingenkampioenschap voor Onder-
waterfotografie. Dat laatste is bedoeld voor beginners en gevorderden. Het 
Nederlands kampioenschap is voor de echte top. De nummers één en twee 

kwalificeren zich voor het WK Onderwaterfotografie in 2009 in Zuid-Korea. Hoewel geen sprake was van 
ideale duikomstandigheden ("Wel gelijke omstandigheden voor iedereen"), is organisator Frans de 
Gronckel positief over de inzendingen. "Er zitten hele mooie bij." De uitslag volgt eind september.  
 

 
 

Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 100, 19 juni 2008 

 
«Het was zo ontzettend gaaf, ik kan het niet eens uitleggen.» Tommy Vuylseke is nog helemaal in de ban 
van zijn deelname aan de expeditie naar de SS Maiden. Samen met vijftien anderen, waaronder zijn 
duikmaten Johan Devolder en Manu Vanderjeugd vertrok hij naar de Rode Zee in Egypte om te duiken 
op dit diepe wrak. De Maiden ligt op 120 meter diepte en niet veel duikers gingen hen voor. Het doel was 
professionele filmopnames te maken in high definition. Hiervoor maakten zij rebreatherduiken van soms 
zelfs meer dan vier uur.  
 
De hele ploeg dook met voornamelijk Belgisch materiaal: 
lampen van Greenforce en rEvo Rebreathers, iets wat 
deze Belgische aangelegenheid nog een extra nationaal 
tintje gaf. En het doel is behaald! Met in totaal vijftien uur 
filmmateriaal (boven en onder water) wordt momenteel 
geknutseld aan een unieke expeditiefilm. «Misschien gaan 
we er ook wel mee naar Antibe», verklapt Tommy. «Wat 
me nog het meest verbaasde, is de enorme mediahype na 
terugkeer. De tv, radio, allerlei kranten, overal stonden we 
in. En natuurlijk was het best een prestatie, maar toch niet 
van wereldformaat. Het is geen Titanic!»  
Evengoed een knappe klus. En wij zijn heel benieuwd naar de film! www.aquacam.be 
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Door Bart Lindner. Gelezen op www.natuurkunde.nl en www.kennislink.nl, 10/1/2007. 
 

 

 
Als je met een duikersuitrusting in diep water duikt, kom je terecht in een wereld waar de 
omstandigheden heel anders zijn dan op het land. Natuurkunde onder de golven.  

 

Als je met een duikersuitrusting in diep water duikt, kom je terecht in een wereld waar de omstandig-
heden heel anders zijn dan op het land. Je krijgt te maken met hoge druk, met opwaartse kracht, met de 
zuurstofvoorziening en met veranderd zicht en gehoor. Duiken kan gevaarlijk zijn: je moet de juiste 
opleiding en training gehad hebben en een duik goed plannen. En je krijgt behalve met de 
wonderbaarlijke onderwaterwereld ook te maken met veel natuurkunde. 
  
SCUBA 
In het Engels heet de duiksport SCUBA-diving, waarbij SCUBA staat voor Self-Contained Underwater 
Breathing Apparatus. Je hebt op je rug een luchtfles die je van lucht voorziet, zodat je langdurig onder 
water kan blijven. In dit artikel maak je kennis met een aantal natuurkundige verschijnselen die 

samenhangen met de duiksport. 
 
Bewegen onder water 
De dichtheid van het menselijk lichaam is net een beetje 
groter dan die van zeewater. Een duiker ondervindt daardoor 
van het water een opwaartse kracht die bijna even groot is 
als de zwaartekracht. Als de zwaartekracht 800 N is, dan is 
de opwaartse kracht 790 N en blijft er maar 10 N over. Je 
hebt onder water een kracht van slechts 10 N nodig om 80 
kg op te tillen. Dat betekent dat de duiker gemakkelijk in het 
water kan “zweven” maar ook dat lopen over de zeebodem 
nauwelijks mogelijk is. Als je op de bodem staat is de kracht 
van de bodem op jouw voeten zo klein, dat je je niet effectief 
kan afzetten. Bovendien is de weerstand die je van het water 
ondervindt veel groter dan wat je aan luchtwrijving gewend 
bent. Als je je onder water wilt verplaatsen, kan je dat nog 

het beste zwemmend doen. Als bescherming tegen de kou trekt een duiker vrijwel altijd een duikpak aan, 
waardoor de opwaartse kracht toeneemt en extra gewichten noodzakelijk zijn om in het water te kunnen 
afdalen. Het uitvoeren van werkzaamheden onder water (b.v. het hanteren van een hamer) is vanwege 
de opwaartse kracht en de grotere wrijving veel moeilijker dan op land. 
 
Druk en ademhaling 
Aan de oppervlakte van het water is de druk ca 100 kilopascal (=100 000 N/m

2
= 1 bar, al is die eenheid 

inmiddels afgeschaft): de druk van de lucht. Naar beneden toe wordt die druk snel groter. Een vuistregel 
is dat bij elke 10 meter daling de druk met één bar toeneemt.  
Als je 30 meter diep duikt, is de druk op jouw lichaam ca 4 bar (één bar luchtdruk + drie bar waterdruk). 
De kracht die het water dan op je lichaam uitoefent is enorm. Op elke vierkante centimeter van je lichaam 
werkt een kracht van 40 N. Op je hele lichaam een kracht van ca 700 kN. Met die kracht zou je een 
massa van 70 ton kunnen optillen. Dat je niet platgedrukt wordt, komt omdat je zelf voor het grootste deel 
uit onsamendrukbaar water bestaat. Je lichaam kan verbazend goed tegen hoge druk, maar er is wel een 
probleem: je longen, mond- neus- keel- en oorholte moeten dezelfde druk aannemen als het water. 
Je moet dus op 30 m diepte lucht inademen met een druk van 4 bar. Dat is door middel van een druk-
regelaar wel goed te doen, maar als je lucht onder hoge druk inademt, zullen gassen - met name stikstof 
– in je bloed oplossen. Als de druk weer daalt, doordat je naar boven zwemt, komt het opgeloste gas 
weer vrij in de vorm van gasbelletjes die steeds groter worden naarmate de druk verder daalt. Die 
belletjes in het bloed kunnen zeer gevaarlijk zijn. Ze verstoppen nauwe bloedvaten. Als dat in de hartspier 
of in de hersenen gebeurt, kan dat dodelijk zijn.  
Een gevaar bij de duiksport is de decompressieziekte of caissonziekte: het ontstaan van gasbelletje in het 
bloed doordat de druk daalt. Als je langdurig diep onder water bent geweest moet het stijgen naar de 
oppervlakte zeer geleidelijk en planmatig plaatsvinden, zodat opgeloste stikstof gelegenheid krijgt om via 
de longen je lichaam te verlaten.  
Soms vervangt men stikstof door helium. Je ademt dan een mengsel van helium en zuurstof in. Het 
voordeel is dat helium veel minder gemakkelijk oplost in je bloed en dus minder gauw decompressie-
ziekte geeft. Er zijn echter drie nadelen: helium is veel duurder dan lucht, helium geleidt warmte beter, 
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zodat je onder water meer warmte verliest dan bij lucht, en de geluidssnelheid in helium is veel hoger, 
waardoor je met een raar hoog stemmetje gaat spreken.  

 
Compressor waarmee lucht in een duikfles wordt samengeperst. 
De druk in de duikfles kan 200 bar of meer worden 
 
Zien onder water 
Bij jouw oog draagt de breking van licht als het van lucht naar je 
hoornvlies gaat veel bij tot de lenswerking van je oog. In water is 
de brekingsindex van het water maar een klein beetje minder dan 
die van het hoornvlies en valt die bijdrage dus praktisch geheel 
weg. Onder water is je ooglens ca 20 dioptrie te zwak en je bent 
daar dus zwaar verziend. Je zou dit kunnen verhelpen door 
contactlenzen 

van +20 dioptrieën te dragen: maar daarmee ben je 
boven water weer zwaar bijziend. Een eenvoudige 
oplossing is dat je een duikbril draagt. Je zorgt voor 
een laag lucht tussen het water en je oog en je ziet 
weer scherp. 
 
(Boven) Beeldvorming in het oog in lucht. Merk op dat 
de sterkste richtingsverandering van het licht bij het 
hoornvlies plaatsvindt. Als het oog onder water is, is 
die breking minder en is de ooglens veel te zwak. 
(Onder) Bij een duikbril kan je onder water weer 
scherp zien, maar het voorwerp lijkt dichterbij, 
vanwege de breking van het water via glas naar lucht. 
 
Maar dan zorgt de breking van water via glas naar 
lucht voor een vertekening van het beeld: voorwerpen 
lijken dan dichterbij en ca 30% groter dan in 
werkelijkheid. Dat kan voor sportvissers onder water 
teleurstellend zijn. Hun vangst blijkt na afloop een 
stuk kleiner te zijn dan ze gedacht hadden. 

 
Met een duikbril kan je onder water wel scherp 
zien, maar het beeld is vertekend tengevolge van 
de breking van water naar lucht. Voor het oog lijkt 
punt P in P' te liggen. Voorwerpen lijken dichterbij 
en groter. 
 
Op grotere afstand lijken voorwerpen echter ver-
der weg dan in werkelijkheid omdat water veel 
minder helder is dan lucht. Je schatting van 
afstanden wordt letterlijk vertroebeld door het 
zeewater. In matig troebel water worden 
afstanden van meer dan zeven meter overschat 
en minder dan zeven meter onderschat.  
Een haai die ver weg lijkt te zijn, kan dichter bij je 
zijn dan wenselijk is. Dieren zoals pinguïns die 

zowel boven water als onder water scherp moeten kunnen zien hebben geen duikbril maar anders 
gebouwde ogen. Bij veel van die dieren is het hoornvlies vrijwel plat en vindt breking van licht geheel in 
de ooglens plaats. De lens werkt dan even goed onder 
als boven water. Er is ook een vissoort in tropische 
rivieren (de Anableps) die onder en boven water kan 
kijken. Bij die vissen zitten de ogen boven op de kop en 
zijn de ogen dubbel uitgevoerd: een met sterke lens voor 
onder water en een met zwakke lens voor boven water. 
 
De Anableps (vierogenvis) heeft dubbel uitgevoerde 
ogen. Hij kan daarmee zowel onder water als boven 
water scherp zien 
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Kleuren onder water 
Ook kleuren worden door zeewater vervormd. Dit gebeurt door absorptie en verstrooiing van licht. Zelfs in 
het helderste zeewater wordt veel meer licht geabsorbeerd dan in lucht. Die absorptie (waarbij lichtener-
gie omgezet wordt in warmte) is voor rood veel sterker dan voor blauw en violet licht. Blauw licht wordt 
onder water veel beter doorgelaten dan rood licht. Daardoor ziet onder water alles er blauw/groen uit. 

 
Absorptie van lucht in zuiver water. Het blijkt 
dat de absorptie van het rode licht ruim 100 
keer zo sterk is als het blauwe licht. Diep 
onder water blijft er van het witte zonlicht 
alleen het violette en het blauwe licht over. 
 
Rode voorwerpen zijn diep onder water 
praktisch zwart. Dat is gemakkelijk te 
verklaren: in lucht is een rode duikershelm 
rood omdat het van het witte licht dat erop 
valt vooral rood licht terugkaatst en de 
andere kleuren bijna helemaal absorbeert. 
Diep onder water ontbreekt de kleur rood in 
het licht en de andere kleuren worden 
geabsorbeerd. Er kaatst vrijwel niets terug, 
dus de rode helm is zwart. 

Bloed lijkt onder water groen. In lucht kaatst bloed vooral de kleur rood terug en is er een zwakkere piek 
in de terugkaatsing van groen licht. In lucht is het bloed dus bloedrood. Onder water valt de rode piek 
weg en overheerst de terugkaatsing van groen licht.  
 
Verstrooiing.  
Bij verstrooiing van licht worden fotonen (“lichtdeeltjes”) door atomen (waterstof, zuurstof) eerst 
geabsorbeerd en vervolgens in willekeurige richting weer uitgezonden. Het licht wordt in alle richtingen 
verstrooid. Net als in onze atmosfeer gebeurt dit in water vooral met blauw licht. Daarom is onze hemel 
blauw en lijkt het zuivere water een blauwe kleur te hebben. Behalve door watermoleculen kan licht ook 
door in water grotere deeltjes (kleideeltjes, plankton of algen) verstrooid worden. Die verstrooiing kan 
water een hele andere kleur geven. In troebel water is de kleur eerder bruin dan blauw. 
 
Oefenen in het zwembad. Op geringe diepte 
komen kleuren nog redelijk tot hun recht. Door 
verstrooiing van blauw licht lijkt het water 
blauw. 
 
Geluid en gehoor 
Geluid gaat in water bijna vijf keer zo snel als 
in lucht. Dat heeft tot gevolg dat je je met je 
oren in water slecht kan oriënteren. Als geluid 
je ene oor 0,00003 seconde eerder dan je 
andere oor bereikt kunnen je hersenen dat 
verschil nog registreren en verwerken. Dat 
stelt je in staat om in lucht met een fouten-
marge van 3

o
 de richting van de geluidsbron te 

bepalen. In water wordt door de grotere 
geluidsnelheid die foutenmarge groter in plaats van 3

o
 wordt het theoretisch 13

o
. In principe kan geluid 

het slakkenhuis - waarin de zintuigcellen zitten - op twee manieren bereiken: via luchtgeleiding (de 
gehoorgang, trommelvlies en gehoorbeentjes etc.) en via botgeleiding: trillingen worden opgevangen 
door de botten van de schedel en zo aan het slakkenhuis doorgegeven. Onder water is de geleiding via 
het trommelvlies slecht en vindt geluidswaarneming voor een groot deel plaats via botgeleiding. Maar 
daardoor is ook het vermogen om de richting van geluid te bepalen voor een groot deel weg. Dit heeft tot 
gevolg dat de foutenmarge kan oplopen tot 180

o
. [Van een boot is dus onderwater meestal niet te 

bepalen of die vóór je of juist achter je vaart! Een merkwaardige gewaarwording. Red.]. 
 
Onder water werkt je oor niet zo goed als boven water. Uit onderzoek blijkt dat je gehoordrempel al gauw 
zo’n 40 decibel hoger ligt. Bij de hogere tonen is het gehoorverlies onder water nog erger. Lage tonen 
horen we redelijk, hoge tonen slecht. Geluiden klinken onder water daardoor doffer dan we op land 
gewend zijn. Als geluid van water naar lucht gaat, of omgekeerd, wordt het grootste deel van het geluid 
teruggekaatst op het wateroppervlak. Dit heeft tot gevolg dat geluid van boven water onder water bijna 
niet hoorbaar is, en omgekeerd.  
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In het komend seizoen worden de leden van 
duikteam ‘Zeeland’ die in het bezit zijn van een 2*-
brevet of hoger en een geldige duikkeuring, weer in 
de gelegenheid gesteld om met de ‘Cornelis 
Laurens’ een aantal bootduiken te maken.  
 

 
 
 

 Datum Kentering tov Zierikzee Afvaarttijd Bestemming  

Zaterdag 28 juni HW 11.25    9.00 Windgat  

Zondag 13 juli HW 12.35  10.30 O 31 - O 32 

Zaterdag 26 juli LW  15.40  13.00 Kulkenol havenhoofd (Zierikzee) 

Zaterdag 23 augustus LW  14.25  12.00 Wrak Thoolse Gat 

Zaterdag  6 september LW  14.05  12.00 Kattendijke (oud gemaal) 

 
Deelnemers bootduik 28 juni: 
  Za 28 juni  Zo 13 juli  Za 26 juli  Za 23 augustus Za 6 september            

Marco Collignon x x x x x 

Kees Glas x x x x x 

Dick Hoeksema x _________ __________ x x 

Peter Meerleveld x x x x x 

Bert Moet x x x x x 

Michiel De Smit x x _________ x x 

Frans Spoor _______ _________ x x x 

Oliver Spoor* _______ _________ x x x 

Erik Veerhoek* x x x x x 

Han De Vlieger ________ _________ x x _________ 

Hans De Wit x x _________ x x 

 
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 (niet voor de duik van 26 juli)) 
 
We vertrekken steeds van het ponton aan de 
oostzijde van de Julianahaven in Yerseke (zie het 
kaartje). 
 
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. Bij slechte 
weersvooruitzichten altijd contact opnemen. 
 

DUIKLEIDERS GEZOCHT 
Voor de bootduiken die dit seizoen georganiseerd worden, worden nog duikleiders gezocht. Heb je 
belangstelling meld je dan aan. 
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Verder heeft het bestuur voor de bootduiken van de vereniging het volgende bepaald. 
� Twee sters brevet 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. 
 
De officiële inschrijvingstermijn voor de bootduik van is verstreken. Opgave 
is nog steeds mogelijk, evt. telefonisch. De plaatsing is op basis van 
volgorde van aanmelding. Er kunnen maximaal 16 personen mee. 14 
dagen voor het vertrek kunnen introducés worden aangemeld (wel zelf de 
bijdrage aan DTZ regelen (zie boven)).  
 
Veel duikplezier! 
Kees Glas 
 
PS. Neem vooral een decompressieboei en/of gidslijn mee!! 
 

Door Carla van de Merbel. Gelezen in de PZC van 10 juni 2008 
 
MIDDELBURG - Sinds vorige week liggen ze elke 
werkdag in het water van de bouwput aan de 
Zuidsingel in Middelburg.  
 

De drie duikers van het Belgische bedrijf Disa 
Maritime vertoeven steeds elk twee uur áchter elkaar 
onder water, met een zicht van veertig centimeter. 
,,Nee, als je claustrofobisch bent, moet je hier niet aan 
beginnen." René de Pagter (Middelburg), Ronald Kriek 
(Breda) en Jelle Ten Cate (Gouda) zijn het gewend. 
,,Dit is wat we doen." Ze maken, onder water, 
bouwputten schoon en brengen onderwaterbeton aan. 
,,Er wordt in Nederland vrij veel onder water gewerkt 
omdat het grondwaterpeil vaak hoog is. We werken 
veel in dit soort putten. Deze is wel bijzonder, maar 
dat zit 'm vooral in de historie." 
 
De duikers zorgen er nu voor dat de bodem van de put schoon wordt. Steeds pakken ze een ander stuk 
aan. Met de hand halen ze rommel boven water, soms met behulp van een metalen mandje. Het zijn 
voornamelijk takken, stukken emmer en bouwmaterialen die nog in de put waren toen-ie ineens weer vol 
water moest, die naar boven worden gehaald. ,,Ergens in de put moet ook nog een wapeningsnet liggen." 
Gisteren kwam er ook een krukje boven, maar echt gekke dingen zijn de duikers nog niet tegengekomen. 
Nadat de grootste rommel met de hand van de bodem is gehaald, wordt het stukje put dat onder handen 
wordt genomen, grondig 'gestofzuigd'. Zo verdwijnt de laag slib in een container op de kant. 

 
Toen de duikers vorige week begonnen, was het 
zicht onder water nog 'kraakhelder'. Maar omdat het 
slib op de kant ligt te bezinken en het water weer 
terug de put inloopt, is het nu troebeler. ,,Het zicht 
is nu zo'n veertig centimeter. Je hebt steeds een 
groenige waas voor ogen." En dat dan twee uur 
lang, onder water? ,,Ja, en dit is het leukste werk 
wat er is. Het is lekker rustig onder water." Er is wel 
één nadeel. ,,Het stinkt ook onder water." Maar ja, 
hoe kan het ook anders. ,,Dit is dood water. Het 
staat al jaren in deze put." 
 
Eind juni beginnen de duikers met het aanbrengen 
van de eerste laag onderwaterbeton. 
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Burgers’ Zoo, Arnhem 
 

Weer niet echt in de buurt maar het wordt zomer, we kunnen er weer opuit (we kunnen tenslotte 
niet altijd duiken) en na een tip van een bezoeker naar dit prachtige aquarium, “duiken” we maar 
eens in Burgers’ Ocean. 
 
Burgers’ Zoo, waar o.a. dit aquarium gevestigd is, is de naam van de dierentuin van Arnhem. Als je 
besluit om hier een naar toe te gaan bezoek je uiteraard niet alleen het aquarium en daarom geef ik ook 
maar wat achtergrond informatie over de dierentuin zelf, zodat je weet wat je kan verwachten en dat is 
niet mis! 
Toen in 1913 Johan Burgers zijn internationaal vermaarde fazanterie in zijn woonplaats 's-Heerenberg 
voor het publiek openstelde was dat eigenlijk het begin van Burgers' Dierenpark. Tien jaar later kon 
Burgers de beschikking krijgen over een groot terrein bij Arnhem waar hij zijn opvattingen over het 
houden van dieren in de praktijk kon brengen: alle dieren - ook de roofdieren - niet achter tralies maar op 
open terrassen en in valleien, van het publiek gescheiden door brede grachten. Deze verblijven zijn zelfs 
naar hedendaagse maatstaven nog modern en indrukwekkend. Onder leiding van zijn kleinzoon Antoon 
van Hooff werd deze trend voortgezet met groots opgezette natuurlijke leefomgevingen zoals Burgers’ 
Bush. De huidige directeur is Alex van Hooff, de zoon van Antoon. 
 
Het bijzondere karakter van Burgers' Zoo 
Onder invloed van Carl Hagenbeck bouwde Johan Burgers in Nederland de eerste tralieloze 
roofdierenverblijven en grote open verblijven in de vorm van valleien en rotspartijen. Dat was een voor die 
tijd opmerkelijke vernieuwing. Voorheen verbleven deze dieren immers in (kleine) kooien, waar men niets 
van het natuurlijke gedrag kon zien. 
In 1968 werd het safaripark geopend; in 1971 werd het chimpansee-eiland in gebruik genomen. De 
kolonie chimpansees die hier kwam te leven is tientallen jaren voorwerp geweest van onderzoek naar 
hun gedrag en heeft over de gehele wereld bekendheid verworven, o.a. door de film van Bert Haanstra 
‘Chimps onder elkaar’ (1984)  
Omstreeks 1988 is weer een geheel nieuwe weg ingeslagen 
bij het presenteren van de dieren. In zeer grote verblijven 
werden grote aantallen dieren- en plantensoorten 
samengebracht uit een bepaald landschap, zoals het 
tropisch regenwoud (Burgers’ Bush, geopend in 1988) of 
een woestijn in Noord-Amerika (Burgers’ Desert, geopend in 
1994). Deze presentaties worden eco-displays genoemd 
 
Eco-displays 
Door een leefgebied grootschalig na te bouwen, kan men 
dieren en planten die in zo'n leefgebied thuishoren er 
samen in onderbrengen. Door de zeer grote omvang 
kunnen er zich bepaalde ecologische processen afspelen. 
Het kan voorkomen dat het ene organisme het andere 
belaagt en dat planten door dieren worden beschadigd of 
gegeten. Menselijk ingrijpen blijft beperkt. Er ontstaat een 
natuurgetrouwe presentatie van het leven in een bepaald 
leefgebied. Zo'n presentatie wordt in Burgers’ Zoo een eco-
display genoemd. 
Een verrekijker is soms een nuttig hulpmiddel. Want doordat 
de dieren zich vrij kunnen bewegen, kunnen ze er voor kiezen om uit de buurt van de menselijke 
indringers in hun biotoop te blijven. Het bezoek aan deze dierentuin wordt op deze manier werkelijk een 
ontdekkingsreis, waar geduld beloond wordt met bijzondere waarnemingen. Elk bezoek zal weer anders 
zijn. 
De eco-displays hebben ook mogelijkheden voor nieuwe vormen van wetenschappelijk onderzoek binnen 
de dierentuin geopend. De eco-displays die Burgers' Zoo momenteel biedt zijn Burgers' Bush, Burgers' 
Desert, Burgers' Safari, Burgers' Mangrove, Burgers' Ocean en Burgers' Rimba (geopend 14 mei 2008 
door prinses Margriet). 
 
Burgers’ Ocean 
De grote bassins van Burgers’ Ocean (in totaal acht miljoen liter water) geven een goed beeld van de 
rijkdom aan vormen en kleuren van de oceaanbewoners. Vooral de scholenvissen zijn gemakkelijk te  



 18

 
vinden, terwijl de soorten die liever alleen leven soms toevallig opdoemen of zich zelfs helemaal niet laten 
zien. Lang niet alle dieren zijn overigens overdag te zien. Veel soorten worden pas in het donker actief. 
Daarom is er een aantal bassins met een omgekeerd dag-nachtritme. Hier kan de bezoeker actieve 
krabben, koraalpoliepen, zee-egels en slangsterren bestuderen. 
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van hun natuurlijke voedselvoorkeur: grazende dieren zoals zee-
egels, doktersvissen en heremietkreeften houden de algengroei in toom. 
Afvaleters als krabben, bepaalde vissen als borsteltandvissen en bijvoorbeeld zeekomkommers moeten 
de bodem reinigen terwijl poetsgarnalen en poetslipvissen de huid verzorgen van vissen die hier behoefte 
aan hebben. 
De meest bekende en gevreesde dieren in dit milieu zijn de haaien. Van de 380 soorten zijn de meeste 
klein en op de bodem levend. Voor de mens zijn er zo'n tien soorten mogelijk gevaarlijk. Burgers’ Ocean 
herbergt acht soorten haaien, waarvan de grijze rifhaai en de zwartpunthaai uit zullen groeien naar 
tweeëneenhalve meter. 
 
Een bezoek aan Burgers’ Ocean is een 
avontuur als een duiker 
Vanaf een strand kijkt u uit over een lagune en 
ziet u een koraalrif, waarvan de kruin tijdens 
eb is drooggevallen. Dan daalt u letterlijk in die 
lagune af en bevindt u zich weldra tussen 
honderden prachtige vissen en koralen. 
Vervolgens maakt u intensief kennis met kleine 
en grote rifbewoners, zoals bizarre 
kogelvissen, groteske murenen en kleurrijke 
rifbaarzen 
De geluiden van de branding zijn inmiddels 
overgegaan in het monotone geruis van de 
ademhaling van een duiker. Een imposant, 
levend koraalrif zorgt voor steeds weer nieuwe ontdekkingen: garnaaltjes, schrijfanemonen en een 
zeekomkommer. 
Daarna blijkt in de afdeling waar dag en nacht zijn omgekeerd dat 's nachts de koraalpoliepen, krabben 
en veel andere dieren juist actief worden. Verderop huizen bewoners van de duistere diepten: 
koraalduivels. 
Voorbij het rif komt u als duiker terecht in de onmetelijke open oceaan. Uit de geheimzinnige verten 
duiken plotseling haaien op of een grote gitaarrog. De kleinere vissen blijven angstvallig in de buurt van 
het scheepswrak of de koraalwand. Daar kunnen ze bij gevaar makkelijk een schuilplaats vinden. 
Uiteindelijk belandt u weer bij een rotskust waar u in een tunnel, aan alle kanten omgeven door vissen, de 
oceaan weer verlaat. De sierlijke adelaarsroggen die hier leven, besluiten een onvergetelijk avontuur. 
 
Burgers’ Zoo • Antoon van Hooffplein 1 • 6816 SH Arnhem • Nederland • (026) 442 45 34  
Website: http://www.burgerszoo.nl  
Openingstijden: Zomerseizoen (1 april tot en met 31 oktober): dagelijks van 9.00 uur tot 19.00 uur. 
Winterseizoen (1 november tot en met 31 maart): dagelijks van 9.00 uur tot 17.00 uur (zonsondergang). 
Alle feestdagen geopend. 
                                                                                                                                          Margreet van Aalst 

gitaarrog 
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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. 
Renaat. 
 
Renaat Burggraeve     Marian Roos  
Marco Collignon            Bert Schreurs 
Kees Glas   Frans Spoor     
Leon Joosse                Benny vd Steen  
Kees Jan Lastdrager  Erik Veerhoek   
Roek van der Mast Harm Verbeek   
 
 

 
Hans van Zetten is verhuisd. Veel woonplezier op jullie nieuwe stek! 
 

 
 

   
Zondag    13 juli Bootduik O31-O32, Kon. Julianahaven, Yerseke, 10.30 uur 
Zondag    13 juli Hans Verkooijen Wandeling, Neeltje Jans, 14.00 uur 
Zaterdag     26 juli Bootduik Kulkenol havenhoofd (Zierikzee), Kon. Julianahaven, 13.00 uur 
Maandag    18 aug Deadline september-Luchtbel 
Woensdag  20 aug Marnix & Marianne in het huwelijksbootje 
Zaterdag    23 aug Bootduik Wrak Thoolse Gat, Kon. Julianahaven, 12.00 uur 
Zaterdag    23 aug Hans Verkooijen Wandeling, Neeltje Jans, 14.00 uur 


