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De enorme wind trotserend, kwam de helft van de redactie dus duidelijk later dan 
gewend bij Margreet, waar de andere helft van de redactie al zat (niet op de fiets 
dus!) en we waren compleet deze keer!! De achtertuin bevond zich beschut uit de wind, dus konden we 
lekker buiten zitten. Daar kwamen de verhalen over de theorie van wrakduiken, inmiddels achter de rug, 
en de praktijk die nog volop bezig is, met nog sterkere verhalen....  
Er wordt nog regelmatig geboren, zie het verslag van het bezoekje aan Bodhi. En wederom een kleinkind 
voor Frans en Veronica (Vera). De muts komt deze keer van Kreta. Nu de vakantietijd weer gaat 
aanbreken, hopen we meer "mutsen" binnen te krijgen. Sylvia doet verslag van haar deelname aan het 
Nederlands kampioenschap fotograferen onder water. Rinus laat ons in zijn logboek kijken. Bert Moet 
gaat een cursus Nitrox geven. En er is een bijzonder 'koffie/thee' brevet uitgereikt aan Yvonne. Zoals het 
er nu naar uitziet de laatste aflevering uit de serie bijzondere zwemplekken. De overige vaste rubrieken 
blijven. Kortom weer een aardig gevulde Luchtbel.  
Volgende keer de laatste Luchtbel voor het zomerreces, dus daarna veel tijd om leuke schrijfstof te 
verzamelen. Schrijfse. Kom maar op!! De eerstvolgende deadline is 12 juli. 
 
Arjo, Dick, Margreet, Marian en Veronica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Colofon 
2 Van de redactie / Verjaardagen / 

   Inhoudsopgave  
3 Van de voorzitter /  

        Snackduik Veerhoek’s Place      Opgave mogelijk 
4 Rondje bestuur / Onderhoud duikplaats Zeelandbrug 
5 Cursus wrakduiken, theorie 
6 Cursus wrakduiken, praktijk 
8 Cursus Nitrox       Opgave gevraagd 
9 Bijzonder zwemplekken / Nog € 50.000 wrak Scharendijke 
10 Sepia’s of toch De dag van de hormonen? 
12   Specialty Koffie en Thee duikleidster /  
 Frans en Veronica weer opa en oma 
13   Uit het logboek van Rinus Krijger 
14   Clubreisdata definitief / De big 5 van de zee 
15   Geslaagd / Waar is de muts? 
16   Bootduiken in 2010 III                          Opgave mogelijk 
17   Megan, Zoë, Finn en G 
18   Het Open Nederlands Kampioenschap  
 Onderwaterfotografie 2010,  deel 1 
19   De vullerslijst / Agenda / Mentorenlijst 2010 / 
 Aquarium Okinawa, Japan                

Juli 2010: 
  1 – Sabine Verwei 
  3 – Han de Vlieger 
  4 – Kees Glas 
  8 – Leon van de Gruiter 
19 – Paul Neve 
25 – Floris Buizer 
30 – Jim Shelton 
 

Augustus 2010: 
  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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Beste duikgenoten, 
 
Mag er wel aan gaan wennen dat er elke maand een stukje van mijn hand wordt gevraagd. 
Figuurlijk dan. Je moet maar inspiratie hebben op afroep. Maar goed, het weer wordt beter, de 
watertemperatuur loopt op en we hebben sepias gezien. Het wordt zomer in Zeeland. Gelukkig is de 
gekte een beetje over en de vrije weekenden weer achter de rug. Eindelijk een beetje rust onder water. 
Die beesten moeten daar toch ook wel tureluurs van worden, wil je eindelijk eens even lekker met je wijfie 
aan de gang, zit weer zo'n mafkees met een zaklamp in je snufferd te schijnen. Gelukkig kennen ze 
weinig gêne, anders zou de sepia-bevolking snel decimeren denk ik. 
 

Er zijn weer volop activiteiten natuurlijk, 
waaronder de onvolprezen snackduik bij 
Erik's Place. Het gehele gezin ziet er al naar 
uit, het is voor mijn vrouw zo'n beetje de 
enige duik per jaar die ze maakt in 
Nederland. En de kinderen vermaken zich 
prima met het verzamelen van alle lege St-
Jakobsschelpen die de boze kok van het 
nabij gelegen restaurant in het water gooit. 
Ze vinden gretig aftrek op school, ruilen 
tegen voetbalplaatjes of knikkers. Hij heet 
‘boze kok’ want hij deed een keer erg boos 
tegen Erik omdat er auto's in de weg 
stonden. Sindsdien willen ze er niet meer 
eten; geen goede marketing van die 
koksmuts want de kinderen van nu zijn je 

klanten van de toekomst. 
 
Nou laten we hopen op mooi weer en veel belangstelling. En wie een beetje teveel drinkt na afloop kan 
zo aan de Nitrox bij Bert. Daar is je kater zo van weg, een beetje extra zuurstof. 
 
Veel plezier allemaal, blijf nat en tot de volgende bubbel.                                                                     Henk 
 
 

 
 
Op zaterdag 10 juli is het weer zover! Ook dit jaar maken we een duik op Erik’s Place (de voormalige 
veerhaven van Zijpe), daarna zijn er voor de liefheb-bers snacks, friet en drank. 
 
Om 13.00 uur is het verzamelen, aanmelden kan 
tot 1 juli, alleen via e-mail. 
 
Graag even vermelden het aantal personen, of je 
wel of niet blijft snacken en of je al dan niet gaat 
duiken.  
 
Voor de mensen die na de duik willen blijven eten 
en drinken, wordt een bijdrage gevraagd van € 5,- 
 
Om in de stemming te komen, zie de site 
www.duiktussendemosselen.nl 
 
Hopelijk tot ziens op Zijpe! 
 
Arjo de Keizer en Erik Veerhoek       2006 → 
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Beste DTZ-ers, 
 
Om in deze tijd in voetbaltermen te spreken “het is stil aan de overkant”, 
kan ik me voorstellen dat jullie denken “het is stil vanuit de bestuurs-
kant”. Onlangs maakte de redactie mij er op attent dat het bestuur 
gewoonlijk in het zgn. “Rondje Bestuur” uiteenzet waar het bestuur zoal 
mee bezig is. 
Een korte uiteenzetting. 

 
Sinds de ALV van 12-04-2010 en de verkiezing, is het bestuur in de nieuwe samenstelling bijeengeko-
men op 26-04-2010 en 07-06-2010. Op 12-07-2010, net voor de zomervakantie, is nog een BLV gepland. 
 
Tijdens deze ALV van 12-04-2010 zijn o.a. tijdens de rondvraag een aantal zaken naar voren gekomen 
die voor (het relatief grote aantal nieuwe) bestuursleden nieuw waren, dus ook deze zaken worden op de 
agenda gezet van de BLV. 
 
Een greep uit de belangrijkste agendapunten van de BLV: 

• Inventariseren en “up to date” maken van administratieve zaken en daarbij aangeven wie de 
beheerder en contactpersoon van resp. inventaris clubgebouw tot zuurstofkoffer en Kamer van 
Koophandel tot verzekeringen is. 

• Wat tijdens de rondvraag ALV aan de orde kwam was dat DTZ gaat inventariseren welke 
behoeften ( 2*, 3*, specialties) er zijn en in hoeverre instructeurs hiervoor zijn of moeten worden 
opgeleid. In de 3

e
 week van juni wordt hier tijdens de bijeenkomst van de Trainingscommissie 

een aanzet toe gemaakt. 

• De overdracht van het financiële beheer gaat een dezer weken van Marnix naar Ben. 

• Een ander punt wat tijdens de BLV’s aan de orde komt is “oud zeer”. Juist omdat het een relatief 
nieuw bestuur is zijn enkelen niet goed op de hoogte van oud zeer en behandelen we tijdens de 
BLV een of meerdere zaken uit de geschiedenis om zodoende een standpunt te kunnen 
innemen. 

 
In de veronderstelling jullie met dit korte stukje enigszins geïnformeerd te hebben over de zaken waar het 
bestuur mee bezig is. 
 
Met vriendelijke groet,          Cees Deijnen 
 

 
Gelezen op de nieuwssite van de NOB, door Fien Jansen 
 

Van maandag 28 juni t/m donderdag 1 juli 2010 zal de duikplaats gesloten zijn ter hoogte van de 1e pijler. 
Van 7.00-16.00 uur laat de provincie Zeeland schilderwerk uitvoeren aan de pijler met behulp van 
varende werkschepen. Vóór 7.00 uur en ná 16.00 uur 
kan er gewoon gedoken worden. De kentering valt deze 
week aan het begin van de avond. 
 
Ondanks eerdere berichten zal de nieuwe duiktrap pas 
eind juli door de aannemer geplaatst worden. Tot die 
tijd adviseert de NOB de duikplaats ter hoogte van de 
1e pijler en de nieuwe riffen ten westen van de pijler te 
mijden vanwege de risico’s op verwonding bij het te 
water gaan of bij het verlaten van het water. 
 
Meer informatie over duikplaats ‘de Zeelandbrug’ en 
actuele informatie over onderhoud aan duikplaatsen is 
te vinden op www.onderwatersport.org > Nederland is 
mooi onder water! >Waar kan ik duiken? > Duiken in Zeeland 
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Eindelijk is het dan zover. Een mail in de inbox vertelt ons dat we donderdags om 18:30 uur verwacht 
worden in het clubhuis. Oef, dat is vroeg, maar het zal niet voor niets zijn. Roel legt in de intro uit dat het 
een avond gaat worden waarin we veel informatie toegespeeld gaan krijgen. Normaal gesproken wordt 
deze theorie gegeven in 2 avonden, met 200 foto’s, maar op verzoek is de theorie gecomprimeerd tot 1 
avond en 50 sheets.  
Ik heb me even opgeworpen om achter de bar te staan en zet koffie en thee. Later neemt Marjon de 
bardienst over, zodat ik mijn aandacht bij de cursus kan houden. De laptop en beamer worden geïnstal-
leerd, zodat instructeur Ferry van Dorst zijn sheets kan tonen en uitleg erbij kan geven. De cursus kan 
beginnen. 
 
Duikuitrusting. 
We beginnen met de duikuit-
rusting die je nodig hebt bij een 
wrakduik. Erg belangrijk is dat je 
van elk onderdeel van je uitrus-
ting dat van levensbelang is een 
back-up hebt. Dus 2 lampen, 2 
messen, of 1 mes en een lijnen-
snijder, en 2 automaten. Wat 
zeker niet mag ontbreken is een 
reel met voldoende touw voor een 
veilige opstijging en/of wrak-
penetratie. En de reel moet op 
een eenvoudige wijze geblok-
keerd kunnen worden. Het touw 
aan de reel moet van zodanig 
materiaal wezen dat het niet 
kapot kan (denk aan dyneema of 
kevlartouw). Ook een decoboei mag niet ontbreken.  
 
De luchtmengsels. 
Allereerst perslucht. Dit wordt nog steeds het meest gebruikt, al heeft het zijn beperkingen bij grotere 
dieptes. Nitrox is ideaal tot 30 meter; het is een veilig gasmengsel alleen nog niet overal te verkrijgen. 
Voor duiken dieper dan 30 meter is trimix heel geschikt, ook niet overal verkrijgbaar en met een 
moeilijkere decompressie. Schijnt. De cursus beperkt zich tot het wrakduiken en gaat maar lichtjes in op 
gassen met hun specifieke gebruiksaanwijzingen.  

Duikboten. 
Ferry neemt 
ons mee op 
diverse typen 
boten om vanaf 
te gaan duiken. 
We kunnen 
met een rib. 
Deze is snel, 
zeewaardig, 
maar enkel 
geschikt voor 
een klein duik-
team. Weinig 
comfort en 
geen compres-

sor. Duikschip - live aboard. Schip is comfortabel, heeft vaak een compressor aan boord. Nadeel is veel 
duikers aan boord en dus ook op het wrak. Voor het verkennen van onze eigen wateren volstaat meestal 
al wel een rib (= rigid inflatable boat). 
 
Sprong in het diepe. 
We kunnen op verschillende manieren te water: rechte sprong, rolsprong of achterwaartse (zit)val. Altijd 
onmiddellijk wegzwemmen van het schip richting boei (daallijn) geeft het meeste applaus. We dalen af  
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langs de daallijn en komen aan bij het wrak. We houden in de gaten dat er stroming kan staan en dat we 
onvoorziene situaties kunnen tegenkomen. Denk bijvoorbeeld aan netten of slecht zicht. 
 
Wrakpenetratie. 
Let op: wrakpenetratie is ECHT een hoofdstuk apart. Een duiker moet zich bekwamen in bepaalde 
vaardigheden. Lees het boek ”De laatste duik” en je weet wel waarom. Een aanrader overigens. 
Belangrijk is hoe we omgaan met stress. Wrakduiken, en zeker als we een wrak ingaan, is toch een 
andere manier van duiken. Want wat kan een gevolg zijn van stress? “PANIEK”. Dit kan veroorzaakt 
worden door tijdsdruk, zeeziekte, koude, geen duidelijke afspraken, zware inspanning door tegen een 
sterke stroom inzwemmen, enz. 
 
Ferry concludeert dan ook: 

� Geen wrakpenetratie zonder goede voor-
bereiding. 

� Goed materiaalbeheer 
� Goede fysieke en psychische conditie 
� Discipline. 

 
Ferry geeft nog een samenvatting over het vinden van 
een wrak. Als we de zeekaarten bekijken komen we tot 
de conclusie dat er veel wrakken te vinden zijn op de 
Noordzee zo voor de Zeeuwse kust. Als we de 
coördinaten hebben kunnen we door gebruik te maken 
van de gps er naar op zoek.  
We zijn afhankelijk van meerdere factoren om een duik 
tot een succes te maken op de Noordzee. Stroom, wind, 
zicht, diepte. Het zijn allemaal dingen die meespelen om 
de duiken op wrakken veilig te laten verlopen. Niet 
minder belangrijk is een goede voorbereiding en het 
nemen van genoeg tijd voor we nog maar met een teen 
het water hebben geraakt! 
 
Ik wil Ferry dan ook bedanken voor de theorieavond en 
ik verheug me op de praktijk. Daar gaan we toch voor. 
 
Erken Murphy en overleef.  
Denk nooit dat er niets kan gebeuren. Wees steeds alert. Erken de wet van Murphy en je zult zeker 
overleven 
 
Roel bedankt een ieder voor zijn inzet, medewerking en Ferry voor zijn komst naar Middelburg. De avond 
wordt, hoe kan het ook anders, aan de bar afgesloten met een potje bier. 
 
Astrid van der Mast         Foto’s: Roel van der Mast 
 

 
Wrakduiken op “de Parel van de Westerschelde” 
 
Zaterdag 12 juni was het dan zover, de eerste dag van onze wrakduik specialty. In totaal zullen we 4-6 
duiken voor deze specialty gaan maken.Na de snuffelcursus van Rob Maas en de theorie, waar iedereen 
voor was geslaagd, beginnen we vandaag onze praktijk met een tweetal duiken op wat genoemd wordt 
“de Parel van de Westerschelde”. Dit wrak, “De Noordzee”, is een 36,6 meter lange sleepboot welke in 
1940 op een mijn is gelopen. Ze ligt op 9 meter waterdiepte ter hoogte van Dishoek tussen de vaargeulen 
Deurloo en Oostgat.  “De Noordzee” is prachtig begroeid met anemonen en anjelieren. Ze staat rechtop 
en het zonlicht raakt tot op de bodem. Op en rondom het wrak zitten talloze hoofdkrabben, naaktslakken 
en veel vis. Wellicht is het daarom dat dit wrak liefkozend “de Parel van de Westerschelde” wordt 
genoemd. 
 
Het is laagwater rond de klok van 09.00 uur en omdat we er een uur voor de kentering in moeten,  
betekent dat dus vroeg uit de verenG De boot van Roel ligt al stand-by op het strand en onze clubboot 
laten we om 06.30 uur bij de Binnenhaven in Vlissingen te water. Het spreekwoord “de ochtendstond 
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heeft goud in de mond” gaat ook dit keer weer op. De tocht van Vlissingen naar Dishoek verloopt 
uitstekend, glad water en een opkomend 
zonnetje. Wauw, dit belooft een mooie dag 
te worden! In Dishoek staat de groep 
welke over de duinen is gekomen al klaar.  
 
Na het voorstelrondje wordt door Roel het 
woord genomen om ons een uitgebreide 
briefing te geven. Alles wordt helder en 
bondig toegelicht; van het aan boord gaan, 
het dreggen, afboeien, de buddy paren, tot 
aan een beschrijving van al het moois wat 
we onder water gaan zien. Ferry neemt 
vervolgens het woord over en neemt 
nogmaals met ons door de specifieke 
technieken en aandachtsgebieden van het 
wrakduiken. 
 
Nadat de “Zodiacs” zijn geladen gaan we 
richting de rode boei D12. De clubboot 

houdt zich goed maar is toch wel aan de krappe kant. Met vijf duikers inclusief sets is hij niet echt ruim te 
noemen. Het vinden van het wrak blijkt niet zo eenvoudig te zijn als in het boek staat omschreven. 
Dankzij de ervaring van de schipper (Roel 
chapeau!), dreg en GPS is het toch vrij snel 
gelokaliseerd. 
 
Langs de ankerlijn naar benedenGwat 
komen we tegen?  Vrij snel doemt het wrak 
als een grote witte vlek op vanuit het toch 
wel groenige water. Het wrak is bijna geheel 
begroeid met witte anemonen, prachtig! Na 
het borgen van het anker bevestigen we de 
reel (nee dus niet op de ankerlijn!) en 
zwemmen we uit. Er is deze keer weinig vis 
en al helemaal geen zeebaars. Het anker is 
precies in “hun” stekkie terecht gekomen, die 
zullen we deze duik dus wel niet terug zien. 
Het zicht beneden is goed en eigenlijk is het 
reelen niet noodzakelijk. Echter oefening 
baart kunst en dus lopen er diversen lijntjes 
in diversen kleuren over het wrak. Na afloop van de duik gaan we langs de ankerlijn omhoog en terug 
naar het strand. Heerlijk, in huize Van der Mast staan de koffie en koeken in no-time klaar. Wat een 
gastvrijheid! 
 
Dan natuurlijk het woord weer aan Ferry; de evaluatie, wat ging er goed en wat kan er beter. Iedereen 

komt aan het woord en de rode draad - 
naast dreggen, ankeren en reelmethodes - 
is voorbereiding en timing. Bij duiken vanaf 
de kant is dit al belangrijk maar bij 
bootduiken is dit nog belangrijker. Er zijn 
meerdere factoren die je niet in de hand 
hebt en die de tijdsplanning behoorlijk in de 
war kunnen sturen. Denk alleen maar aan 
de tijd die nodig is in de sluis, het 
aankleden op en om de boot, het 
lokaliseren van het wrak etc. Al met al geldt 
nu ook weer dat een goede risico analyse 
je duikplezier kan vergroten. 
 
Na de boterhammen is het weer even 
aanpakken en is het lege flessen sjouwen. 

We gaan de duinen over, op naar het clubhuis om te vullen. Wat een gemak zo’n eigen compressor! 
Ondertussen wordt de clubboot ook weer van de nodige lucht voorzien en doen we wat andere klusjes 
aan de boot (jah, het wordt een oud beestje). 
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Op naar de tweede duik. Ondertussen heeft het windje wat opgepikt en met kracht 3 stomen we weer 
naar “De Noordzee”. Het zicht onderwater is beduidend minder, maar dat mag de pret niet drukken. Met 
behulp van de reel is het prima uitwaaieren 
en is een groter gebied te bestrijken. 
Sommigen van ons penetreren het wrak, 
anderen blijven aan de buitenzijde. Al met al, 
ondanks de pittige stroming, weer een mooie 
duik.  
Terug aan de wal is er niets lekkerder dan 
een lekker pintjeG echter in huize Van der 
Mast staat er verse koffie op tafel! Het 
duikplezier is namelijk nog niet over, voor de 
liefhebbers staat er nog een duikje op het 
programma: om 20.00 uur de “Sepia tuin”. In 
de achtertuin van de Van der Masts is het 
namelijk “Sepia Wildlife”. Zoveel Sepias als 
langs het strand bij Roel en Astrid vind je 
nergens! Omdat we de clubboot liever op tijd 
weer aan de wal willen hebben, bedanken 
we vriendelijk doch met pijn in het hart voor 
de uitnodiging. De anderen staan al te trappelen en besluiten om na de pizza er weer in te duiken. 
 
Tijdens de koffie wordt wederom de evaluatie ingezet door Ferry. Zijn kritische en opbouwende noten zijn 
welkom en worden als zeer aanvullend ervaren. We krijgen nieuwe inzichten en worden gewezen op 
oude.  Natuurlijk de lijn van de decoboei hoort niet in de schroef maar op de spool en daarmee ligt het 
afslaan van de motor dus niet aan de schipper maar aan de schrijver van dit stukkieG. 

 
Terwijl wij na de koffie de clubboot terug-
varen en de zon langzaam wegzakt, lopen de 
anderen naar de strandtent voor een pizzaG 
Zouden zij ook zo moe zijn? De volgende 
dag horen we dat er om 20.00 uur nog een 
duik is gemaakt in de Sepia tuin. Na de 
evaluatie nog een pintje en uiteindelijk is het 
23.00 uur als de laatste over de duinen sjokt, 
terug naar huis. 
 
Al met al was het een geweldige dag, een 
dag vol leermomenten, actie, plezier en 
gezelligheid en een dag waarin we volop 
hebben mogen genieten van de gastvrijheid 
van Roel en Astrid.  
Ik kijk uit naar de volgende keer!  
   

Foto’s: Roel van der Mast          Bedankt,  Alcuin de Weert   
 

 

 
Beste leden van DTZ,  
 
Volg deze link, dan zie je info over een cursus Nitrox: 
http://sovscaldis.nl/training/89-nitrox-cursus-voor-scaldis-en-dtz  
 
Theorie:   6 september, 19.30 – 21.30 uur, clubhuis DTZ 
Praktijk: 11 september,   9.00 – 12.00 uur, parkeerplaats Dreischor 
 
Voor opgave, FAQ’s en de laatste gegevens: zie bovenstaande link.  
Oh ja, gratis.  

Groet,  Bert Moet 
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Tien bijzondere zwemplekken over de gehele wereld. Hierbij nummer negen: Jellyfish Lake 
 
De laatste (?) bijzondere zwemplek alweer, in deze 
serie dan. Nummer 10 leek zoveel op een vorige 
zwemplek, dat we hem maar weglaten. Dus al je er 
nog een weet, ergens in gezwommen, gesnorkeld (of 
uiteraard gedoken) hebt, schroom niet en stuur je 
belevenissen naar de redactie! Jellyfish Lake is weer 
zeer bijzonder, maar ook niet naast de deur.  

 
12.000 tot 
15.000 jaar ge-
leden werd een 
van de kalk-
steen eilanden 
in de natie van Palau (500 km ten oosten van de Filippijnen) 
afgezonderd van de (Pacific) oceaan en werd een zoutwatermeer. 
Een paar kwallen werden hierbinnen verzegeld en met vrijwel geen 
roofdieren en vijanden in de buurt konden ze zich ongestoord 
vermenigvuldigen en evolueren. Vandaag de dag bewonen meer 
dan 10 miljoen kwallen 
“Ongelm´l Tketau”, be-
ter bekend als “Jelly-

fish Lake”, het kwallenmeer dus. Hun angel werd evolutionair 
nutteloos en is verloren gegaan in de loop van de tijd.  
 
Zwemmen in Jellyfish Lake, omgeven door een doorschij-
nende zee van ritmisch pulseren wezens, staat erom bekend 
dat het ongelofelijk sereen is. De gelei, variërend in grootte 
van een basketbal tot aan een tros bramen, met langzaam 
golvende bewegingen alsof ze het pad van de zon over het 
oppervlak van het meer volgen schijnt onnavolgbaar te zijn!  
Duiken in dit meer gebeurt niet maar duikscholen in Palau organiseren wel snorkeltrips naar dit 
bijzondere meer. 
          Margreet van Aalst 

Gelezen op www.duikeninbeeld.tv  Foto’s: Karin Brussaard 

 
Er zijn serieuze plannen om een nieuw wrak van bijna 60 meter lang, 7 meter breed en 6 meter hoog te 

laten afzinken bij de Haven van Scharendijke. Sinds enige tijd is 
Stichting Zeeuwse Duikwrakken bezig met dit plan, samen met 
Provincie Zeeland, Gemeente Schouwen Duiveland, Rijks-
waterstaat Zeeland, NOB, Groenvoorziening Zuid Holland en 
Duikcentrum De Kabbelaar. Wij spreken met Bastian Mathijssen 
over de plannen.  
 
Hoe is het idee voor een wrak bij de Haven van Scharendijke 
ontstaan?  
Twaalf jaar geleden is Bas Mathijssen sr. met het idee gaan 
stoeien om 'iets af te zinken'. Dit met het doel om de 
onderwaterwereld aantrekkelijk te houden. Aanvankelijk is aan 
alles gedacht: tunneldelen, heipalen, zeecontainers, 
scheepswrakken. Maar het bleek allemaal niet eenvoudig voor 
elkaar te krijgen. Totdat Bas Mathijssen sr. getipt werd over 
het wrak in de Schelphoek. Dat wrak moest daar weg.  
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En zo is het idee geboren om dit wrak af te zinken in de Grevelingen.  
 
Wat voor een wrak is het precies?  
Veel van dit wrak is nog onbekend. Er doen ook verschillende 
verhalen de ronde dat het schip van Engelse of Duitse origine 
is. Wel duidelijk is dat het schip in de Tweede Wereldoorlog 
gemaakt is om de troepen te kunnen bevoorraden. De 
geschiedenis van het wrak gaan wij verder uitzoeken.  
 
Waar komt het wrak te liggen?  
Op duiklocatie Haven van Scharendijke bij Duikcentrum De 
Kabbelaar, links (ten westen) van de reef balls. 
 
Wanneer wordt het wrak afgezonken?  
In juli willen wij de steenstort alvast op de juiste plaats leggen. 
Voor 1 oktober aanstaande moet het wrak van de huidige 
locatie weg zijn. Het liefst laten we het wrak in een keer slepen 
naar de nieuwe locatie bij Scharendijke. Maar we denken 
dat het wrak eerst ergens tijdelijk wordt neergelegd om de locatie bij Scharendijke voor te bereiden. Dus 
hopelijk snel na 1 oktober kan het wrak dan afgezonken worden.  
 
Hoeveel geld is er nog nodig? En hoe kunnen duikers geld doneren?  
Het gehele project kost € 260.000. We komen nog € 50.000 tekort. Dat lijkt veel, maar op het totale 
bedrag is er dus al een hoop sponsorgeld binnengehaald. Duikers kunnen via een eenmalige incasso € 
10 (of meer natuurlijk) doneren. Voor bedrijven of mensen die een grotere donatie willen doen, is er een 
sponsorplan gemaakt. Hierin staat beschreven op welke wijze zij reclame terugkrijgen voor het ingelegde 
sponsorbedrag. Duikers die binnenkort graag echt willen wrakduiken in de Grevelingen, kunnen een 
sponsorbijdrage overmaken. Kijk op www.wrakduikeninscharendijke.nl of www.duikeninbeeld.tv voor de 
betalings-mogelijkheden (iDeal of overschrijving). 

 

 
Na veel ellende met de oren van Fien, vanaf vorig jaar oktober, waren nu de oren officieel genezen 
verklaard.  Ze had er nog niet zoveel vertrouwen in, dus wat er ook zou kunnen gebeuren: EERST 
SEPIA’S LIVE GAAN ZIEN. Dolenthousiast  Erik V. gevraagd met haar te gaan duiken. Het was niet 
moeilijk hem over te halen, want hij kan niet vaak genoeg de sepia’s zien. 
 
Na zo’n tijd niet gedoken te hebben, werd alles wel 3x gecheckt; je moet tenslotte compleet op de 

duikstek aankomen. Alles stond ruim op tijd 
klaar. Nog even nagevraagd aan mij, Yvon, 
of alles er was (hoezo nerveus)? De auto 
voor de deur en alle spullen inladen. Praatje 
met de buurman tijdens het inladen en veel 
plezier en een fijne duik toegewenst.  
Onderweg Marcel thuis opgehaald; Mathilde 
was al bij de Zeelandbrug/drie staken, want 
hier had ze al ’s ochtends met Frans 
gedoken. Erik kwam vanaf zijn werk en de 
ontmoeting was onder de Zeelandbrug. 
We hadden een prachtige zonnige dag. 
Lekker temperatuurtje, windkracht -1, de 
dames hadden vrij en ziektewet; de heren 
hadden ’s ochtends gewerkt. 
 

Mathilde had gevraagd om als we over de Zeelandbrug reden even te toeteren, zodat Erik en zij wisten 
dat we in aantocht waren. Natuurlijk stond de brug open, maar zodra we de 1

e
 pijler naderden  

toettoettoettoet (die hebben ze vast gehoord, incl. alle langzaam rijdende auto’s op de brug !). Nog een 
stukje rijden en bovenaan het pad naar de parking waren we blij verrast dat we niet de enige waren die 
gingen duiken!  Het leek wel een beroemde duikplaats aan de Rode Zee! We vonden toch nog een 
plaatsje voor de auto dicht bij de pijlers en na een korte hallo, hoe is het?, leuke duik gehad?, de afspraak  
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om maar snel om te gaan kleden, zodat we de grootste groep voor waren. Links en rechts hoorde je de  
“profs” al tegen elkaar zeggen: als ze maar geen stof veroorzaken! Want binnen 10 minuten stonden de 
auto’s al tot boven aan het dijkje. 
Enfin er wordt snel een begin gemaakt;  Fien is dol enthousiast om eindelijk samen met Erik sepia’s te 

zullen zien en ze gaat snel optuigen. Enkele ogenblikken later 
hoorde ik haar vertwijfeld roepen: “Waar is mijn tas? Mijn tas, 
waar mijn duikbril, kompas, computer, logboek, handdoek enz. in 
zit?” Nergens in de auto te vinden. Fien zit te balen. Gelukkig, 
Marcel heeft nog een reserveduikbril van Mathilde in de auto 
gevonden; Erik kijkt wel op zijn kompas en je kunt ook zonder 
computer duiken. En het is zonnig, dus opdrogen kun je in de 
zon; Fien kan toch nog naar de sepia’s gaan duiken.  
 
Na een lange wandeling naar de 3 staken (de meeste duikers 
gaan onder de Zeelandbrug duiken) zijn we aangeland op de 
instapplaats. Gelukkig, het bankje is inmiddels ook geplaatst. Ik 
zit te genieten van het mooie weer, de duikers die te water gaan 
(vol verwachting), de schapen die achter me staan te grazen en 
het vakantiegevoel begint te komen. Dit worden mooie plaatjes 
die ik met mijn nieuwe fototoestel kan gaan maken. Regelmatig 
komen er weer duikers boven water met gróte verhalen of géén 
verhalen en duidelijk teleurgesteld. 
 

Opeens een bekend geluid in het water; het zijn Mathilde en Marcel die het water verlaten en dat kan ik 
natuurlijk op de foto’s vastleggen. Eenmaal bij de bank gekomen zet Mathilde haar vinnen met haar 
duikbril naast het bankje, om mij de foto’s van het onderwaterleven te laten zien en natuurlijk de nodige 
verhalen te doen. Het was helder; zeker een meter of 10 zicht. Geweldige foto’s: veel sepia’s die duidelijk 
last van hormonen hebben op deze zonnige dag, 
op deze mooie plaats in de Oosterschelde; ze 
hebben alleen maar oog voor elkaar. Maken 
elkaar het hof, paren en zetten de eitjes af aan 
de staken. Mathilde beschreef een aandoenlijk 
tafereel, van een vermoeide sepia, die door een 
andere sepia getroost werd; deze legde een 
tentakel op het kopje.  
En ja hoor nog meer geluid uit het water; daar 
komen Erik en Fien uit het water. Fien was zo blij 
als een klein kind:  eindelijk de sepia’s  gezien. 
En groot dat ze zijn! Haar armen gingen uit 
elkaar en ze zei:  “Zó groot, zeker 1,5 meter”. 
“Waren ze maar zo groot”, hoor ik de anderen 
zeggen, maar ja onder-water lijkt alles groter! 
Dus ja, zo groot. HAHAHAHA. 
 
We liepen terug naar de auto om de zware last in de auto te leggen. Eenmaal omgekleed gingen wij 
picknicken onder de brug. Wij hadden weer koek en sopie en Mathilde had een heerlijke Cranberry cake 
gebakken. Het was een gezellige boel. Ondertussen kwamen de duikers in en uit het water. Verhalen en 
foto’s gingen over en weer. Het was warm en Mathilde kreeg het idee om te gaan zwemmen. Marcel en 

Erik hadden er zeker oren naar. Het water was 
als een spiegeltje, zicht goed, dus kun je sepia’s 
misschien ook wel snorkelend zien?! Kanjers, 
want het zeewater was toch maar ongeveer 13 
C. Mathilde ging de dijk over naar de auto om 
haar bikini aan te doen en vinnen en duikbril te 
halen. Opeens een gil met de vraag of wij haar 
bril en vinnen hebben gezien. Het antwoord was 
“Nee” in koor. De enige mogelijkheid was, dat 
ze nog bij het bankje stonden bij de drie staken. 
Dus ging ze weer aan de wandel. Na een tijdje 
zagen we haar zwaaien met de vinnen in haar 
hand. Gelukkig terecht. Ze ging te water bij de 3 
staken en Erik en Marcel bij de Zeelandbrug. Ik 
foto’s maken, want dat moet natuurlijk vastge-

legd worden. Na een tijdje kwam Mathilde bij de Zeelandbrug het water uit. Erik en Marcel kwamen ook 
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aangewandeld vanaf de andere kant. Na nog een tijdje lekker luieren werd het tijd, om op te gaan 
stappen. Fien had nog enkele duikspulletjes nodig, dus moesten we opschieten richting duikwinkel om 
daar voor 7 uur te zijn. We verzamelden al onze meegebrachte spullen, keken nog eens om, of we echt 
niets vergeten waren en gingen de dijk over naar de auto.  

Bij de auto aangekomen vroeg ik aan Fien, 
of ze de fotocamera in haar tas had. Nee 
dus! Die lag nog boven aan de dijk, in het 
hoge gras naast het bankjeG 
 
Een dag, die bepaald werd door 
hormonen, maar gelukkig goed is verlopen. 
 
Bedacht door Yvonne Orgers,  
op papier gezet door Fien Jansen,  
met foto’s boven water van Yvonne en 
onderwater van Mathilde. 
 
 
Op woensdag 16 juni 2010 is Yvonne 
geslaagd voor haar specialty  
‘Koffie & Thee duikleidster’.  
 
Yvonne, ook vanaf deze plaats: van harte 
gefeliciteerd met deze eervolle, zeer 
speciale specialty!!! 
 
Foto: Erik Veerhoek 
 

 
 

 
 
Jaja, alweer een kleinkind! Een wolk van een meid: 
Vera, 25 mei, 3440 gr. Maar ze moet wel in de 
couveuse, want ze heeft een infectie in haar longen. 
 
Langzaam aan gaat het de goeie kant op en gaan ze 
proberen borstvoeding te geven, maar ze is daar nu 
nog te zwak voor. Ze krijgt een antibioticakuur van 10 
dagen en Wouter en Susanne zijn beiden in het 
ziekenhuis en mogen daar de eerste week ook 
blijven (goed geregeld daar...) 
  
Groetjes, Frans en Veronica 
 
 

Dit schreef Veronica op 27 mei. Inmiddels zijn Vera en haar ouders uit het ziekenhuis ontslagen en gaat 
alles naar wens. Veronica en Frans, heel hartelijk gefeliciteerd met kleindochter Vera!  
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Uit het logboek van Rinus Krijger 
 
Sinds wanneer duik je en wat was je eerste duik? 
Ik duik sinds 1992 en ben bij Zeeland Diving, Duikcentrum Goes begonnen met 
de PADI opleiding en daarna heb ik de CMAS opleiding gedaan bij de NOB,  
n.l. bij de ZVVO “de Dolfijn”, mede omdat daar ook evenementen waren waar je 
dan aan mee kon doen. Mijn eerste duik was in het Veerse Meer op 6 meter, 20 
minuten voor mijn Open Water brevet. 

 
Hoeveel gelogde duiken heb je?  
Op dit moment heb ik 2566 gelogde duiken. 
 
Waar, in welke landen heb je zoal gedoken?  
Nederland, België: vanaf Nieuwpoort op de Noordzee, Spanje: aan de 
Costa Brava en op 4 Canarische Eilanden, Frankrijk: de Cerbère en de 
Atlantische kant bij Bretagne en Normandië en Zuid Frankrijk, Zuid- 
West Ierland: aan de westkant en op het noordelijkste puntje bij Castle 
Gregory, het Griekse eiland Zakinthos, Turkije, Egypte, de gehele kust 
van Taba tot de Soedanese 
grens, Israël: Eilat, Jordanië: 
Aqaba, Bonaire, Curacao, St 
Eustatius, Saba, st Kitts en St 
Maarten, Noord-Sulawesi: 
Bunaken, rond Bangka eiland 
en Lembeh, Filippijnen: Ce-

bu, Bohol, Apo en Siquior, Malediven en Papua Nieuw- Guinea: 
Raja Ampat op het eiland Kri.  
 
Vertel wat over jouw meest bijzondere en dierbare duik(en) 
uit je logboek.   
Eigenlijk zijn alle duiken bijzonder, want je kunt ze niet 
vergelijken. Dat zoveel moois zich allemaal onder de 
waterspiegel bevindt, is op zich niet te begrijpen. De Ooster-

schelde is 
prachtig, 

maar ook in 
het koude water van Ierland (1999 en 2002) zie je 
geweldige dingen zoals zeehonden en hondshaaitjes, 
enorme paarde anemonen en krabben. Dan in de 
wateren rond de Filippijnen (2005 en 2009), 
Malediven (2007), Papua (2008) en Indonesië (2004, 
2008 en 2010) zie je zo 
verschrikkelijk veel mooie 
bijzondere dieren en 
planten zoals schildpad-
den, walvishaaien, man-
ta’s, roggen, haaien, 
pygmee- en andere zee-
paardjes in alle kleuren en 

soorten, vele naaktslakken, meerdere soorten octopussen, allerlei al dan niet 
harige hengelaarsvissen, spookfluit- of bladvissen, schorpioen- en steenvissen 
en niet te vergeten, de zachte en harde koralen en gigantische tafelkoralen.  
 
Wat was je kortste of langste duik ooit en hoe kwam dat?  
De kortste duik was denk ik 4 februari 1994, 20 min in het Goese Sas bij 3ºC 
Brrrrrrrrrr. De langste was bij  Levenstrijd, de Weldamse weg, 2 uur kijken naar 
kreeften en sepia’s op een paar meter. 
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En tot slot: welk waterdier heeft het meeste 
indruk op je gemaakt?  
 
In 2004 waren we met de boot van Eco Divers van 
Tasik Ria in Bunaken na een duikdag op weg terug 
naar het resort en zagen we plotseling 7 sperm 
whales oftewel potvissen van 18 meter, die 
kwamen even langszij en hun rug even schurken 
onder de boot. Helaas mochten we van de 
bemanning niet het water in, maar je kon ze wel 
aaien vanaf de boot. Wat een geweldig gezicht. 
 
Hartelijk bedankt voor de medewerking!! 
Margreet van Aalst 
 

 
 
Beste reisgenoten, 
  
De definitieve data voor de clubreis zijn bekend: vertrek op donderdag 11 november 2010, terug op 
donderdag 18 november 2010. De tijdstippen heb ik nog niet doorgekregen. 
  
Groeten, Yolanda 
 

 

Door Bert Dijkstra. Gelezen in De Telegraaf van 8 mei 2010 door Margreet van Aalst 

 
Wedstrijdje dieren spotten in 't zuiden van Afrika 
 
’t Is een wonderlijk wedstrijdje, diep op het zuidelijk halfrond: beesten turven te land en ter zee. 
Eerst de bekende grote jongens van de jungle, dan de blikvangers van ’t water in de Gansbaai 
onder Zuid-Afrika.  
De aftrap is in Zambia, waar de Big Five nét niet helemaal bij elkaar kan worden gesprokkeld. De 
buffel spotten blijkt een makkie, de olifant is niet te missen, de (jonge) leeuw in kwestie blijkt zelfs 
aaibaar, voor de neushoorn moeten we (niet geheel ongevaarlijk) te voet door bosjes kruipen, 
maar het luipaard laat zich geheel in de lijn van zijn schuwe karakter niet zien.  
 
Vier van de vijf, geen slechte tussenscore dus, constateren we tijdens de verplaatsing (bij wijze van 

pauze) naar Kaapstad, als vooruitgeschoven pionnen van 
het Nederlands elftal, dat in deze Zuid-Afrikaanse parel op 
24 juni de WK-poulewedstrijd tegen Kameroen speelt. Zelfs 
als je niet over de genen van Midas Dekkers beschikt blijft 
het fascineren; dieren op het netvlies krijgen die zich moeilijk 
laten zien. 
 
Hebben ze een stukje onder Kaapstad goed begrepen. „Ook 
híér hebben we een Big Five”, zeggen ze in Hermanus met 
commercieel verantwoorde trots.  
 
Eéns per jaar staan ze in dit 

dorp hand-in-hand de walvis te begroeten als zo’n beest z’n 20 meter lange 
57 ton wegende lijf Gansbaai in draait. Ter indicatie: zijn baby heeft al 600 
liter melk per dag nodig en daarmee missta je dus niet in de Grote Vijf. De 
walvis is uiteraard het hoofddoel in de speurtocht die we per bootje 
ondernemen bij zonnig weer met een matig windje en dus een vlakke 
zee.’Bereid je voor op ’t ergste, want het kan hier vreselijk spoken’, had een 
lokale kennis ons gewaarschuwd en nu is het moment om hem met 
terugwerkende kracht hartelijk uit te lachen. Geen golfje te bekennen.  
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Wel heel veel zeehonden, de nummer twee op de lijst van vijf. Geen kunst, die ietwat onnozele 
schepselen met je ogen vangen. Dúízenden liggen er op de strandjes van Haaibaai, waarmee het lage 

intelligentiepeil van deze arme drommels nog eens wordt 
onderstreept, want welk weldenkend beest gaat nou als hapklare 
brok liggen spartelen in een baai die naar de grootste vijand is 
genoemd? Fraaie variant van: wat was er eerder, de kip of het ei. De 
baai heeft de naam van de haai, omdat zeehonden er massaal 
gingen liggen zonnen.  
 
Komt de haai vanzelf en verdomd, pal onder ons tamelijk wiebelige 
bootje kronkelen twee van die witte moordmachines. En dat is dus 
drie op de lijst van vijf.  

 
Nummer vier zien we piepklein in de verte: de pinguïn. Dát we er nog 
een paar spotten is op zich al een wonder, zeggen de kenners, want 
de nonnetjes van de zee hebben het zwaar in Zuid-Afrika. Te weinig 
vis, te weinig zand, te veel olie. Vandaar dat eerder, op de kade, een 
mevrouw een vurig beroep deed op onze vrijgevigheid: voor veertig 
dollar kon je een huisje kopen voor de bedreigde pinguïns, die ons 
later bij wijze van dank je wel guitig staan aan te kijken.  

 
Nu alleen nummer vijf nog: de dolfijn. Helaas, Flipper blijft onder 
water. Geen vrolijke sprongen over de golven dus en daarom besluit 
onze schipper om zijn bootje zelf maar voor dolfijn te laten spelen. 
Veel keus heeft hij trouwens niet: er is een gigantische wind 
opgestoken, die metershoge golven in de zee drukt.  
 
We stuiteren alle kanten op en danken Neptunus dat we de kade 
veilig mogen bereiken. Met bovendien een leuke eindscore in de 

doorweekte tas: 4 (te land) - 4 (ter zee). Bevredigend gelijkspelletje, voor ons. Hopelijk denken de 
voetballers van Oranje daar op 24 juni anders over.  
 

  
Terwijl de 1 sters nog volop bezig zijn met de opleiding om het 
felbegeerde 1 sters duikbevret te halen, hebben de 2 sters 
inmiddels hun opleiding behaald. Peter de Groot, Marjon Jobse 
en Erik Been hebben hun 2 sters met succes afgerond.  
 
Van harte gefeliciteerd! 
 
 

 
 

De muts is op Kreta.  
 
Op 4 mei 2010 maakten Sylvia, mijn vrouw, en ik met 
de Elena een excursie naar het voormalig leprozen-
eiland Kalidon vanuit het stadje Agios Nikólaos. Op 
de terugweg gingen we voor een barbecue aan wal 
op het schiereiland Spinalónga. Het weer was 
schitterend, de muts heb ik dan ook maar even 
gedragen. 
Als je geluk hebt zie je onderweg dolfijnen of schild-
padden, maar we hadden geen geluk. Ik heb veel 
gesnorkeld, niet gedoken, maar voor duikers is Kreta 
zeker interessant. Zie bijv. Duiken 21(2), feb. 2010.  
 
Kreta is schitterend! We gaan vast nog eens terug. 
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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.  
 
We vertrekken steeds van het ponton aan de 
oostzijde van de Julianahaven in Yerseke 
(zie het kaartje). 

 
 Datum Kentering tov Stavenisse Afvaarttijd Bestemming  

Zondag 20 juni HW 10.46    9.30 Windgat 

Zaterdag  17 juli LW  14.29  12.00 Kulkenol, havenhoofd Zierikzee 

Zaterdag   7 augustus HW 13.55  12.00 Sleepwrak Tholensche Gat 

Zondag 29 augustus LW  12.44  10.30 Katshoek 

Zaterdag   4 september HW 12.06  10.30 O 31 (lamp Kees Jan) 

  
Deelnemers: 

 
Gaarne bovenstaande informatie nauwgezet contro-
leren en eventuele fouten zo spoedig mogelijk aan mij 
doorgeven 
Als je verhinderd bent geef dat dan zo spoedig mogelijk 
aan mij door (eventueel aan Erik Veerhoek). De 
telefoonnummers staan in de ledenlijst (bijlage De 
Luchtbel april 2010).  
 
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 weersvooruit-
zichten altijd contact opnemen.  
Een maand voor de afvaart wordt een deelnemerslijst gepubliceerd op de site van Duikteam Zeeland (link 
‘Bootduiken 2010’).  

   zo 20 juni za 17 juli za 7 aug zo 29 aug za 4 sep 

  1 Erik  de Been deelnemer - deelnemer deelnemer deelnemer 

  2 Henk Betlem - - deelnemer deelnemer deelnemer 

  3 Marco Collignon deelnemer deelnemer deelnemer - - 

  4 Cees  Deijnen deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

  5 Kees Glas deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

  6 Arjo  de Keizer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

  7 Rinus Krijger deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

  8 Adrie van Loon deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

  9 Peter Meerleveld deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

10 Michel de Smit - - deelnemer deelnemer deelnemer 

11 Chris Spoor - deelnemer deelnemer - deelnemer 

12 Frans Spoor - deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

13 Olivier Spoor - deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

14 Ronald  Stadhouder deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

15 Erik Veerhoek deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

16 Harm Verbeek - deelnemer - deelnemer - 

17 To Verhaeghe - - deelnemer - deelnemer 
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Verder heeft het bestuur voor de bootduiken van de vereniging het volgende bepaald: 
� Twee sters brevet verplicht 
� Bijdrage voor een 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 bootduiken is verstreken.  
Opgave is nog steeds mogelijk. De plaatsing is op volgorde van 
aanmelding. Er kunnen maximaal 16 personen mee. Een maand 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!! 
 
 

 
 
Wat volgt er op zo’n voortschrijdende reeks namen? Toch zeker geen Peter of Sjaak! Hier kan alleen 
maar Bodhi volgen. Nou is dat ook precies wat er gebeurd is. Je zou kunnen zeggen dat het voorbestemd 
is. Op 10 juli 2010 werd in huize De Wever een echte Bodhi geboren. De echte Bodhi! Zoon van Ilse en 
Mario. Om dat prille geluk namens jullie te onderstrepen togen wij die ochtend naar de Rosenburglaan in 
Vlissingen. Natuurlijk op de fiets alsof we konden vermoeden dat wij bij een milieuactiviste op bezoek 
gingen.  
Het was al weer even geleden dat we een date hadden en dus was er veel te vertellen. Dat maakte dat ik 
(Paul) de afslag miste en ik (Marjon, die niet wist waar de Rosenburglaan was) veel te laat in de gaten 
had dat we al in Paauwenburg zaten. Dat beseffende keerden we maar weer om. Met een kleine omweg 
raakten we toch daar waar we moesten zijn. Met Bodhi op zijn arm deed een breed lachende Mario voor 
ons de deur open. 

Voor ons was al gelijk duidelijk dat dit prachtige kind 
bij voorbaat niet geschikt is voor een criminele 
carrière. In de box achter de tralies vond hij het 
maar niks en schreeuwde hij de Koningin de Dam af 
(bij wijze van spreken). Eenmaal op de arm van zijn 
vader sliep Bodhi vrijwel onmiddellijk zijn gelukzalige 
slaap. De gezellig drukke babbel van Mario deerde 
hem totaal niet, want we hebben hem die ochtend 
niet meer gehoord.  
 
Indachtig het bestaansrecht van het Duikteam 
Zeeland brachten wij Bodhi een complete 
gereedschapset, waarmee hij op het strand op 
Moederdag zijn eigen slufter kan graven. Gezien de 
achtergrond van Ilse bij de Zeeuwse Milieufederatie 
zal dat een van de topstukken zijn die ze op de dag 
van alle moeders zal ontvangen. Waarmee de 
stelling maar weer eens bewezen wordt dat het ene 
cadeau het andere cadeau uitlokt. Voor de regen-
achtige dagen deden wij er namens jullie nog een 
heus en inmiddels onvolprezen vissenboek bij om 
de prikkel tot duiken te stimuleren. 
 
Mario en Ilse, bedankt voor de koffie en de muisjes. 
 
Marjon en Paul  
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Al een paar jaar neem ik mij voor om eens mee te doen aan het Nederlands Kampioenschap of het 
Grevelingen Kampioenschap, maar steeds kwam het er niet van. Of eerlijk gezegd verzon ik ieder jaar op 
het laatste moment een ander excuus. Typisch gevalletje faalangst dus. 

 
Vorig jaar hoorde ik na de kampioenschappen dat 
er 3 deelnemers waren geweest en ik dacht 
“Volgend jaar doe ik beslist mee!” Nou, natuurlijk 
heb ik weer geluk en hebben ze dit jaar van alles 
verzonnen om het kampioenschap aantrekkelijker te 
maken. Alles hebben ze uit de kast gehaald om 
bekende fotografen mee te laten doen. Iets winnen 
kan ik dus wel op m’n buik schrijven. Maar goed, 
wie A zegt moet B zeggen en dus heb ik mijzelf 
opgegeven. Ik heb nog even getwijfeld om mee te 
doen aan het deel wat in de plaats is gekomen voor 
het Grevelingenkampioenschap: het Zeeland-
kampioenschap. Ik voldoe aan de eisen, maar vind 
dat toch een beetje flauw omdat het 
Zeelandkampioenschap meer bedoeld is voor 

beginnende fotografen en ik fotografeer al 8 jaar onder water. Dus maar flink zijn en met de grote jongens 
meedoen. Natuurlijk kreeg ik hier, naarmate de datum dichterbij kwam, al flink spijt van. Om mij dit keer 
niet te kunnen  bedenken, had ik me al opgegeven en het inschrijfgeld overgemaakt. 
 
Op 30 mei om 8.30 uur moest je je melden bij duikcentrum De Grevelingen. Je kreeg een 
wedstrijdnummer en een briefing. Inmiddels kwam de ene bekende fotograaf na de andere zich 
aanmelden en de moed zonk mij aardig in de schoenen. Er bleken 80 aanmeldingen te zijn, was dat 
schrikken. Er was dit jaar ook een verrassingselement opgenomen: ‘bloemdieren creatief’. De andere 
categorieën waren ‘macro’, ‘visportret’, ‘groothoekopname’ en ‘groothoek met model’. Deels kun je je hier 
op voorbereiden, maar tegelijkertijd weer helemaal niet, omdat je nooit weet wie of wat je tegen zal 
komen. Ik had besloten om in ieder geval heel 
creatief met ‘groothoek met model’ om te 
gaan, zodat ik wellicht daarmee zal gaan 
opvallen. Na het wel drie keer doorlezen van 
de reglementen kwam ik tot de conclusie dat 
nergens staat dat het model onder water moet 
zijn. Dus besloot ik dat ik mijn model boven 
water te plaatsen en een 50/50 opname te 
maken, wat toegestaan is, mits er minimaal 
50% van de foto van onder water is. Voor zo’n 
opname moet het wel mooi weer zijn, want 
een “verzopen kat” op de kant ziet er natuurlijk 
niet uit. Helaas waren de voorspellingen 
beroerd en die zijn ook uitgekomen.  
 
Voor de eerste duik gingen we naar de 
Zuidbout, Een groep Belgen, ook daar 
aanwezig, besloot op het laatste moment niet te water te gaan en te vertrekken omdat het zo enorm 
waaide. Met slagregen in ons gezicht en het liedje van de zeven dwergen zingende (joho joho, je krijgt 
het niet kadoGG) zwoegden we door de wind naar de waterkant. Bij het te water gaan dreef ik al zeer 
snel door de golven van de kant af terwijl ik nog geen vinnen aan had. Dat was dus erg moeilijk 
terugkomen, want ik wilde mijn camera niet loslaten. We waren veel te vroeg te water en besloten eerst 
langs de kant te blijven. De dag ervoor hadden we daar een baby snotolf gespot en die wilde ik natuurlijk 
graag op de foto voor mijn visportret. Maar ja, uiteraard was deze niet thuis die dag. Zul je altijd zienG 
 
We besloten toen om wat dieper te gaan kijken. Het zicht was aardig, dat zou dus nog beter worden 
naarmate de kentering kwam. Nou niet dus, het zicht werd almaar beroerder. Ik heb mooie foto’s 
gemaakt van tubularia en een kokerworm, maar daarna wordt het steeds zanderiger. Een galathea had 
de grootste lol en dacht “Ik ga eens even zo mooit zitten als jij mij nog nooit gezien hebt, want je kan mij 
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nu toch niet fotograferen”. En inderdaad, de foto’s blijken achteraf een hele zweem van zand te hebben. 
Na 78 minuten besloten we de duik te beëindigen. 
 
De tweede duik maakten we in de Grevelingen, bij de Kerkweg. Het was er behoorlijk druk, dus gingen 
we een eind uit de kant. Zagen elysia’s en vlokslakken om te fotograferen en zochten nog een vis die 
mee wilde werken. Na de vondst van een zeedonderpad zagen we dat we al een behoorlijk eind door de 
lucht heen waren. Na een duik van 101 minuten klommen we er uit. 
 
Thuisgekomen was ik met mijn macro opnamen zeer 
tevreden. Ik kon direct een keuze maken. Mijn visportret 
vond ik echter maar matig. Dit zou dus de volgende keer 
hard werken worden om alle vijf de categorieën in te kunnen 
leveren, wat niet noodzakelijk is maar toch wel leuk. 
 
Deel 2, het verslag van 6 juni volgt in de volgende Luchtbel.  
Op 24 september wordt pas de uitslag bekend gemaakt en 
tot die tijd mag je de foto’s niet publiceren. Inmiddels heb ik 
de ingezonden foto’s wel voor mezelf afgedrukt; ik zal ze 
met de snackduik meenemen voor wie ze wil bekijken, liefst 
kritisch. 
 

Tekst en foto’s: Sylvia Weenink 
 

 
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.   
Roel 
      Henk Betlem    
Eric van Loenhout        Marian Roos     
Marco Collignon                        Bert Schreurs    
Kees Glas       Frans Spoor      
Leon Joosse                       Benny vd Steen   
Kees Jan Lastdrager     Erik Veerhoek    
Roel van der Mast        Harm Verbeek    
 

 
                                                      
 
 
 

Wo  30 jun Uiterste datum opgave Snackduik Veerhoek’s Place 
Za    10 jul  Snackduik Veerhoek’s Place, 13.00 uur 
Zo    11 jul Wandelen rond de vloedlijn, Deltapark Neeltje Jans, 14.00 uur 
Ma   12 jul BestuursLedenVergadering 
Ma   12 jul Deadline augustus/september-Luchtbel 
Za    17 jul Bootduik Kulkenol, vertrek Julianahaven Yerseke, 12.00 uur 
Zo    15 jul Wandelen rond de vloedlijn, Deltapark Neeltje Jans, 14.00 uur 
Za      7 aug Bootduik Sleepwrak Tholensche Gat, vertrek Julianahaven Yerseke 12.00 uur 
 

      
Zie de juni-Luchtbel.  
 

 
Ideetje voor thuis? Scheelt veel reiskosten. Zie http://www.flixxy.com/okinawa-churaumi-aquarium.htm 


