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Van de redactie (toen) 
 

Als mederedacteur van de eerste luchtbel die binnen DTZ werd 
uitgegeven is er toch een heel verschil in het produceren van 
het clubblad waar te nemen. 

In 1974 zaten we uren te typen op een oude typemachine met 
daarin een stencil (soort carbonpapier) waar je letters insloeg 
door het typelint te verwijderen. Bij een fout moest met rode lak 
het gat worden gedicht en na drogen de juiste letter erin.   

Als het stencil gereed was werd dat op een doek rond een 
trommel gespannen waarin inkt werd gedaan. 

   

 

Door met de hand de trommel rond te draaien pakte de stencilmachine een A4tje en drukte de 
tekst af. Meestal moest dat een paar keer over tot er een leesbare tekst opstond. 

Vele uren duurde dit proces, waarna rond de tafel lopend alle blaadjes verzameld werden en er 
een nietje doorging. 

De komst van een luxe elektrische stencilmachine versnelde het productieproces aanzienlijk. Een 
elektrisch typemachine spaarde de vingertoppen bij het maken van de stencils. 
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Kennis van het drukproces kwam van Ben van Gelder die toen bij de PZC werkte. 

Het kopiëren van documenten via de werkgever  was de volgende stap. Maar na enkele uitgaven 
werd dit pad weer verlaten en kwam de drukkerij in beeld. Beter resultaat maar toch niet helemaal 
bevredigend. 

Het plaatsen van kwalitatief goede foto's bleef uit en was niet meer dan matig tot slecht. 

En dan nu een digitale versie. Het ziet er gelikt uit met kleuren foto's en links naar adverteerders 
en youtube filmpjes 

De vooruitgang is zo slecht nog niet. 

Veel succes met de Luchtbel en hoe zal hij gemaakt worden over 40 jaar? 

Met de complimenten aan de redactie voor dit product en beste leden blijf schrijven er is nooit 
genoeg kopij! 

Jaap le Roij 

Van de redactie (nu) 
De foto op de voorkant van de Luchtbel is dit keer van Astrid van der Mast. Bedankt voor je 
inzending. Wie stuurt er voor de volgende keer een foto naar Luchtbel@duikteamzeeland.nl?  

Verrassend komen er veel foto’s binnen voor de wedstrijd. Dus wees er vlug bij om een kans te 
maken op de hoofdprijs. Natuurlijk kun je verder op in de Luchtbel het reglement terug lezen.  

De bestuursduik is zaterdag. We hopen op een lekker zonnetje en een mooie onderwaterwereld. In 
de volgende Luchtbel zal vast wel een stukje hierover te lezen zijn. Wie biedt?? =) 

De 2*-opleiding begint aankomende week. We wensen de cursisten veel plezier en lekker 
duikweer. Mocht je zin hebben om je verhaal te doen, alle stukjes zijn welkom. Zou je het leuk 
vinden om mee te duiken geef je op bij Harm. 

mailto:luchtbel@duikteamzeeland.nl
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De vakantie periode loopt op zijn einde. Hebben jullie iets bijzonders gedaan, meegemaakt of zijn 
jullie lekker thuis gebleven om te duiken of te klussen. We zijn nieuwsgierig. 

Natuurlijk horen we ook graag wat de plannen van de bar-, evenementen en trainingscommissie 
zijn. 

De deadline voor de volgende Luchtbel is 15 september 2013. 

Duikse en geniet van de onderwaterwereld, 

Marian, Fien en Betty 

Van het Bestuur………. 

Nomineer de voorzitter! 
 
Hallo leden van Duikteam Zeeland, 
 
Zoals jullie weten hebben we als bestuur van Duikteam Zeeland sinds de algemene 
ledenvergadering in maart 2013 geen voorzitter meer. 
Op dit moment hebben we ook geen geïnteresseerde kandidaten. 
Soms vraagt een situatie om een afwijkende aanpak. Daarom het volgende bericht: 
 
Nomineer de voorzitter! 
Elk lid van Duikteam Zeeland kan een tot maximaal drie personen nomineren voor de functie van 
voorzitter. Stuur een mail naar secretaris@duikteamzeeland.nl met daarin de naam van de 
genomineerde en de reden waarom deze persoon voorzitter zou moeten zijn. 
De genomineerde mag geen zittend bestuurslid zijn. 
Uiteraard mag je ook jezelf nomineren. 
 
Prijs 
Onder de inzenders van de genomineerde die uiteindelijk als 
voorzitter wordt gekozen in de algemene ledenvergadering van 11 
november 2013, wordt een waardebon van € 50,- verloot. 
 
De inzendingenmoeten binnen zijn voor 1 november 2013. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mario de Wever 
secretaris Duikteam Zeeland 

  

mailto:secretaris@duikteamzeeland.nl
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Zwembadtijden Duikteam Zeeland 
 
De openingstijden voor het seizoen 2013-2014 zijn door het bestuur vastgesteld op de volgende 
tijden: 

 Woensdag 4 september tot 18 december 2013 van 20.15 tot 21.15 uur 

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

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

 Introductie duik woensdag 13 november en 11 december 2013 van 21.15 tot 22.15 uur 

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

Van de TC 
 

Na een aantal maanden in het zwembad de oefeningen eigen gemaakt te hebben was het tijd om 
naar buiten te gaan en daar het geleerde in de praktijk te brengen, dit ging voor sommigen dan ook 
vrij snel en konden al snel de eerste 1*- brevetten worden afgegeven. 

Gelukkig volgden de andere al snel en zijn alle vier 1* in opleiding dan ook geslaagd. 

De geslaagden zijn: 
John Carver, Jack Colijn, Toni Tosutovic, en Betty van den Berg. 
Van alle gefeliciteerd en op naar het volgende brevet.  
 

Erik Veerhoek 

De 2* opleiding gaat beginnen 
 
Begin september starten we met de 2* opleiding met 7 cursisten. Achtereenvolgens komen de 
komende weken de onderdelen Getijden, Veiligheid, Diep duiken en Nachtduiken aan het bod. 
Daarna nemen we even een winterstop om in april het Onderwaterleven en de Navigatie met 
elkaar door te nemen. In de Kalender op de website staan de buitenduiken vermeld en hierbij 
kunnen we altijd hulp gebruiken. Het is voor de 2*-cursisten erg goed om met nieuwe mededuikers 
kennis te maken.  
 
Dus als je zin hebt in een duikje met een opleidingskarakter nodig ik je hierbij graag uit. Geef wel 
even door als je wilt optreden als begeleider, want dan kunnen we je indelen. 
 

Groetjes, Harm Verbeek 
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Fotowedstrijd 
Met de digitale luchtbel is het mogelijk om foto’s eruit te laten springen.  
We gaan dan ook de DUIKTEAM ZEELAND-foto wedstrijd houden. Iedereen die een fotocamera 
heeft, maakt kans op één van de prijzen. 
 
Reglement: 

 Het thema is DUIKEN, dat kan zijn; in het water, uit het water, vakantiefoto, duikstek, mooie 

belevenis, geboorte van ?.... Je kunt het zo gek niet bedenken, als het maar met duiken te maken 

heeft. Je kunt meedoen door jouw gemaakte foto’s in te sturen naar luchtbel@duikteamzeeland.nl 

 De foto’s worden anoniem geplaatst. 

 Bij inzending geef je de redactie van de Luchtbel toestemming de foto’s te publiceren. 

 Ieder lid kan 3x meedoen. 

 Alle foto’s worden in één keer geplaatst. 

 Tijdens de ALV worden de prijzen uitgereikt. 

 De redactie van de Luchtbel heeft geen invloed op de uitslag en heeft ook  de mogelijkheid om zelf 

foto’s in te sturen. 

 Formaat foto: min 2 MB, max 5 MB. 

 De foto’s worden na de uitslag geplaatst op de website met naam. 

 Enkele sponsoren zijn betrokken bij de definitieve uitslag van de fotowedstrijd. 

 
 

Uiterste inzenddatum is 1 oktober 2013. 
 
 

Check deze site voor handige tips! 
http://www.duikeninbeeld.tv/beeld/artikel/handige-tips-voor-zk-onderwaterfotografie/ 

mailto:luchtbel@duikteamzeeland.nl
http://www.duikeninbeeld.tv/beeld/artikel/handige-tips-voor-zk-onderwaterfotografie/
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Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied 
 

Voor het eerst compleet beeld van alle Nederlandse zeeschelpdieren 

 Op zaterdag 1 juni 2013 werd tijdens een symposium in het 
Naturalis Biodiversity Center (Leiden) het boek "Schelpdieren van 
het Nederlandse Noordzeegebied - Ecologische atlas van de 
mariene weekdieren (Mollusca)" gepresenteerd. Voor het eerst is 
nauwkeurig en volledig in kaart gebracht welke schelpdieren 
(weekdieren: Mollusca) er in de Nederlandse zoute en brakke 
wateren voorkomen.  

Nederlandse schelpdierfauna zeer gevarieerd 

Uit de atlas blijkt dat sinds 1900 maar liefst 255 soorten levend in 
Nederland zijn gevonden. Van bekende soorten als oesters en 
mossels, tot zeldzaamheden en nieuw in de Noordzee ontdekte 
soorten. Van kortlevende mini-mosseltjes en anderhalve millimeter 
grote slakjes, tot fikse roofslakken en eeuwenoud wordende 
tweekleppigen. Met daarnaast tientallen zeenaaktslakken en 
inktvissen, in de meest prachtige vormen en kleuren. Gebieden met 
een bijzondere schelpdierfauna zijn de Klaverbank, 
Doggersbank, Oestergronden en de Oosterschelde. In de 
Waddenzee is de variatie aan soorten kleiner, maar hier vormen 
de grote aantallen schelpdieren een waardevolle voedselbron 
voor vogels en vissen. "Nederland heeft een prachtige mariene 
natuur waar we trots op zijn en die de moeite van het behouden 
waard is", aldus Stichting ANEMOON, initiatiefnemer van het 
project. Naast 18 auteurs werkten alle mariene onderzoeksinstituten, 
musea en honderden vrijwilligers aan het project mee.  

Degelijk naslagwerk 

De atlas is een degelijk naslagwerk geworden waarin alle 255 Nederlandse soorten worden behandeld en 
afgebeeld met veel unieke onderwateropnamen. Hun uiterlijk, leefwijze, habitatvoorkeur en 
verspreidingsgebied wordt beschreven. De verspreidingskaarten hebben betrekking op het hele 
Nederlandse Continentale Plat (NCP; in totaal anderhalf keer het Nederlandse vasteland) en alle 
kustwateren, inclusief de Delta en de Waddenzee. Veranderingen in de tijd en seizoenspatronen zijn 
samengevat in grafieken en er is ruime aandacht besteed aan bedreigingen en bescherming.  

Schelpdierfauna sterk veranderd 

Uit de atlas blijkt dat de Nederlandse schelpdierfauna in zee sterk veranderd is. Sinds 1985 zijn 20 
soorten niet meer teruggevonden, terwijl 49 nieuwe soorten werden ontdekt, waaronder diverse door 
sportduikers ontdekte zeenaaktslakken. Niet-inheemse soorten (exoten) zoals de Japanse 
stekelhoren en Amerikaanse oesterboorder kwamen mee met materiaal voor de schelpdiercultuur of 
met ballastwater in schepen. Enkele soorten hebben hun areaal vanuit het zuiden uitgebreid. 
Zorgwekkend is dat grote, langlevende schelpdieren en ook diverse "gewone" inheemse tweekleppige 
schelpdieren van de Noordzee achteruit zijn gegaan. Ook diverse soorten van kwelders en brak water 
namen af. 

Nog veel te ontdekken 

Van onze zeenatuur is veel minder bekend dan van die op het land. Er zijn in de Nederlandse 
Noordzee nog diverse plaatsen die nog nooit onderzocht zijn. De "zee aan kennis" over deze dieren die 

wel bekend is, is nu in dit boek gebundeld en ontsloten voor een breed publiek. 
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Bijdrage DTZ-leden 

Maar liefst 100 fotografen werkten mee aan de atlas, waaronder de DTZ-leden Mathilde Matthijsse en Dick 
Hoeksema.  

Titel: Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied - Ecologische atlas van de mariene weekdieren 
(Mollusca) Redactie: Rykel de Bruyne, Sylvia van Leeuwen, Adriaan Gmelig Meyling, Rogier Daan. 

Formaat: 22,5 x 30 cm (gewicht: 2,4 kilo; aantal pagina's: 416; uitvoering: gebonden, harde kaft, volledig in 
kleur gedrukt. Uitgave van: Tirion Natuur en Stichting ANEMOON, prijs: € 49,95  

 

Foto’s Dick Hoeksema 

Boekbespreking Noordzeeweekdieren 

Detailopname koppigmentatie 
wadslakje Peringia ulvae, 
Ellewoutsdijk, Zuid-Beveland, 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copulerende Basters drijfslakjes Heleobia 
stagnorum, Westgeul, Zeeuws Vlaanderen, 
1991 
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Foto’s Mathilde Mathijssen 
 

 

 

  



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 37e jaargang, nummer 5, juli/aug 2013 

Vandaag (13 juli) een duik bij Kurkenol of Kulkenol zoals je wilt… 
Hoe kom je nou weer die zaterdag door?  

Het recept: We zoeken een mooie zonnige dag op, met weinig wind en verder goed gezelschap, te 
weten: Kees Glas (bedankt weer voor de uitnodiging Kees!), Paul van Rijswijk (daar heb ik duiken 
van geleerd), Rinus en Coby Krijger, Ronald Stadhouders, Marcel Jobse, Mathilde Matthijsse, Rob 
Plasse, Erik de Been en natuurlijk Anton Vermast de eigenaar schipper van de Cornelis L.  

Dan maak je het gezellig, ik was hartstikke op tijd, maar toch (voor de tweede keer alweer!) de 
laatste en mocht een stukje schrijven. Dat begint al goed! De duik zou gaan naar Katshoek, nou ja, 
dat dacht ik. De schipper vaart verkeerd, maar wat maakt het uit, het is mooi weer en Ronald 
vertelt ondertussen een spannend duikverhaal. Hij heeft meegewerkt met “duik de Noordzee 
schoon”. Het betekende eerst 80 kilometer varen met windkracht 7, dan halverwege Engeland (de 
Bruine banken) een wrak opzoeken, naar het wrak duiken (30 meter diep en soms meer) en dan 
zo veel mogelijk netten lossnijden en laten afvoeren. Dit drie duiken per dag en 8 dagen achtereen. 
Heftig duiken dus. Mooie ervaringen Ronald, die pakken ze je niet meer af! 

Ondertussen werd ik geïnformeerd dat we niet naar Katshoek gingen, maar naar “mijn eiland”: 
Schouwen Duiveland. We gaan naar Kulkenol. Sommigen vinden dan het Kurkenol heet.  

Het is een leuke duikplaats, ten Westen van de Zeelandbrug. Beetje beschut omdat er dijken in de 
vorm van een kommetje omheen liggen. Je mag ook onbeschut duiken, dan ga je naar het puntje 
van de dijk.  

Toen ik van het schip afsprong, was het twee meter diep, dat is makkelijk afdalen. Ik duik graag 
met een reel, en maakte die vast aan het anker. Meteen viel het mij op dat er veel licht onder water 
was en ik merkte ook dat het zicht prima was. Ik bleef in het kommetje. Het kommetje bood mij 
leuke ontmoetingen. Er waren flink wat tipi’s of bamboe stokken geplaatst waaraan eieren van 
sepia ’s en pijlinktvissen. Ik heb heel goed gezocht naar een zeepaardje, echt een plek voor dat 
beest, maar die zag ik niet…Vrij snel zag ik tussen de stokken wel een grote kreeft zitten, en kijk, 
daar nog één en daar en daar….  
Héé, ook grote Noordzee krabben en ach daar een galanthea! Niet in een holletje maar helemaal 
vrij! 
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De duik was heerlijk rustig,het kommetje zorgde voor nul stroomsnelheid, zoals op een windstille 
dag in de Grevelingen.  

Eenmaal aan boord komen de versnaperingen te voorschijn. Stroopwafels, chocolade, andere 
koeken, het was weer feest. Ook nog wat drinken en heel rustig terugvaren, genieten van het 
vaartochtje. Nog even wat foto’s maken van de zeehonden en eenmaal weer in Yerseke, gaat het 
weekend weer gewoon verder.  

 

   

Groet  

Bert Moet  
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Een duik naar het Windgat met het bootje van Anton Vermast.  
 

Voor degenen van DTZ die mij niet kennen, ik ben Bert Moet. Ik ben nu geen lid meer. Vroeger 
voorzitter en nog vroeger secretaris van DTZ geweest. Instructeurswerk gedaan voor DTZ en in 
het verre verleden ook nog evenementen verzorgd, samen met Kees Glas zoals de 
Nieuwjaarssnorkeltocht en ook nog wel eens een feestje, waar dan (toen mocht dat nog) veel 
drank aan te pas kwam. We kunnen het ons niet meer voorstellen, we zijn nu zoveel wijzer (vooral 
ouder) geworden.  

Nee, nu gaan we niet (b)feesten, maar gewoon duiken en als er een plaatsje over is op de boot, 
dan mag ik die opvullen. 

Ik mocht 16 juni mee naar het Windgat. Dat is een duikplaats boven Yerseke richting Bergse 
Diepsluis. Daar zijn meer duikplaatsen met mooie namen: Gaatje van de Bol, Slot Lodijke.  
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Het Windgat is een geul in de Oosterschelde waar naast leuke kleiranden (uitgesleten bodemlaag) 
ook veenblokken te zien zijn.  

Ik mocht duiken met Kees Glas waar ik nu al 30 jaar mee bevriend ben. Op de boot ook onze 
instructeur Paul van Rijswijk, die is nu 67 en was dus 37 toen ik les van hem kreeg. Ik weet nog 
dat ik mijn eerste zwembadles kreeg, ik moest toen leren mijn oren te klaren. Ik wist toen niet eens 
dat dat kon! Het ging ook niet meteen. “Blijven proberen” zei Paul en het ging. Ondertussen is de 
buis van Eustachius geasfalteerd en gaat Paul nadenken hoe hij door een stapje terug te doen, 
toch (leeftijd!) comfortabel kan blijven duiken. Waar blijft de tijd!  

We gaan dus maar veel genieten. De duik was goed genoeg, maar voor mij niet super. Het zicht 
was redelijk, maar het was wel wat donker onder water. Koud ook. Het leven is hier vanwege de 
kleilaag wel grappig, alsof je op helikopterhoogte de kreeften in hun flat of appartement mag 
bekijken. We zien hier veel kreeften, maar ook anjelieren, grote en kleine spons en natuurlijk 
vanwege de ondiepte allerlei wieren.  

     

Toch had ik het na een dik half uur al wel gezien. Kees vond het ook best om de duik te stoppen.  
Op de terugweg zien we nog wat ander levend spul (Mathilde weet de namen wel) en ondanks in 
droogpak heb ik het een beetje koud.  
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Eenmaal aan boord deelt iedereen weer versnaperingen uit. Ik had warme koffie, ook voor 
anderen en gebruik die om weer warm te worden. Juni en het is nog geen zomer… Anderen delen 
ook hun voorraden en op de boot lijkt het dan net op de voedselbank.  Maar het is wel weer 
gezellig. Ook al zou ik niet duiken, ik zou die sfeer niet willen missen. Blijf dus allen weg! Dan blijft 
er een plaatsje voor mij over! (Nee hoor, ik maak graag plaats!) 

Groet 

Bert Moet  
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Hier kan uw advertentie 
komen te staan 

 

http://www.fm-producten.nl/prestashop/
http://www.duikteamzeeland.nl/index.html
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Onderzoek naar sos-systeem naar aanleiding van duikongevallen 
Zeeland 

  

MIDDELBURG - Rijkswaterstaat, de Veiligheidsregio Zeeland en de Nederlandse 
Onderwatersportbond (NOB) onderzoeken of een opsporingssysteem voor vermiste duikers 
technisch mogelijk is.  

De organisaties hebben daarover een eerste overleg gehad en praten deze maand verder, zegt 
Desmond van Santen van de NOB 

Directe aanleiding voor het initiatief zijn ongevallen met duikers in mei en april. In beide gevallen 
raakten ze vermist en duurde het respectievelijk 5 en 12 dagen voordat de lichamen werden 
gevonden. 

Onderzoek naar de technische mogelijkheden door TNO in 2009 leidde niet tot betaalbare 
oplossingen, aldus de NOB-beleidsmedewerker. "Het probleem met sonarbakens is dat het signaal 
door het water gaat. De lucht geleidt dat signaal niet meer en daar houdt het op." In die gevallen is 
dus altijd een schip nodig om de zender op te sporen. 

 

(Bron: PZC) 
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Zeepaardjes 
Zijn er al zeepaardjes gespot? 

  



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 37e jaargang, nummer 5, juli/aug 2013 

 

 



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 37e jaargang, nummer 5, juli/aug 2013 

 
 

 
 

 
 

 



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 37e jaargang, nummer 5, juli/aug 2013 

Verjaardagen leden 
 

September 
 

02 Betty van den Berg 
05 Eric van Loenhout  
10 Henk Jobse  
12 Leon Joosse  
13 Martin Wattel  
24 Adrienne Withagen  

 

 

 

Gevonden voorwerpen 
Gevonden onder water bij Wemeldinge een zwemvlies merk Maris. (zie foto bijlage). 

  

Vr. Groet 

Paul van Rijswijk 

Tel: 06-40215929 

 

 
 
 
 
 

 

Colofon 
Dit is een uitgave van Duikteam Zeeland, Postbus 312, 4330 AH Middelburg – 
www.duikteamzeeland.nl  
Bijdragen voor “De Luchtbel” kunnen verstuurd worden aan Luchtbel@duikteamzeeland.nl  

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

