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Van de redactie 
 
De foto op de voorkant is genomen tijdens de Clubduik op de Spyros. Eindelijk een foto zoals een 
vlag hoort te wapperen. De blauwe lucht op de achtergrond is een goed teken voor een geslaagde 
boottocht. 
 
Afgelopen 2 maanden is er een hoop gebeurd binnen de vereniging. Clubduik met BBQ van Paul 
Poland, Driftduik en Redden specialisatie, Clubduik op de Spyros. Afronding van 1 en 2* 
opleidingen. 
 
Wanneer er tijdens een evenement foto’s worden gemaakt, zouden jullie die willen sturen via 
www.wetranfer.com naar Luchtbel@duikteamzeeland.nl. We zorgen dat deze op de site komen te 
staan en natuurlijk in de Luchtbel. 
 

  
De volgende Luchtbel wordt in september verzonden. Kopij kan ingeleverd worden tot 19 
september via Luchtbel@duikteamzeeland.nl. 

 
Duikse en veel leesplezier, 
Marian Roos en Betty van den Berg 

  

Hier bestanden toevoegen. 

Email adres van ontvangers  

bijvoorbeeld Luchtbel@duikteamzeeland.nl 

Je eigen emailadres 

Wat je ons wilt vertellen over de foto’s. 

Daarna op transfer drukken. Dan krijg 

je een email wanneer wij de foto’s 

hebben gedownload. 
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Stukje van het bestuur.... 
 

Oorspronkelijk is dit “stukje van de voorzitter” maar al  een lange tijd zijn er nog steeds geen 
gegadigden voor deze vacature, maar er gloort hoop aan de horizon, een mogelijke kandidaat 
heeft aan gegeven zich kandidaat te stellen voor de vacature van voorzitter, wie?? 

Alles zal tijdens de volgende ALV bekend gemaakt worden. 

Ook staat er een ontmoeting gepland met het bestuur van duikvereniging “de dolfijn” dit om te 
kijken of we als twee verenigingen meer samen kunnen doen opleidingen, specialisaties 
bootduiken en andere activiteiten. 

Dit is een verkennend en vrijblijvend gesprek, we zullen zien hoe dit gesprek gaat verlopen, word 
het niets jammer dan word het wel iets kan dit een mogelijk een verrijking zijn voor  beide clubs, 
afwachten dus maar. 

Verder staat het zwembad seizoen weer voor de deur dus dat word weer conditie opbouwen deze 
winter. 

Ook zullen er weer een paar bootduiken gaan plaats vinden(hebben plaats gevonden) zowel op de 
Noordzee, Westerschelde als ook op de Oosterschelde, deze bootduiken zijn eigenlijk ter 
vervanging van de bootduiken die we jaren lang met Anton Vermast hebben gemaakt en is dus 
een mooie kans om te kijken welke duiken  de leden willen en waar  er genoeg animo voor is zodat 
we deze duiken mogelijk in de toekomst ook kunnen verzorgen. 

Nu maar even de resultaten afwachten zodat we deze mogelijk volgend seizoen kunnen inplannen. 

Namens het bestuur 

Erik Veerhoek 

Van de Trainingscommissie 
 

Het nieuwe zwembad seizoen staat weer voor de deur en ook de TC heeft weer plannen gemaakt 
voor komend seizoen. 

De conditietrainingen worden weer ingepland de introduiken staan weer in de agenda, er zijn weer 
genoeg aanmeldingen voor de 3* opleiding verschillende specialisaties staan weer op de rol.  

Verder zijn er ook een aantal opleidingen afgerond de 1* loopt nog de 2* is door vele met succes 
behaald, ook de DAN BLS, biologie, redden en natuurlijk de cursus drift duiken gegeven door Bert, 
het was een winderige dag met twee duiken maar alle 8 deelnemers hebben ook voor deze 
specialisatie met succes afgerond.  

Dus hou de Yahoo groep in het oog voor de opleidingen die gegeven gaan worden mogelijk is er 
één bij die je wilt volgen. 

Namens de TC 

 

Erik Veerhoek 
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Driftduik specialisatie 5 juli 

 
 
Met een groep van 8 cursisten, hadden we afgesproken om zaterdag 5 juli aan de zuidkant van 
Tholen, de praktijk voor het driftduiken te gaan doen. 

Met een vertraging van ongeveer een uur, kwam uiteindelijk de boot aan in Gorishoek. Met een 
compleet natte en verkleumde Erik aan het roer en een lachende in droogpak gestoken Bert. 

Snel Werd er ingescheept voor de 1e duik. Na een half uurtje varen werden we met onze kleurrijke 
skippyballen overboord gesmeten en daalde we snel af om van de deining verlost te zijn. Er stond 
immers bij vlagen windkracht 5. Geen pretje voor de 2 begeleiders die in boord moesten blijven. 

Gegrepen door een lichte stroming legden we een stukje af, totdat mijn reel ergens achter bleef 
hangen. Terugreelend naar boven bleek de skippybal achter een boeitje van een kreeftenfuik vast 
te zitten. Uiteindelijk schoot hij weer los en konden we onze duik voortzetten. 
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Na 45 minuten gingen we terug naar boven. Bij de boot aangekomen schreeuwde Bert “buddylijn 
los”. Een kreet die al snel door iedereen overgenomen werd als er weer een buddypaar boven 
kwam. 

Na de 1e duik gingen we terug naar de haven, waar we op de scottelbraai saté en worsten klaar 
maakten voor de lunch. 

Volgegeten gingen we vervolgens op pad voor de 2e duik van die dag. Eenmaal overboord bleek 
het zicht erg slecht en zaten er een aantal duikers gevangen in een stroomloos hoekje van de dijk. 
Ondertussen werden we argwanend gadegeslagen door de kreeftenvisser vanaf de dijk. 

Na het aan boord klauteren onder het aanroepen van de ondertussen bekende kreet, gingen we 
weer terug naar de haven. Ondertussen onze reels uit de knoop halend. 

Al met al was het een erg leuke, gezellige en leerzame dag, waarvoor dank aan de organisatoren 
Erik en Bert. 
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Een dagje Spyros 
 

Eindelijk was het dan zover. Na alle voorbereidingen en de verkenningsduik waren we klaar om 
een bootduik op de Spyros te maken. Zat. 02-08 was het verzamelen op de kade in de 
binnenhaven van Vlissingen.  Om 10:30 was het verzamelen, en iedereen was ruim op tijd 
aanwezig. 

Na de sleepboot de Hermes te hebben verkend, en alle spullen aan boord te hebben gezet,werden 
de motoren gestart en koers gezet richting de sluizen. Onder het genot van een verse bak koffie en 
heerlijk suikerbrood voeren we de sluizen in. 

Rond 11:00 verlaten we de sluizen en zetten we koers richting de Spyros. De locatie is tegen over 
de boulevard ter hoogte van het Arion hotel. Het is niet al te lang varen, en genietend van het 
uitzicht vanaf het water op de boulevard, komen we aan op locatie. 

Hier liggen Roel en Astrid al te 
wachten op onze komst. Roel en 
Astrid hebben het voorwerk al 
gedaan, zoals een ankerboei 
geplaats en een scan van de 
Spyros gemaakt. Na overleg tussen 
de kapitein en Roel wordt de positie 
van de Hermes met uiterste zorg 
bepaald om het anker te laten 
vallen. We willen natuurlijk geen 
anker in het wrak hebben. 

Na een laatste controle wordt de 
positie goedgekeurd en het anker 
wordt te water gelaten. Roel en 
Astrid komen aan boord van de 
Hermes.De bemanning van de 
Hermes begint vervolgens aan het 
plaatsen van de ankerboei en de 
duikvlag. Aansluitend worden ook 
de vanglijnen en de trap geplaatst. 

 

Betty heeft tijdens de vaartocht al een 
briefing gehouden over wat we kunnen 
verwachten tijdens de duik op de 
Spyros. Hierbij komen de gevaren van 
de open ruimen en de ligging van het 
wrak uitvoerig aan bod. Ook wordt de 
indeling van de buddyparen besproken, 
en de tijden waarop we zullen duiken op 
het wrak. 

Ook Roel  geeft ons als ervaren 
wrakduiker nog wat tips ten aanzien van 
reel gebruik en de te verwachten positie 
van bepaalde delen van het schip. We 
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zullen op het stuurhuis terecht komen via de ankerlijn. Vervolgens heeft Roel nog het verhaal van 
het vergaan van de Spyros. Hierbij blijkt dat bij het evacueren van het schip, er een kist met allerlei 
vreemde munten is opengegaan bij het overladen van de bemanning. Er blijken nog steeds 
munten te worden gevonden op de zeebodem, dus is het verzoek om hier toch vooral naar uit te 
kijken. 

Na deze verhalen te hebben aangehoord is het nu toch echt tijd om de uitrusting in orde te gaan 
maken, en de duikpakken aan te gaan trekken. Als iedereen klaar is, gaan Roel en Astrid als 
eerste richting de ankerboei. Zij zullen de positie van het anker als eerste gaan verkennen. Als ze 
na 5 min niet terug komen boven water, krijgen we van Betty het sein dat de rest van de 
buddyparen kunnen beginnen aan hun duik.  

 

Een voor een starten de buddyparen aan hun wrakduik. Het stroomt nog aardig zo naast de boot, 
maar het lukt iedereen vrij makkelijk om de vinnen aan te trekken. Het volgen van de ankerlijn kan 
beginnen. Het zicht is aardig slecht bij het begin van de afdaling. Na 5 meter landen we precies zo 
als gezegd door Roel op het stuurhuis. We zien geen hand voor ogen en kunnen onze buddy´s 
bijna niet zien. Het zicht is misschien maar 0.50 cm. Een voor een haakt iedereen zijn reel aan de 
ankerketting. Voor degene die al de verkenningsduik op het wrak hebben gemaakt is het wat 
makkelijker om te bepalen welke kant zij op moeten. Zij beginnen dan ook aan hun duik richting de 
boeg van het schip. De andere buddyparen starten voorzichtig aan het verkennen van het stalen 
geraamte. Een buddypaar besluit al vrij snel dat het zicht zo belaberd is dat de duik wordt 
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afgebroken. Zij keren dan via de ankerlijn terug richting de Hermes. Na een minuut of 12 besluit 
ook het tweede buddypaar om de duik af te breken, en terug te keren naar de Hermes. 

Bij terugkomst op de boot wordt iedereen die aan boord komt, keurig afgemeld en opgeschreven. 
De rest van de duiklocatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Het is nu afwachten hoe lang 
de andere het vol gaan houden. 

Na drie kwartier verschijnen er weer duikers aan de oppervlakte bij de ankerboei. De eerste 2 
komen richting de Hermes. Al snel verschijnen de laaste 3 duikers aan de oppervlakte. Er wordt 
Roel gecheckt of iedereen aan boord is, en als blijkt dat dit zo is,  start Roel met inhalen van de 
ankerlijn en de bootlijn. 

Nadat deze lijnen en het anker dat op de Spyros binnen zijn gehaald, wordt op de Hermes gestart 
met het binnenhalen van de trap en overige lijnen. Als dit is gedaan kan er gestart worden met het 
ophalen van het anker van de Hermes. Dit verloopt vlotjes, alleen wil op het laast het anker niet 
lekker in de ankerkluis schuiven. 

Na overleg met  de kapitein zal Roel in de bijboot gaan kijken wat de situatie is. Na het nodige te 
rommelen aan het anker komt het dan toch goed, en kan er geevalueerd worden hoe de wrakduik 
is verlopen. Hierbij komen alle ervaringen van de duikparen voorbij. 

Voor sommige duikers was de combinatie van zeer slecht zicht en de onbekendheid van het wrak, 
aanleiding om de duik snel af te breken. Voor de andere duikers was het slechte zicht geen 
beperking. Er werd veel op de tast gedaan, en hierbij kwamen ook verhalen  naar boven dat er 
allerlei voorwerpen dachten te worden gevoeld. Het zou hier gaan om borden, glazen, bestek en 
ook zelfs flessen wijn. Deze werden gevoeld op het stuurhuis. De houten bovenbouw is hier vanaf, 
dus was er geen penetratie nodig van de Spyros, zoals afgesproken. 

Na al deze verhalen te hebben aangehoord en van onze versnapperingen te hebben genoten, 
werd er afscheid genomen van Roel en Astrid en zetten we met de Hermes koers richting de 
binnenhaven van Vlissingen. 
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De terugreis verloopt snel en in de sluis wordt 
heerlijk genoten van de zon en het wegvallen 
van het zeewindje. Eenmaal weer aangelegd 
aan de kade, worden alle spullen van boord 
geladen en de bemanning van de Hermes 
bedankt voor alle goede zorgen. Het is voor 
iedereen goed bevallen, en er wordt ook al een 
beetje gesproken over een vervolg. 

Na allemaal afscheid te hebben genomen van 
elkaar, gaat iedereen richting huis. Het was een 
geslaagde dag, waarvan we nog lang mooie 
verhalen zullen horen. 

Alle mensen die hier de moeite voor hebben 
genomen om deze duik mogelijk te maken, wil 
ik namens alle duikers bedanken. Tot gauw bij 
de volgende mooie duikavonturen.  

Jack Colijn 

 

 

PS. De kapitein en zijn bemanning heeft het 
ervaren als een leuke dag, veel geleerd. Hij wil 
ons graag nog een keer meenemen. Als 
bedankje een bordje en borrelglaasje van de 
Spyros. 

 

 
Sinds zaterdag 9 augustus lekt de Spyros olie. Duikteam Zeeland heeft niks te maken met de 
lekkage. De Hermes heeft niet op de Spyros geankerd. Mochten jullie vragen hebben hierover, kun 
je terecht bij Betty van den Berg of namens het Bestuur Mario de Wever. 
 
Hieronder een aantal links hierover: 
http://www.pzc.nl/regio/walcheren/wrak-in-westerschelde-lekt-olie-1.4483210 
 
http://www.transport-online.nl/site/50368/oud-scheepswrak-spyros-armenakis-lekt-olie-in-
westerschelde/ 
 
http://nos.nl/artikel/684759-wrak-lekt-olie-in-westerschelde.html 
 
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/belga_20140810_zwemmen_verboden_vlissingen 
 
http://www.hvzeeland.nl/nieuws/24797-olie-op-stranden-vlissingen/ 
 
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2014-08-10/721534/olie-zee-van-vlissingen-tot-
westkapelle#.U-d_lO8cT4Y 
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Verjaardagen leden 
 
 

september 
 

2 Betty van den Berg  

12 Leon Joosse 

24 Adrienne Withagen 

 

 

 

 

 

 

 

Emailadressen Duikteam Zeeland 
 

Bestuur   bestuur@duikteamzeeland.nl 
Voorzitter   voorzitter@duikteamzeeland.nl (vacant) 
Secretaris   secretaris@duikteamzeeland.nl 
Penningmeester  penningmeester@duikteamzeeland.nl 
Hoofdtrainer   hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl 
Materiaalcommissie  materiaal@duikteamzeeland.nl 
Treur en jubel   treurenjubel@duikteamzeeland.nl 
Luchtbel   luchtbel@duikteamzeeland.nl 
Ledenadministratie  ledenadministratie@duikteamzeeland.nl 
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Deelname aan het NK 2014 
 

Dit jaar had ik besloten om aan de Nederlandse Kampioenschappen Onderwaterfotografie deel te 
nemen en één van de voorbereidingen was om lid te worden van Aquashot een groep 
onderwaterfotografen die gezamenlijk proberen hun fotografie te verbeteren door kennis te delen. 
Ik ga dus 1 x per maand naar een bijeenkomst in de Kabbelaar te Scharendijke. Het is gezellig en 
je leert er iedere keer wel weer iets van door te kijken naar elkaars foto, de foto's te bespreken en 
beoordelen. Verder zijn we veel gaan duiken om ons voor te bereiden. Ik ga nu ineens over naar 
ons omdat ik het niet alleen doe. Mijn echtgenoot Boudewijn is mijn vaste buddy en zonder zijn 
hulp boven- en onder water zou ik niet kunnen duiken en fotograferen. 

Natuurlijk moet je iets van een plan maken van te voren maar ik vind dat altijd heel lastig want je 
kan wel iets in je hoofd hebben maar de natuur laat zich niet dwingen. Er zijn 5 categorieën waar je 
een foto voor in moet leveren voor het NK, daarvoor geld dat de foto's zo uit de camera ingeleverd 
moeten worden dus je mag er niets aan bewerken, uitsnijden of veranderen na het indrukken van 
de knop om de foto te maken. Je moet inleveren een foto voor de categorie Visportret, voor Macro 
(waarbij je dan weer geen vis op de foto mag zetten), voor Groothoek, een foto voor Groothoek 
met model en een Thema. Het thema is geheim en hoor je bij de briefing na aanmelding. 
Daarnaast kan je er nog voor kiezen om ook aan het ONK mee te doen (0pen Nederlandse 
Kampioenschappen) daarbij mogen ook deelnemers uit andere landen meedoen. Ook daarbij heb 
je 5 categorieën maar daarbij mag je er ook voor kiezen om maar een foto in te zenden. De foto's 
mogen een paar bewerkingen hebben op het gebied van verlichting en kleur. 

Op 18 mei 2014 was de eerste wedstrijddag. Boudewijn en ik hadden van te voren allerlei 
scenario”s besproken en we zouden naar Sint Annaland gaan en als het zicht goed zou zijn daar 2 
duiken maken en die dag met de macrolens duiken om een visportret en een macro-opname te 
maken en wellicht het geheime thema. Als het zicht heel slecht zou zijn dan zouden we na 1 duik 
naar een andere stek gaan, naar de Kerkweg/den Osse om daar de 2e en wellicht 3e duik te 
maken. Maar eerst naar de briefing. Daar aangekomen was het al gezellig druk en kwamen we 
allerlei bekenden tegen want het grootste deel van de onderwaterfotografen kent elkaar. Ik ga snel 
mijn deelnamenummer ophalen en krijg nr. 17, ik besluit gelijk dat dit geluk gaat brengen omdat ik 
op de 17e geboren ben. (je moet toch iets hebben om jezelf moed in te praten) Met z'n allen 
luisteren we naar de briefing en krijgen het thema te horen. Ik ben best blij want het is naar mijn 
mening een techniek dit jaar en geen thema want het is 50/50 oftewel half boven en half onder 
water opname iets wat supermoeilijk is maar ik zelf heel leuk vind en iedere vakantie oefen. Ik zie 
het dus wel zitten. Na de briefing gaat iedereen op pad om naar de gekozen duikstek te rijden. Ook 
bij Sint Annaland kom ik bekenden tegen die daar de foto's willen maken maar zij doen mee aan 
het Zeeuws Kampioenschap een andere wedstrijd voor beginnende fotografen. 

We kletsen wat en besluiten wat vroeg te water te gaan en als het echt goed is en het fotograferen 
gaat lekker dan maken we een lange duik we gaan eerst naar rechts (omdat iedereen voor linksaf 
kiest) en als er daar niet genoeg te vinden is gaan we richting het dammetje. In het water is het 
zicht redelijk tot goed en fotografeer ik een zeenaald voor mijn visportret en daarna een grondel 
die in een oester ligt en eitjes heeft. Voor mijn macro fotografeer ik hetgeen ik in gedachten had 
namelijk een naaktslak en dit keer een bruine plooislak met eiersnoer die leuk meewerkt, daarna 
nog mijn reserve macro-opname een zee appeltje. Ik ben tevreden met hetgeen ik op mijn 
schermpje zie maar weet dat het er thuis op het grote scherm vaak heel anders uitziet dus durf niet 
blij te zijn. We zijn nog steeds rechts en ik heb niet de behoefte om elders te gaan. Omdat we al 
meer dan anderhalf uur onder water zijn gaan we aanstalten maken om de duik af te ronden, nog 
zo'n 60 bar in de fles dus dat is keurig. Ineens vind Boudewijn iets en seint driftig naar mij dat ik in 
een oester moet kijken, ik verwacht een grondel en dacht jahaa die heb ik toch al mooi maar als ik 
kijk ben ik heel blij. In de oester zit een baby slakdolf van zo'n 3-4 cm groot. Hij zit behoorlijk lastig 
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maar blijft wel heel rustig 
liggen als wij pogingen 
doen om hem in de oester 
goed te belichten met de 
snoot en ik ben een hele 
poos bezig om hem er 
naar mijn zin op te krijgen. 
Zo kwamen dus met 
brede smile het water uit 
en merken dat alle andere 
duikers al lang verdwenen 
zijn hetgeen niet zo heel 
erg vreemd is want er 
staat 127 minuten duiktijd 
op de computer. Het is 
gelijk onze langste duik 
ooit :-) 

We besluiten dat we het 
verder genoeg vinden 
voor vandaag ik heb twee 
van de vijf categorieën afgerond en dan blijven er nog 3 over voor de tweede wedstrijddag een 
week later. 

We gaan terug naar de molen Scharendijke waar we te vroeg zijn want vanaf 16 uur mag je pas je 
geheugenkaart laten overnemen door de jury. Even lekker kletsen en wat drinken dus met wat 
andere fotografen en daarna de kaart inleveren.Ik mag geen foto's publiceren van hetgeen ik 
ingezonden heb voor de wedstrijd anders heb ik een diskwalificatie aan mijn (zwem)broek maar 
kan wel wat foto's bijvoegen die niet ingezonden zijn zoals de visportretten van de zeenaald en de 
grondel. 
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De tweede wedstrijddag 
 

Vandaag ga ik met mijn groothoeklens duiken om de drie overige categorieën te maken, te weten 
een groothoekopname, een groothoek met model opname en de 50/50 opname. Ik heb mij al heel 
lang voorbereid voor de opname van groothoek met model en heb hiervoor een team verzameld. 
Ik heb twee bodypainters, Yvonne Zonnenberg en haar man Gareth Hughes die voor mij een 
model gaan painten, ik heb een model gevonden Ghislaine (niet mijn dochter maar een 
donkerharig model) die voor mij te water zal gaan en haar moeder Pauline die hand en 
spandiensten zal verrichten. Ik heb express niet een model met lang blond haar gekozen omdat dit 
zo standaard is bij een zeemeermin en ik wil graag iets aparts. We zijn vandaag te gast bij de 
mosselkwekerij Veerhoek van Erik en ik ben heel blij met zijn gastvrijheid. Omdat het painten van 
een lichaam veel tijd in beslag neemt en het rond 14 uur kentering is moeten we al vroeg starten. 
Yvonne en Gareth gaan paintbrushen in het kantoortje van Erik zodat Ghislaine niet geheel 
ontbloot aan de dijk hoeft te staan en er nog lekker een kacheltje aan kan zodat ze nog warm blijft. 
Ik heb een gouden zeemeerminstaart gekocht en Yvonne heeft een prachtig hoofdstuk, een soort 
bovenstukje en handvinnen gemaakt van latex voor vandaag. Omdat ik mij toch een beetje 
gastvrouw voel en voor eten en drinken voor de deelnemers wil zorgen gaat Boudewijn het 
wedstrijdnummer voor de tweede dag ophalen in Scharendijke. 

Ghislaine, 
Pauline, 
Boudewijn en ik 
hebben al een 
keer proef 
gedraaid zodat ze 
een beetje weet 
wat te verwachten 
en hoe koud het 
water is. Het is 
immers nog maar 
een paar graden. 
Met de proefduik 
heeft Ghislaine 
een maillot, lange 
legging en een 
neopreen shirt 
aan maar 
vandaag zal het 
een stuk kouder 
aanvoelen. Ik ben 
niet echt solidair 
en draag zelfs 
mijn droogpak. 

Het is wel lekker zonnig weer en dat scheelt. We moesten een loodgordel gebruiken zodat ze 
gemakkelijker onder kan blijven en nu moet het lood in de staart verstopt worden. Yvonne en 
Gareth zijn zo'n 5 uur bezig geweest om van Ghislaine een zeemeermin te maken, niet een 
doorsnee zeemeermin maar echt een kunstwerk waar ik ze heel dankbaar voor ben. We lopen 
naar de waterkant en de zeemeermin trekt zo veel aandacht dat een vrouw op het fietspad vergeet 
voor zich te kijken en de slagboom niet ziet en er dus bovenop knalt en lelijk ten val komt. Het is 
sneu voor de vrouw maar het was echt een hilarisch gezicht en toen ze verder was moesten we 
toch wel erg hard lachen. Dan gaan we te water en hoe helder het water ook leek van bovenaf, 
helaas valt het onder water toch tegen er zijn heel veel stofjes die in het flitslicht weerkaatsen en 
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ook komen er heel veel luchtbelletjes uit het wier. Ook is het wier heel erg gegroeid sinds de de 
keer ervoor. Het is de bedoeling dat de meermin tussen het wier gaat liggen met de staart onder 
water en het bovenlichaam boven water voor de 50/50 foto en daarna gaat de zeemeermin onder 
voor de foto groothoek met model. We nemen afscheid van Yvonne en Garreth want die hebben in 
de middag nog een opdracht, een babyshower waarbij de zwangere buik met een paint versierd 
zal worden en dat is in hun woonplaats Hoorn dus ze hebben nog even te reizen eer ze daar zijn. 
Het is heel spannend voor iedereen. Yvonne en Garreth zijn heel benieuwd hoe de paintkleuren 
onder water uit zullen pakken, Ghislaine of ze het wel goed zal doen en ik of ik het er wel goed op 
ga krijgen.  We hebben ook gemerkt dat in een string niet zo veel loodblokken blijven hangen en 
Boudewijn had de leuke taak om die steeds weer uit de staart op te vissen en bij Ghislaine's billen 
terug te plaatsen. Ik merk helemaal niet hoe lang ik al aan het fotograferen ben, we verwisselen 
nog een keer van plek omdat het wier daar onder water mooier is en net voordat ik voor wil stellen 
om nog te fotograferen bij de mosselstrengen geeft Ghislaine aan dat het echt te koud geworden is 
voor haar. Ik heb wel aardig wat foto's maar omdat Ghislaine met staart toch nog moeilijker dan 
gedacht onder kan blijven is het heel moeilijk scherp stellen.  

 

Terwijl Ghislaine door Pauline en Erik uit het water geholpen word en gaat verkleden gaan 
Boudewijn en ik naar de mosselstrengen om een mooie groothoekfoto te maken en dan zijn we 
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weer lekker op tijd klaar. Het zicht bij de mosselstrengen is echt heel slecht en ik kan er geen foto's 
maken. Ik had de keer ervoor leuke “landschapjes” langs de kant van de dijk gezien die ik ook nog 
als groothoek optie had maar die zijn nu verdwenen in het wier en ik raak ineens behoorlijk 
gestressed want hoe kom ik nu nog aan een foto het is inmiddels al half vier, de tijd dat ik de week 
ervoor al helemaal klaar was. We gooien alles in de aanhangwagen, ruimen snel snel op, nemen 
afscheid van Ghislaine, Pauline en Erik en rijden in behoorlijk tempo naar de Kerkweg waar het 
nog behoorlijk druk is. Daar gaan we naar de zeedahlia's  en reefballs om een mooie plaatje te 
maken maar het zicht is niet optimaal doordat er ons vele duikers voor waren. Ik ben niet geheel 
tevreden met de resultaten maar de tijd zit er op en we moeten ons haasten om nog op tijd in te 
kunnen leveren. Uiteindelijk zijn we er nog een kwartier voor sluitingstijd dus dat kon nog best.  

Nog gezellig wat gedronken, wat visserslatijn van de overige duikers aangehoord en toen maar 
naar huis gegaan. De foto's zijn ingeleverd en de komende dagen rest waarschijnlijk nog de 
moeilijkste taak; het kiezen van de foto's die ingezonden zullen worden. 

Ik heb gewikt en gewogen en mijn keuzes gemaakt. Ik ben niet geheel tevreden (maar ben ik dat 
ooit??) maar ook niet ontevreden over het visportret en de macro-opname dus we gaan er maar 
het beste van hopen. Half september is de uitslag bekend en we zullen zien, ik heb in ieder geval 
plezier gehad, heb er weer van geleerd en ben benieuwd wie de jury is en hoe ze alles zullen 
beoordelen. 

Erik Veerhoek nogmaals hartstikke bedankt dat we te gast mochten zijn. 

 

Sylvia Weenink 
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Clubduik met BBQ 
 

Op 28 juni is er een clubduik met bbq georganiseerd omdat de 
duikuitrusting van Paul Poland aan de club geschonken is en van 
de opbrengst zal een barbecue georganiseer worden. 

Het is een stralende dag en bij de duikstek aangekomen staat er al 
een partytent klaar en verzamelen de duikers zich om zich klaar te 
gaan maken voor de duik. 

Het zicht is niet echt grandioos maar toch was het een hele leuke 
duik met vooral veel ribkwalletjes. Aan de kant gekomen bleek er 
een Belgische bioloog zeer geïnteresseerd te zijn in de ribkwallen 
ivm een onderzoek waar hij mee bezig is. Hij kan zelf niet duiken 
en heeft wat potjes bij zich en vraagt duikers deze voor hem te 
vullen met een ribkwal. Mathilde heeft voor hem gevangen en Betty 
is bereid om nog een keer onder te gaan om er ook te vangen. Het 
in het potje krijgen schijnt nog een kunst te zijn zeker als je er een 
tweede bij wilt doen terwijl de eerste dan weer ontsnapt. Ik heb 
hem gevraagd of hij ons van zijn onderzoek op de hoogte wil 
houden maar tot op heden nog niets vernomen helaas. 

Na de duik begint Mathilde alsof ze een ervaren Akela is taken uit 
te delen, hout te sprokkelen wat haar helaas dan de naam 
takkenwijf oplevert en een prachtig kampvuur te stoken. Zelfs 
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kapstokken worden niet gespaard en gaan het vuur in en ik vraag mij af waar Marcel en zij nu de 
jas thuis aan op moeten hangen maar het brandde wel leuk in ieder geval. De bbq werd ontstoken 
door Rob. Betty en Rob halen het vlees te voorschijn wat er heel goed uitziet, lekker salades, 
stokbrood, kruidenboter het is echt heel erg goed verzorgt en smaakte uitstekend. Er is heel wat 
gekletst, gegeten en gedronken en het was echt zeker wel voor herhaling vatbaar. Ik wil er 
natuurlijk niet mijn duikuitrusting aan opofferen maar zeker wel betalen voor nog zo'n gezellige, 
lekkere bbq. 

Sylvia Weenink. 

 

PS. Bijgevoegd de reactie van de student. 

 

Beste Sylvia, 
 
Een tijdje geleden heb ik jou kaartje gekregen tijdens één van mijn zoektochten naar de 
Amerikaanse ribkwal. De stalen die ik toen verzameld heb worden inmiddels onderzocht in ons 
genetisch labo. Indien je geïnteresseerd bent in dit onderzoek kan je een kijkje nemen op deze 
website: 
http://www.ilvogenomics.be/NL/Doctoraten/Selectieinraaigrasenadaptatievanribkwal/tabid/7443/lan
guage/nl-BE/Default.aspx 

 
Als je zelf nog Amerikaanse ribkwallen tegenkomt tijdens het duiken, of hoort van anderen die ze 
hebben waargenomen, mag je mij gerust iets laten weten. 
 
Bedankt! 

  

Met vriendelijke groeten, 
Christophe 

Christophe Verwimp 

PhD student 

  

Institute for Agricultural and Fisheries Research 

Plant Sciences Unit - Growth and development 

Animal Sciences Unit - Aquatic Environment and Quality 

  

 http://www.ilvogenomics.be/ 
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Opmerkelijke opmars van de Lobjesspons in Zeeland 
   

De Lobjesspons werd voor het 
eerst in 2006 op de 
Nederlandse kust bij Neeltje 
Jans, in de monding van de 
Oosterschelde, aangetroffen. 
Tot recent bleef het hier een 
schaarse tot zeldzame soort. Dit 
jaar is de spons echter aan een 
opmerkelijke opmars begonnen. 

Lokaal komt de soort nu 
massaal voor in het 
zuidwestelijke 
Grevelingenmeer. Er zijn ook 
meerdere kolonies in de 
monding van de Oosterschelde 
aangetroffen. Mogelijk profiteert 
deze soort van de relatief 
warme winter die we gehad 
hebben.  

 

De Lobjesspons 
(Oscarella sp.) is een 
zoutwaterspons die 
bekend is van onder 
andere het Arctische 
gebied, de West-
Europese kust, de 
Middellandse Zee, de 
Azoren en de Britse 
eilanden. De eerste 
Nederlandse 
waarneming is van 
2006 op Neeltje Jans, 
in de monding van de 
Oosterschelde. Daarna 
zijn slechts enkele 
waarnemingen gemeld 
uit onder andere de 
centrale Oosterschelde 
bij Zierikzee. Tot aan 
dit voorjaar bleef het 
een zeldzame verschijning in onze kustwateren. Daar is nu een zeer opmerkelijke verandering in 
gekomen.  

Opmerkelijke massale vestiging van de Lobjesspons in het Grevelingenmeer, 2014 



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 38e jaargang, nummer 7, juli_aug 2014 

  

In het Grevelingenmeer, tussen Den Osse en Scharendijke komt de soort nu 
plotseling massaal voor op een diepte van circa 5 tot 16 meter. Ook zijn er 
de afgelopen weken meerdere exemplaren aangetroffen op Neeltje Jans en 
de noordwestelijke Oosterschelde vanaf vlak boven de laagwaterlijn tot 
ongeveer 10 meter diepte. Op de Britse eilanden wordt de soort tot op een 
diepte van 300 meter aangetroffen. Deze waarnemingen maken het 
aannemelijk dat deze soort mogelijk ook elders op tenminste de zuidelijke 
Nederlandse kust voorkomt. Waarom de Lobjesspons zich nu massaal aan 
het het vestigen is, kunnen we niet verklaren. Mogelijk heeft de recente 
warme winter een positief effect gehad op een zeer succesvolle 
voortplanting.  

De Lobjesspons is een korstvormige spons met een dikte van slechts enkele 
centimeters en een breedte van niet meer dan circa 20 centimeter. De soort 
dankt zijn naam aan zijn wrattige uiterlijk: het oppervlak wordt gevormd door 
talloze kleine lobjes met een diameter van maximaal een centimeter, maar 
meestal zijn ze veel kleiner. De kleur van de meeste in Nederlandse 
kustwateren aangetroffen exemplaren is monochroom, éénkleurig, en 
varieert van licht geelbruin tot fel oranje. De soort kan echter ook donkerrood 
of anders gekleurd zijn. Een ander karakteristiek kenmerk is dat de soort 
vaak wordt aangetroffen op de onderkant van stenen of oesters. Deze 
exemplaren kunnen gaan “druipen”, waarbij dikke draadvormige 
aanhangsels ontstaan waarop ook lobjes zitten.  

Detailfoto van een Lobjesspons, Grevelingenmeer, 2014  

Over de exacte 
naamgeving van deze 
soort bestaat veel 
verwarring. In de 
literatuur worden voor 
de Europese kust twee 
soorten beschreven, 
Oscarella lobularis en 
Oscarella rubra, die 
tenminste nauw 
verwant zijn. Mogelijk 
betreft het zelfs 
dezelfde soort. Als het 
al twee soorten zijn 
dan zijn zij beide 
tenminste variabel met 
betrekking tot de 
externe anatomie en 
de kleur en kunnen ze 
veel op elkaar lijken. 
Sponzen worden gewoonlijk gedetermineerd op basis van de vorm van de naaldjes die een 
inwendig skelet van de spons vormen. Er zijn echter ook soorten die geen inwendig skelet hebben 
en daardoor lastig te determineren zijn. Helaas is dat ook het geval bij de Oscarella sponzen. Meer 
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onderzoek, onder andere naar DNA-verwantschappen of DNA-verschillen, kan uitsluitsel geven 
over de exacte Oscarella soort die zich momenteel massaal op de Nederlandse kust lijkt te 
vestigen.  

 

Een geelbruine Lobjesspons. De kleur van de spons is variabel, westelijke Oosterschelde, 2014  

Stichting ANEMOON is van mening dat, ondanks de warme steun die wij aan het Nederlandse 
voetbalteam in Brazilië geven, de opkomst en het huidige lokaal massaal voorkomen van deze 
vaak oranjekleurige spons niets te maken heeft met het zich ontwikkelende oranjegevoel in de 
Nederlandse samenleving.  

 (Bron: http://www.duikeninbeeld.tv/duiken/artikel/opmerkelijke-opmars-van-de-lobjesspons-in-
zeeland/) 
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Voorzitter 
Redactielid Luchtbel 
Moderator DTZ Yahoo 
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Zwembadtijden seizoen 2014-2015 
 

Let op!! 

Zondagzwemmen is  van zondag 5 oktober 2014 tot & met zondag 26 april 2015. 
 
 

September 2014: 
De woensdagen   1 uur  van 20.15 tot 21.15 uur 
  

Oktober 2014: 
Woensdag 1 oktober  2 uur van 20.15 tot 22.15 uur (2e uur 3-ster training) 
Woensdag 8 oktober  2 uur    van 20.15 tot 22.15 uur (2e uur 3-ster training) 
Woensdag 15 oktober    2 uur    van 20.15 tot 22.15 uur (2e uur 3-ster training) 
Woensdag 22 oktober     1 uur    van 20.15 tot 21.15 uur 
Woensdag 29 oktober     2 uur    van 20.15 tot 22.15 uur (Introductieduik geen training) 
De zondagen      1 uur    van 12.30 tot 13.30 uur 
  

November 2014: 
De woensdagen      1 uur    van 20.15. tot 21.15 uur 
De zondagen      1 uur    van 12.30 tot 13.30 uur 
  

December 2014: 
Woensdag 3 december     1 uur    van 20.15 tot 21.15 uur 
Woensdag 10 december     2 uur    van 20.15 tot 22.15 uur Introductieduik geen training) 
Woensdag 17 december     1 uur    van 20.15 tot 21.15 uur 
Woensdag 24 december Zwembad gesloten 
De zondagen      1 uur    van 12.30 tot 13.30 uur 
  

Januari 2015: 
De woensdagen      2 uur    van 20.15 tot 22.15 uur 
De zondagen      1 uur    van 12.30 tot 13.30 uur 
  

Februari 2015: 
De woensdagen      2 uur    van 20.15 tot 22.15 uur 
De zondagen      1 uur    van 12.30 tot 13.30 uur 
  

Maart 2015: 
De woensdagen      2 uur    van 20.15 tot 22.15 uur 
De zondagen      1 uur    van 12.30 tot 13.30 uur 
  

April 2015: 
De woensdagen      1 uur    van 20.15 tot 21.15 uur 
De zondagen      1 uur    van 12.30 tot 13.30 uur 
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Nieuwe licentieregeling voor instructeurs 
 

Tijdens de meest recente 
ledenraad zijn de 
veranderingen die per 1 
januari 2015 in de 
licentieregeling voor NOB-
instructeurs worden 
doorgevoerd uitgebreid 
besproken. De ledenraad 
was het unaniem eens 
over de inhoud van de 
licentieregeling. Een paar 
clubs konden zich echter 
niet vinden in de wijze van 
financieren. Uiteindelijk 
vond een overgrote 
meerderheid het gekozen 
scenario met een kostprijs 
van €25,- per instructeur 
toch het beste. 

Via de veranderde licentieregeling wil het bestuur de kennis van de belangrijkste schakels in de 
NOB-opleidingen – de instructeurs – up-to-date houden. De actualiteit en kwaliteit van de 
opleidingslijnen worden geborgd via de ISO-normen en de Kwalificatiestructuur Sport (KSS). 
Daarnaast zouden ook instructeurs aan een zekere kwaliteitsnorm moeten voldoen naar de 
mening van het bestuur. Daartoe biedt de NOB eind 2014 via zijn website een online update aan, 
gevolgd door een gevarieerd aanbod aan kleinschalige workshops door het land heen. Elke 
instructeur bepaalt zelf welke workshop(s) hij volgt. 
 
NOB-instructeurs zijn nu via hun licentie ook verzekerd voor de kosten van rechtsbijstand. 
Uitzonderlijk is daarbij dat de behandeling van een strafzaak óók onder de dekking valt. Dat is voor 
een duikinstructeur waardevol op het moment dat zich een duikongeval voordoet tijdens zijn les. 
Zodra de hulpdiensten er namelijk aan te pas komen, wordt de duikstek een plaats delict en treedt 
het strafrecht in werking. Een normale rechtsbijstandsverzekering voorziet daar niet in. 
 
Omdat instructeurs vaak een belangrijke rol spelen voor alle leden, overwegen veel verenigingen 
deze kosten voor actieve instructeurs over te nemen.   

(Bron: 
http://www.onderwatersport.org/Actueel/Nieuwsberichten/tabid/90/articleType/ArticleView/articleId/
1016/Nieuwe-licentieregeling-voor-instructeurs.aspx) 
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1200 kilo lood & 150 cilinders besteld voor WK 2015 
 

Om alle deelnemers van het 
WK Onderwaterfotografie te 
kunnen voorzien van lood en 
lucht, levert De Witte 
Boulevard 1200 kilo lood en 
150 duikcilinders voor het 
kampioenschap. 

Iedere dag gevuld 
Naast dat dit een 
uitzonderlijk grote bestelling 
is, moeten de cilinders 
tijdens het 
Wereldkampioenschap ook 
allemaal in één avond en 
nacht naar het vulstation 
getransporteerd en gevuld 
worden. ‘Dit is een logistieke 
uitdaging, er moet maar liefst 
400.000 liter lucht per dag 
gevuld worden’ aldus 
Desmond van Santen, WK-
projectleider bij de NOB. 
‘Echter hebben we in De 

Witte Boulevard een goede partner gevonden. Zij zorgen dat alle flessen op dag twee en drie van 
het WK weer gevuld zijn en klaar staan voor de deelnemers.’ 

Investering  
De Nederlandse Onderwatersport Bond huurt tijdens het WK het materiaal van De Witte 
Boulevard. ‘Na het WK hebben wij niet veel aan zoveel lood en duikcilinders,’ aldus Van Santen. 
‘De Witte Boulevard investeert daarom in de flessen en het lood, die wij tijdens het WK van hen 
huren.’  

Over het WK 
Van 21 tot en met 25 mei 2015 
organiseert de NOB het 15e 
CMAS Wereldkampioenschap 
Onderwaterfotografie. De beste 
fotografen uit de wereld komen 
naar Nederland om te strijden 
om de titel. Daarnaast wordt 
tijdens het WK duiken op de 
kaart gezet in Nederland door 
de vele side-events die we 
organiseren. Ook in Zeeland, 
waar het kampioenschap plaats vindt, ben je van harte welkom! We organiseren clinics, workshops 
en testduiken én daarbij blijft 97% van alle duikplaatsen geopend. Zien we je in mei 2015? 

Meer informatie over het WK vind je op www.netherlands2015.com en op onze Facebookpagina. 


