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Er viel veel te bepraten deze redactievergadering, over de Malediven, over keuringen, over manta's, over 
de diashow, over waar een eventuele volgende reis naar toe zal gaan: Genua, Spanje, de Rode zee of 
naar de Maldiven? Het is voor ons niet alleen een verplichte avond voor de Luchtbel, maar vooral ook 
een hoop gezelligheid en bijkletsen. Toch is ons streven altijd de Luchtbel vol te krijgen en dat is deze 
keer eenvoudig gelukt, dankzij het geweldige verhaal van Margreet. Deze reis is vanaf nu een wens voor 
velen! Maar ook in de Zeeuwse wateren is weer van alles te beleven. Zie de duikkalender en het Sepia 
project rond de constructies die Roel en de zijnen hebben uitgezet. En wat dacht je van duiken met de 
boot? En ben je eens zat van duiken met de fles, probeer het eens zonder! Eén van onze zuiderburen 
heeft bewezen dat je met wat oefening heel diep kunt komen. En mocht het wat minder eindigen, no 
worries: een aantal DTZters heeft net het reanimeren opgefrist… Als toetje is er de lofzang op de kwal 
van Rudy Kousbroek: om te smullen! 
Misschien ga je niet zo diep en niet zo ver, maar je beleeft vast van alles. Laat de andere clubleden eens 
meegenieten: gedeelde vreugd is dubbele vreugd. Maak je over de spellingcontrole geen zorgen, dat 
doen wij wel. We zien je bijdrage graag vóór de volgende deadline van maandag 12 juni in onze digi-
mailbox. Maar eerst veel leesplezier! 
 
Dick, Elly, Margreet en Veronica 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUTATIES DUIKTEAM “ZEELAND”, PER 1 MEI 2006 
Rob Plasse is verhuisd naar Tobagolaan 3, 4383 AL  Vlissingen. Welke duiker wil nu niet wonen aan 
 een straat met zo’n naam? Veel woonplezier op je nieuwe duikstek Rob! 
 

   GEN LEDEN VRAGEN LE 

DEN VRAGEN LEDEN VRAGE  

 
Kees Jan Lastdrager (0118 629403, ………………………….) vraagt  
 - namens het Vrijburgbad de pasjes wat meer te gebruiken (p. 4) 
 - namens het bestuur suggesties voor een goedkoop onderkomen van de compressor (p. 4) 
            ideeën om ons clubhuis meer te gebruiken (p. 4) 
            of we de zodiac moeten aanhouden (p. 4) 
Renaat Burggraeve (0118 475372, ……………………………) polst de belangstelling voor een duikreis 
 naar Spanje in de herfstvakantie (p. 5). 

Juni 2006: 
  1 – Jeroen de Maat 
  5 – Anke Engelberts 
  5 – Hans de Wit 
  9 – Bibi Tattje 
10 – Marijke Croes 
10 – Peter Veerhoek 
15 – Frans Spoor 
18 – Bert Moet 
21 – Bert Kögeler 
22 – Jaro van Waarde 
24 – Marijke van Hoek 
28 – Eric van Russen Groen 
29 – Yolanda de Jong 

Juli 2006: 
  3 – Han de Vlieger 
  4 – Kees Glas 
  8 – Leon van de Gruiter 
12 – Jessica Bosselaar 
13 – Marjanka Liezenga 
14 - Vincent van As 
14 – Sven van de Walle 
25 – Floris Buizer 
25 – Robert Koopman 
29 – Lisa Verhaeghe de Naeyer 
30 – Jim Shelton 
         

Proficiat!! 
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Zo net voor de Pasen hebben we met z’n tienen van de club 
een introductiedag georganiseerd voor leden van een 
scoutinggroep. En zeg maar gerust GROEP, want ik geloof dat 
we die middag in het zwembad zo rond de 90 personen hebben 
laten kennis maken met onze mooie duiksport. Al met al waren 
we wel zo’n 3 uur bezig om ze allemaal een kwartiertje met een 
persluchtset wat bubbels te laten maken. 
Op zo’n middag zie je dan ook het een en ander passeren. 
Mensen die in het water helemaal opleven en dus prima duikers 
zouden zijn, maar ook mensen die, zodra ze hun neus onder 
water steken en door de automaat moeten ademen, nat worden 
van het zweet om het zo maar te zeggen. Maar leuk is het wel 
om te doen. Al het enthousiasme dat je dan meemaakt, werkt 
aanstekelijk. 
 
En dat brengt me bij onze eigen nieuwe leden. Die zijn nu volop 
bezig met hun buitenwatertraining. Jammer is wel dat er in de 
aanloop hiernaar toe voor een aantal onder hen een redelijke 
hobbel te nemen is. En dit verhaal vraagt misschien van ons als 
bestuur een andere aanpak c.q. benadering van de opleiding 
voor nieuwe leden. Want met het wegvallen van de 
snorkelopleiding in het voortraject, wordt het wel erg zuur als 

later blijkt dat je toch niet mag duiken en dus alle training voor noppes gedaan hebt. Maar verder zie ik 
het wel positief in voor deze mensen en heb er goede hoop op dat het uiteindelijk toch allemaal goed 
komt. 
 
De dia-avond met Rudy van Geldere hebben we inmiddels gehad. Ik denk dat ik namens alle aanwezigen 
mag zeggen dat het een schitterende avond was. Ik had de opkomst wel iets groter verwacht, maar 
misschien was het allemaal iets te kort dag voor een aantal mensen. En daarnaast waren er 
ongelukkigen die naar hun broodheer moesten. Voor degenen die verstek moesten laten gaan, niet 
getreurd! We doen dit nog eens een keer, maar dan meer naar de winter toe. 
 
Ik ga nu maar stoppen met dit stukje en mijn spullen klaar maken voor een duik morgen. Ik ben nu al een 
paar keer geweest dit jaar, op zoek 
naar snotolfen, maar heb er nog geen 
gezien. Balen dus! Dat is te zeggen: ik 
heb ze niet in het water gezien, wel 
genoeg op foto’s. Mijn laatste duik, 
een paar dagen terug, ging ik nog 
eens zoeken naar eentje en tevens 
even inspecteren of de sepia’s al in de 
buurt waren. De wilgentakken waren 
echter nog brandschoon (hè Leon?) 
en ook de snotolf die er moest zitten 
was waarschijnlijk effe buurten bij een 
ander. Maar hij was gelukkig op tijd 
terug om Leon te begroeten! 
Gggrrrr…. Dus Leon, bij je volgende 
duik ben IK je buddy! Of de buddy van 
Roel, want die had de eerste 
werkzaamheden van de sepia’s al 
gespot. Dus mensen, tot aan de 
waterkant!!! 
 
De bubbels, 
 
Renaat 

… mensen die in het water 

helemaal opleven… 

Geen snotolf te zien… 
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Rondje bestuur 1 mei 
 
 
Het was weer even padvinderen, het spotten van de vergader-
locatie. Maar na slechts 1 x vragen en een overlegrondje met het 
evenzo dolende koppel Mathilde en Jim, hadden we de juiste flat 
te pakken. Huize Poelman op no 379. Na 4 verdiepingen fiets 
zeulen, was er dan koffie en Saskia verjaardagscake! Het 
vergaderen kon beginnen: 
 
Ingekomen: Nogal wat mail, waarbij o.a een oproep van het 
Vrijburgbad, dat we onze pasjes wat meer moeten gebruiken! 

Ook was er een verzoek de zwemuren voor het komende seizoen door te geven. Nou dat is inmiddels 
gebeurd. Roel stelde het tijdstip van het zondagmiddaguur ter discussie. We gaan eerst maar eens kijken 
of er mogelijkheden zijn bij het zwembad en daarna komt het terug op de voorjaars-ALV. 
Jim heeft inmiddels weer wat rekenwerk gepleegd en dat heeft geresulteerd in het nieuwe 

contributiebesluit voor 2007. De afgesproken 
25% contributieverhoging, afgerond op hele 
kwartjes ziet er best mild uit! 
 
De najaars-ALV 2005 heeft besloten dat we als 
vereniging een compressor willen. De voor- en 
nadelen van eventuele vervanging van de oude 
krijgen we echter niet helder. Zodoende wordt 
na uitvoerige discussie besloten een werkgroep 
te formeren  bestaande uit Renaat Burggraeve, 
Bert Kögeler en Bert Schreurs, om voor de 
bestuursvergadering van 3 juli een advies 
“compressor vervanging” op te stellen. 
 
Renaat deed verslag van de opening 
vernieuwde duiklocatie Schelphoek. Er zijn daar 
voorzieningen getroffen om gemakkelijk te 

water te gaan. De opening werd in aanwezigheid van hoogwaardig-
heidsbekleders van de NOB verricht door de gedeputeerde. 

 
Verder is er inmiddels zonder officiële opening of inzicht bij Scharendijke betonning boven de reefballs 
gelegd en ook bij de 20 meterput in het Veerse Meer (Oostwatering) is betonning verschenen!!!??? 
 
Na deze opsteker hebben we vervolgens lang nagedacht over jullie opdracht met betrekking tot ons 
clubhuis. Alle voors en tegens zijn op een rijtje gezet en, samen met de financiële kant van het geheel, 
lijkt het erop dat we het gebouw als zodanig moeten aanhouden, tenzij we een heel goedkope 
alternatieve opslagruimte kunnen vinden. Onze vragen aan jullie zijn dus nu: 

• Weet iemand onder  jullie een goedkope opslagruimte,     
voorzien van tenminste stroomvoorziening  voor de 
compressor? 

• Hebben jullie nog ideeën om ons 
clubhuis nog meer te gebruiken? 

 
Een andere punt van aandacht is de 
clubzodiac. Deze wordt gebruikt in een aantal 
opleidingsdagen, bij de Nieuwjaars 
Snorkeltocht en door individuele leden om 
her en der te gaan duiken.  

• Vinden jullie dat wij als club de 
zodiac moeten aanhouden? 

 
Meningen graag naar uw secretaris: 
 
Kees Jan 

 

Aanhouden of niet.. 

Heb je je pasje wel gebruikt? 
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Beste mensen, 
 
Ook dit jaar bestaan er weer plannen om met de 
najaarsvakantie (van zaterdag 14 oktober tot en met 
zondag 22 oktober) een duikreis te organiseren naar 
Spanje. Daarbij denken wij terug aan duiken met 
Triton Divebase in LLafranc. De duikbasis heeft 
momenteel een aanbieding van 6 bootduiken en 
bungalow/appartement voor € 170,-  p.p. Maar andere 
arrangementen zijn ook mogelijk natuurlijk. 
 
Daarom doe ik langs deze weg een oproep voor 
geïnteresseerden om zich te melden. Dan kunnen we 
samen afspraken maken over hoe en wat. 
 
Meer info kan je vinden op de volgende pagina’s:  
www.tritonllfranc.com (duikbasis),  
www.campinglasiesta.com  (verhuur van blokhutten) 
 
Aanmeldingen of verdere informatie bij ondergete-
kende!! 
 
Renaat Burggraeve 

 
 
 

Op donderdagavond  27 april verzamelden zich circa 40 duikers en andere 
belangstellenden in de kantine van ROC Maritiem Instituut De Ruyter om zich te 
laven aan de prachtige beelden van fotograaf Rudy van Geldere. En inderdaad, 
geen woord in de aankondiging via clubmail en Luchtbel was overdreven: de 
beelden waren schitterend, de ondersteunende muziek was smaakvol gekozen 
en de toelichting van Rudy himself was enthousiasmerend.  
 
In een stevig tempo, met prachtige overvloeiers, passeerden de thema’s Zeeland-
flitsen (opnamen boven en onder water), Sharm el Sheikh (de koraalriffen in de 
Rode Zee) en The Fortunes of Neptune (de wrakken in de Rode Zee) de revue. 

En na de pauze Zoet Water (snoeken, karpers, kreeftjes, blaadjes op en bomen vanonder de waterspie-
gel), Bonaire/Living Planeet 2000 en Tropical Dream/Discovery of Sea World Secrets (hengelaarsvissen, 
mini-zeepaardjes enz. bij Indonesië). Voor een vriendenprijsje van € 35,- was van de fotograaf diens 
fraaie boek “4000 Duiken in Beeld” te koop, met bij elke foto plaats, diersoort en wijze van fotograferen. 
 
De waardering voor de onderwerpen en de wijze van fotograferen is natuurlijk subjectief. Mij persoonlijk 
kwam de montage van een anemoon in de ondergaande zon onder de Zeelandbrug wel erg onnatuurlijk 
over. De begeleidende muziek zul je in de stille onderwaterwereld niet horen, maar was naar mijn smaak 
wel een goede en fraaie aanvulling. Jammer dat het beeldscherm relatief klein was: op een panorama-
scherm zul je, zoals de fotograaf zelf ook al aangaf, helemaal de illusie hebben zelf deel uit maken van 
het spektakel. Verder niets dan lof. Wat heeft deze man veel van de wereld gezien! Menigeen zal deze 
avond zijn verlanglijstje van nog te bezoeken plekken hebben uitgebreid. 
   
Kortom: een schitterende avond, die naar meer smaakt (met als het kan dan wel graag een groter 
scherm). Rudy: dank voor de voorstelling. Renaat en Ellen: dank voor de organisatie! 
 
Dick Hoeksema 
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Het is zo ver, de eerste Sepia's hebben onze kraamkamer in Dishoek gevonden en maken er 
momenteel druk gebruik van. 
 

De eerste Sepia’s in de Westerschelde! 
 
Om maar gelijk met het einde van dit verhaal te beginnen.... de eerste Sepia's zijn gearriveerd in onze 

kraamkamer!! Vanavond (12 
mei) ging ik eindelijk weer 
eens een duikje nemen in 
Dishoek. Na de plaatsing en 
eerste duik had ik zelf geen 
gelegenheid meer gehad om 
mee te gaan. De tijd die over 
was, heb ik besteed aan het 
opzetten van deze weblog.  

Rond 19:00 uur waren we op 
het strand. Met de hulp van de 
jeep van strandpaviljoen 
Kaapduin viel het mee om alle 
duikspullen bij het huisje te 
krijgen. André had al voorspeld 
dat vanwege het hogedruk-
gebied het tij al eerder zou 
keren, dus we moesten ons 
haasten.  

Rond 19:30 uur daalde we met 
z'n allen af en vonden we vrij snel de "gidslijn". Ondertussen zagen we nog vol begroeide resten van de 
tipi's van vorig jaar. Het zicht was vrij goed ondanks het feit dat de baggerschepen in de buurt weer flink 
aan het werk geweest waren.  

Jawel, ondergetekende had de primeur om de eerste Sepia in onze kraamkamer te mogen ontdekken!  
Yes, en dat al binnen de eerste 5 minuten van de duik. Niet lang daarna zagen we de andere Sepia's bij 
de Rozenboog. In totaal wa-ren 
er twee paren, één paar dat 
constant samen was en een 
ander paar dat vaker apart van 
elkaar zwom. Enz.. 

Leon Joosse 
 
 
 
Wil je op de voet de avonturen 
van André, Jaro, Marian, Leon 
en Roel - de uitvoerders van 
het ‘Sepia Project 2006’-  
volgen, surf dan naar 
 
http://blogger.xs4all.nl/ljoosse   
 
Naast duikverslagen vind je er 
prachtige foto’s en filmpjes 
van de Sepia-avonturen. 
  
                   Foto door Jaro. V.l.n.r.: Marian, André, Leon en Roel 
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Ja, misschien een beetje voor de hand liggende titel voor mijn verhaal, maar andere woorden heb ik er 
toch niet voor. Het is echt een wondere wereld en niet alleen onder maar ook boven water. Want waar ter 
wereld vind je nu een komen en gaan op en boven het water (Venetië misschien?). ‘Even’ boodschappen 
doen, op bezoek bij familie, dus het vervoer naar en van de verschillende (koraal)eilanden, de zgn. 
atollen, alles maar werkelijk alles speelt zich af op het water. Veelal met de dhoni’s en niet te vergeten 
boven water met de watervliegtuigen. Oorspronkelijk zijn dhoni’s karakteristieke Maldivische vissersboten 
die nog als zodanig worden gebruikt maar die ook als ‘watertaxi’ en als ‘duikdhoni’  worden gebruikt. 
Maar laat ik bij het begin beginnen en eerst wat over de Maldiven zelf vertellen. 
 
De Maldiven zijn geografisch gezien een eigenaardig land. Het beslaat een langwerpige strook Indische 
Oceaan ten zuidwesten van India en Sri Lanka. De strook is van het noordelijkste tot het zuidelijkste punt 
bijna 880 km lang en bijna 130 km op zijn breedst. Het oppervlak is zo’n 90.00 km2 maar dat is voor bijna 
100% zee! Het totale landoppervlak beslaat (bij eb) slechts 298 km2  Het grootste eiland is nauwelijks 

meer dan 5 km2 in omvang! De Maldiven staan dan ook in het 
Guinnes Book of Records als het platste land ter wereld. In 
totaal tellen de Maldiven 1190 eilanden, verdeeld over ruim 25 
Atollen. Daarvan zijn er maar 201 bewoond. Je kunt altijd 
rekenen op een temperatuur van rond de 30 graden en 
(meestal) een verkoelende bries. Het zeewater is altijd rond de 
28 graden. Er is wel een periode dat er vrij veel regen kan 
vallen, vanaf mei tot ongeveer november. 
 
Onze reis (vanaf 26 maart tot 10 april jl.) zou uit twee delen 
bestaan. Eerst een duiksafari met de M/S Stingray gedurende 
één week en daarna nog 5 dagen op een eiland vertoeven en 
ook daar nog duiken natuurlijk! We vlogen vanaf Dusseldorf 
naar Dubai en vanaf Dubai weer naar Male de hoofdstad van 
de Maldiven. Het vliegveld Dubai is overigens ook al een 
beleving op zich, wat een pracht en praal!! Op het vliegveld van 
Male werden we opgevangen door één van de 
bemanningsleden van de M/S Stingray en naar de duikdhoni 
gebracht. Een duikdoni is naast het cruiseschip onmisbaar voor 
een perfecte duiksafari. Deze duikdhoni’s hebben de 
zuurstofcilinders, duikspullen en de compressor(en) aan boord.  
Hier begint dan eigenlijk je vakantie al want in de Maldiven 
staat één ding voorop: service, service en nog eens service. 
Geen gezeul meer met koffers, de duikspullen uit je duikkoffer 
halen en klaarleggen op je vaste plek in de dhoni en voor de 

rest van de week heb je hier geen omkijken meer naar. Op het cruiseschip werden we weer opgevangen 
door de rest van de crew, met een heerlijk verkoelend 
drankje en dito doekje. Onze hut werd ons toegewezen 
en ons werd verteld dat we ’s middags al onze eerste 
(check)duik zouden gaan maken. Het avontuur kon 
beginnen!!  
 
Vooraf is niet bekend waar de safari naar toegaat; 
e.e.a. is afhankelijk van de weersomstandigheden, op 
welk tijdstip van het jaar je de Maldiven bezoekt (bijv. 
waar de manta’s zich op dat moment kunnen bevinden) 
en de wensen van de gasten. De route die wij hebben 
afgelegd ging van de oostzijde van het (Noord)Male 
Atol naar het Rasdhoo Atol (noordelijk deel van het Alifu 
(Ari) Atol) en vervolgens naar het noordoosten van het 
Ari Atol. Vervolgens naar de west en zuidzijde van het 
Ari-Atol om tenslotte weer terug te keren naar de 
oostzijde van het (Zuid)Male Atol. In 7 dagen dus in verhouding maar een klein gebied maar alleen al de 
overtocht van het Male Atol naar het Ari Atol duurt al een uur of vijf! 
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Op de Maldiven duik je in de kanalen, de kandu’s en op de riffen tussen de koraaleilanden (atollen), de 
zgn. thilas en giris. De thilas, de ronde of langwerpige koraalmassa’s beginnen op een diepte van 35-40 
meter en reiken tot 5-15 meter onder de zeespiegel. De giris lijken veel op de thilas maar komen minder 
diep tot ontwikkeling, zo’n 25-30 meter, en komen dichter bij het wateroppervlak, soms tot 1 meter. 
De lijzijde van de thilas en giris biedt bescherming tegen de meestal sterke stroming, zodat er 
gemakkelijker kan worden afgedaald en weer worden opgestegen naar ondieper water. Een duik in een 
oceanisch kanaal, een kandu dus, doe je bij een rustige inkomende stroming. Het is veiliger maar ook het 
water is dan helderder en er is een grote variatie aan diepzeevissen bij de ingang van het kandu te zien. 
De ingang van een kandu wordt vaak gemarkeerd door een paar koraaltorens die vol leven zitten.  

 
Ingang kandu met fuseliervissen die in de stroming “hangen” 
 
De checkdive, daar begon het dus mee en zoals later in de week zou 
blijken wordt het programma  zorgvuldig opgebouwd om je maar niets te 
laten missen van wat de Maldiven te bieden hebben. Je maakte meestal 
drie duiken op een dag. Een vroege ochtendduik (voor het ontbijt) en 
late ochtendduik en later in de middag een duik. En soms vier, inclusief 
een nachtduik. De checkduik was in Lankan Reef. We konden toch wel 
merken dat we erg moe waren van de lange reis, want als ik zo in mijn 
logboek terugkijk dan heb ik niet erg veel opgeschreven maar wel al een 
eerste ontmoeting met een witpunt rifhaai en een kleine grijze rifhaai. 
De vroege ochtendduik, de volgende morgen, hebben Peter en ik 
overgeslagen, we wilden eerst nog even goed uitrusten. Waarschijnlijk 
hadden we een engeltje op onze schouders want dit bleek later een 
compleet mislukte duik. Onze mede safarigangers (5 Duitsers, 2 
Italianen en 1 Japanse) moesten tegen de stroming in “vechten” omdat 

de leiding “een foutje” met de inschatting van de sterkte en de richting van de stroom had gemaakt. Echt 
gezellig was het dan ook niet tijdens het ontbijt. Gelukkig is dit later niet meer gebeurd! De late 
ochtendduik was op Bodu Hiti Thila, een groot rif aan de rand van het Noord-Male atol. De rifwand 
kenmerkt zich door een slingerend patroon, die met zandvlakten en overhangende rotsen wordt 
afgewisseld. Op de zandvlakten zagen we twee rustenden witpunt rifhaaien en nu een joekel van een 
grijze rifhaai (foto). Van de kor alen was ik niet zo onder de indruk. 
 

Grijze rifhaai 
 
Na deze duik ging de Stingray op weg naar het Rashoo Atol, 
een overtocht van ongeveer 3 uur. We zouden bij aankomst 
naar Rasdhoo Madivaru gaan. Deze duikplaats is zonder 
twijfel de meest bekende duikplaats voor hamerhaaien in de 
Maldiven, maar ook zonder hamerhaaien echt prachtig. De 
kanaalmonding wordt gemarkeerd door een soort brug, een 
opmerkelijke koraalformatie die dwars over de ingang van 
het kanaal loopt en die een thila in het midden van het 
kanaal verbindt. Deze rand of brug is volop begroeid. Hier 
veel fuseliervissen, makrelen, enorme tonijnen een eagle ray 
en hier wel prachtig koraal en gorgonen. Het wemelt er van 
de rifvis en kleine ongewervelde diersoorten, zoals kleine 
naaktslakjes. 
De volgende morgen dus op zoek naar de hamerhaaien! 
Hiervoor moet je echt vroeg uit de veren want de 

hamerhaaien stijgen namelijk in de vroege ochtenduren op uit de diepte en zwemmen dan tussen de 30 á 
50 meter langs het zoomrif. De afstand tussen de dieren en het rif is behoorlijk groot, zodat je ze vanaf 
het rif niet kunt waarnemen. Je moet dus een vrije duik in open water maken om ze te zien. Vervolgens 
trim je uit op een meter of 25 á 30 en wacht op de dingen die gebeuren gaan. Hamerhaaien zijn erg 
schuw en zullen snel op licht en geluid reageren (verdwijnen dus). We hebben er drie gezien. Geweldig! 
 
Van het Rashoo Atol zette de Stingray dus koers naar het Noordoostelijk deel van het Ari-Atol om onze 
late ochtend duik te doen op de Bathalaa Maaga Kanthila. Een lange rifextensie die dwars op een 
kanaalmonding staat. De top loopt geleidelijk af en er zijn een paar kleine grotten aan de oostzijde. Op dit 
deel van het rif bleven we als het ware “hangen” in de stroming en we kregen een werkelijk magnifiek 
schouwspel van jagende haaien te zien. Ook zagen we nog twee gigantische napoleons, baarzen, 
barracuda´s en prachtige trekkersvissen. Een geweldige duik!! 
Die dag zouden we vier duiken maken, nog één duik op Bathalaa Thila en een nachtduik op Maaya Thila. 
Tijdens de duik op Baathala Thila werden we omringd door een school vleermuisvissen. Deze vissen zijn  
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geheel niet schuw en zeer gracieus. Verder mooie zachte koralen en een formatie van vijf eagle rays. 
Ook de grijze rifhaaien en de witpunt rifhaaien ontbraken hier niet.    
      
               Vleermuisvissen met hun ‘snoetjes’ in de stroming 
 
En dan Maaya Thila, een van de bekendste duikplaatsen van de 
Maldiven. Deze beschermde thila is relatief klein. Je kunt er in een half 
uur omheen zwemmen en de top ligt rond de 7 meter diepte. Deze 
duikplaats is beroemd om zijn opmerkelijke verscheidenheid aan mariene 
levensvormen. Alles kun je hier tegenkomen en voor een nachtduik zeer 
interessant omdat de haaien, de roggen, de murenen en de barracuda´s 
actief op jacht gaan en zo in hun jacht opgaan dat ze de duikers 
nauwelijks opmerken en soms letterlijk tegen je opzwemmen! Wij hebben 
hier jammer genoeg niet veel van meegemaakt, omdat het zo 
verschrikkelijk druk was op de stek dat het wel uitverkoop van een 
bekende winkelketen leek! Wel jagende haaien gezien en “open” koraal 
maar het viel verder dus erg tegen. De volgende morgen zouden we 
deze stek weer “beduiken”. We hadden met elkaar afgesproken dat we, 
om te voorkomen weer in de “uitverkoop” terecht te komen, zeer vroeg zouden gaan (om 6.00uur op de 
stek zijn). Deze duik was wel even wat anders en werkelijk schitterend!! Veel stroming dus jagende 
haaien, enkele giant barracuda´s, tonijnen en weer prachtige eagle rays.  
 
Zoals opgemerkt wordt de spanning opgebouwd. De Stingray zette koers naar de westzijde van het Ari 
Atol, op weg naar het eerste manta point. De late ochtend duik zou zijn op Donkalo Thila, een grote 
ovaalvormige thila. Een deel van de rifwand wordt gemarkeerd door een enorme grot die deels met zacht 
koraal en gorgonen begroeid is. Al snel zagen we één manta over ons heen suizen maar helaas, hier 
bleef het bij. Terug op de duikdohni op weg naar het cruiseschip hoorden we opeens een hoop gegil: 
“manta´s, manta´s, manta´s”. Iedereen greep zijn snorkelspullen en hup het water in. Wat we toen te zien 
kregen overtrof denk ik ieders verwachting en is ook bijna niet te beschrijven. Werkelijk honderden 
manta´s zwommen onder ons en langs ons heen. In formatie, als balletdansende paartjes, dit was 
werkelijk ongelooflijk mooi!!! Ze bleven maar terugkomen en een half uur lang hebben we van dit 

schouwspel kunnen genieten. Wat mij zo opviel waren hun 
opengesperde bekken en 
de prachtige marmeren 
kleuren op hun rug. 

  
  Prachtig toch?? 
 
De middagduik zou op de 
kleine Dega Thila zijn. Dit 
rif is zeer bijzonder van 
vorm. Als een driepuntige 
toren steekt deze 
prachtige koraalformatie 
van de 40 meter diepe atolbodem recht omhoog en reikt tot circa 6 
meter onder de wateroppervlakte. Je treft er verschillende 
overhangende rotsen en op 16 meter diepte loopt een kleine tunnel 
door de formatie heen. Het koraal was prachtig met veel zachte 
koralen en sponzen en toch ook weer een zeer visrijk rif.  
 
                         Prachtige overhanging

       
De volgende dag, we zijn alweer bij de vijfde dag aangeland doken we op 
Rehi Thila en ook hier  weer mooie zachte koralen, duizenden glasvisjes, 
diverse tonijnen en haaien. Kortom een prachtige duik. De late ochtendduik 
zou weer in het teken staan van het bezoeken van een manta point, nl. 
Madivaru, een uitstekend fouragerif voor manta´s. Zouden we ze deze keer 
ook nog duikend te zien krijgen? Helaas, dit was niet het geval maar het was 
wel een spectaculaire driftduik en we hebben nog een enorme school grote 
makrelen gezien, naast de grote visrijkdom waar je al bijna aan gewend 
begint te raken. 
We waren ondertussen op weg naar de zuidzijde van het Ari-Atol, de plaats 
om de walvishaai te ontmoeten, zonder twijfel de grootste levende vis ter 
wereld. Deze vis is ongevaarlijk voor andere zeedieren of mensen. Het grootste deel van middag spot de  
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bemanning op het bovendek de zee af op zoek naar deze gigant om mee te snorkelen. Helaas troffen zij 
dit dier niet aan en besloot men nog een late middagduik voor ons te organiseren. Deze late middagduik 
was op Broken Rock, een heerlijke, relaxte duik, omdat er weinig stroming was. Een prachtige koraaltuin 
met echte enorme gorgonen. Twee super morenen gezien een mooie napoleon, een koffervis en wat 

karetschilpadden. Ook een enorme gevlekte langoest 
zat er onder een overhanging in zijn  hol.  
    
De gevlekte langoest in zijn hol. 
 
Besloten werd om de volgende dag nog een vroege 
ochtendduik te maken en de rest van de dag weer te 
gaan spotten voor de walvishaai. Als de walvishaai niet 
zou worden aangetroffen zouden we nog een nachtduik 
maken op Villivaru Giri. En dat laatste gebeurde want de 
walvishaai werd weer niet aangetroffen. Jammer, maar 
je kunt niet alles hebben!  
Dus nog een leuke nachtduik gemaakt waar ik prachtige 
garnalen heb gezien en jagende morenen en koralen in 
je lamplicht met de meest mooie kleuren. Ondertussen 

zijn we weer bij het (Zuid)Male-Atol aanbeland en loopt onze safari ten einde.  
De laatste dag zouden we nog twee duiken maken. Een vroege ochtend duik op Guraidhoo Corner en 
een late ochtendduik in Embudhoo Canyon. De eerste duik was weer een echte driftduik en je moest je 
goed vasthouden in de sterke stroming. De drop off heeft verscheidene kleine holen en overhangende 
rotsen. Bij het naderen van de hoek van het kanaal (waar je je dus goed moest vasthouden) zag je de 
visconcentraties toenemen. Er waren weer grijze rifhaaien, grote scholen fuseliervissen, barracuda´s en 
twee eagle rays zweefde voorbij. Ik heb ook nog een prachtige steenvis gezien. Het was een superduik. 
De laatste duik van de safari was weer een genot wat het koraal betrof, maar ook nog prachtige lipvissen, 
baarzen en ook steenvissen gezien. Kortom een geweldige afsluiting van de duiksafari. Alle andere 
“safarigangers” moesten de volgende dag naar huis maar gelukkig  was het voor ons nog niet voorbij, het 
tweede deel zou beginnen. Lekker wat bijkomen op één van de vele eilandjes die de Maldiven rijk is. Wij 
hadden gekozen voor Vilamendhoo op het Zuid-Ari-Atol. Het eiland is 900 bij 300 meter met veel 
tropische begroeiing. 
De transfer per watervliegtuig vanaf Male duurt ongeveer 35 minuten. Wij werden ´s morgens vroeg met 
de dhoni weer netjes naar het vliegveld gebracht en na het afgeven van de bagage was het wachten op 
“ons” vliegtuig. We vertrokken na een kwartiertje en het is een bijzonder leuke ervaring. Veel herrie maar 
een magnifiek uitzicht op de Maldiven. Op het eiland werden we weer met een drankje en een verkoelend 
doekje ontvangen en de gang van zaken op het eiland werd in het kort uitgelegd. Onze bungalow lag 
direct aan het strand, ligstoelen voor de deur en ja, dan waan je je toch wel een beetje in het paradijs!! 
Wat ook heel apart was, onze badkamer was buiten, weliswaar “ingebouwd” maar wel echt buiten met 
een tuintje erbij. ´s Middags kregen we uitleg over het reilen en het zeilen van de duikschool. Wij hoefden 
geen check-duik meer te doen omdat we van een safari kwamen.  
De duikschool (van Werner Lau) was zeer professioneel. Je had 9 verschillende in-uitgangen op het 
eiland om op het huisrif te komen. Om te snorkelen of te duiken mocht je alleen van deze in-uitgangen 
gebruik maken. Bij deze in-uitgangen stonden bankjes. Als je vanaf een andere plek dan bij de 
duikschool wilde starten met je duik, dan gaf je dat even door aan het personeel van de duikschool en 
werden je flessen daar naar toegebracht. Zelf liep je met de duikspullen op het gemak naar deze plek, 
bouwde je set op en ging te water. Ook als je bovenkwam op een andere stek, dan kon je je fles bij het 
bankje laten staan en op je gemak weer met de overige spullen teruglopen naar de duikschool. Onder 
water was alles duidelijk gemarkeerd. We hebben nog leuke dingen gezien op het huisrif, niet 
spectaculair maar lekker relaxed was het wel. Wat wel leuk was en ook een beetje uitkijken (uit de buurt 
blijven was echt aan te raden!) was een giant trekkersvis, die heel beschermend voor zijn nest was en als 
je dan ook iets te dicht in de buurt kwam, als een kanonskogel uit zijn nest schoot. Je kon ook nog 
inschrijven voor diverse bootduiken. Wij hebben dat niet meer gedaan. 
Gek genoeg was het snorkelen op het huisrif eigenlijk mooier dan het duiken. Je had een prachtige 
lichtinval op de rand van het rif en op het rifdak zag je eigenlijk alles wat je kon bedenken: murenen, 
papegaaivissen, baarzen, tot scholen met witpunt rifhaaien en rays aan toe!! Wij genoten erg van de 
oriental diklipvissen, echt prachtige vissen. 
                                                                                    Oriental sweetlips 
    
Kortom ook hier hebben we nog enorm genoten op “ons Bounty Eiland” 
zoals wij het gekscherend noemde en met weemoed namen wij dan ook 
afscheid van dit prachtige, wondere land! 
 
Margreet van Aalst 
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De buitenwateropleiding wordt begeleid door de zogenaamde mentoren. Dit zijn ervaren duikers, die 
bereid zijn om extra tijd te besteden aan de opleidingen. Hieronder vind je de mentorenlijst met namen en 
telefoonnummers. 
 

Kees Glas 
Jeroen de Maat 
Bert Moet 
Frans Spoor 
Harm Verbeek 

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

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

Yolanda de Jong     1* Instructeur     0113 551 535 

Benny van den Steen     4*     0118 464 180 

Renaat Burggraeve 
Dick Hoeksema 
Kees Jan Lastdrager 
Wouter van der Scheer 

    3* 
    3* 
    3* 
    3* 

    0118 475 372  
    0118 616 532    @ 
    0118 629 403 
    0113 351 495    @ 

Bert Kögeler 
Roel van der Mast 
Chris Spoor 
Ronald van der Veen 
To Verhaeghe de Naeyer 
Goof Weezepoel 

    2* 
    2*     
    2* 
    2* 
    2* 
    2* 

    06 5581 6289    na juni 
    0118 553 248 
    0118 431 231 
    0113 257 576    na juni 
    0118 629 935 
    0118 623 323    

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

 

 
 
 
Onderstaande personen zijn graag bereid om flessen te vullen. Schroom niet om te bellen, de compres-
sor staat er voor jullie. Maak tijdig een afspraak met een van hen. In het geval je favoriete vuller niet te 
bereiken is probeer je gewoon een ander: 
         
Kees Glas     0118- 614 342  
Kees Jan Lastdrager 629 403  
Roel van der Mast 553 248 
Ronald Roes  623 021 
Bert Schreurs   479 570  
Frans Spoor      461 009  
Benny van den Steen  464 180  
Harm Verbeek   640 275  
Goof Weezepoel            623 323 
Hans de Wit   634 043  
 
Zonder lucht duikt niemand wel! 
 
Bert Kögeler 
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Aquario di Genova  
 
Over een groot aquarium in Genua en de kwal. Gelezen door Elly in de PZC van woensdag 29 
maart 2006. Elly: “Een prachtig artikel van Rudy Kousbroek. Weer een reden om te gaan duiken, 
om de zeefauna en flora te gaan aanschouwen. Je kunt er zo lyrisch van worden… “ 
 
In het Aquario di Genova overtreft niet alleen de collectie zeedieren alle verwachtingen, met exemplaren 
van de zonderlingste soorten die zich vertonen alsof hun mysterie de gewoonste zaak van de wereld is. 
Wat evenveel, zo niet nog meer bewondering oproept is de technische prestatie. Het aquarium van 
Genua is een ruimtelijk ontwerp (van o.a. Renzo Piano) zonder weerga. Een driedimensionaal systeem 
van bassins, elk met eigen druk, samenstelling, temperatuur en verlichting. Ingewikkeld als een 
chemische fabriek, gecontroleerd door een netwerk van computers en verbonden door een net van 
buizen, ventielen en pompen, gecompliceerd als de bloedsomloop van een levend wezen. En dat alles zo 
onzichtbaar, geruisloos en foutloos functionerend achter een facade die er nergens vulgair of kinderachtig 
uitziet. Wat ik met dat laatste bedoel is het ontbreken van de gevreesde moderne lelijkheid, de abjecte 
ziekte die zich over de wereld heeft verspreid. Italianen zijn de beste vormgevers ter wereld, maar wat 
hier bovendien treft is dat alles er natuurlijk uitziet, fris en levend, met planten die niet kwijnen of bezig 
zijn af te sterven, zoals in foyers en luchthavens. Een wonder op zichzelf. 

Over de verschillende waterdieren in het 
Genuese aquarium is van alles te zeggen, 
maar waar ik het nu over wilde hebben is de 
kwal, die mij al sinds mijn kinderjaren heeft 
gefascineerd als een van de mooiste en 
intrigerendste levensvormen van de 
schepping, nog mooier en nog intrigerender 
dan de oester en de octopus, waar je ook 
haast nooit over leest. Francis Ponge en 
Raymond Queneau hebben wel eens 
geschreven over de oester; de enige literaire 
beschrijving van een octopus die ik ken is van 
Colette in Bêtes libres et prisonnières (1958), 
maar iets persoonlijks over de kwal ben ik 
nooit ergens tegengekomen.  
En toch is dit dier de meest symbolische 
levensvorm op aarde. Symbool waarvan? Van 

een zwevende abstracte schoonheid, gestileerd en vol raadselachtige geheime tekens. Maanlicht is 
gevangen in het belvormige lichaam van de kwal. De maan is het hemellichaam waar de kwal een 
duidelijke verwantschap mee heeft. Vandaar ook haar betekenis in de erotiek. Zij vertegenwoordigt het 
mysterie van de liefde: blind, vol manestralen en met wat in de zoölogische literatuur wordt beschreven 
als ‘de oermond’, verborgen onder al die wervelende jurken en onderjurken als in een betoverde droom. 
Er zijn ook werkelijk mannelijke en vrouwelijke kwallen; een groot raadsel is hoe zij de nabijheid 
opmerken van een liefdesobject, een nog groter raadsel hoe zij zich dan naar elkaar toe bewegen en het 
allergrootste mysterie is wat er dan gebeurt. Kwallen hebben geen ogen en zijn overgeleverd aan de 
stromingen onder water. Hun vermogen zich te bewegen is goed vergelijkbaar met dat van een bemande 
ballon: die heeft ook alleen het vermogen om te stijgen en te dalen en is verder min of meer weerloos aan 
de luchtstromingen overgeleverd. Ogen zijn dan van geen groot nut. Het zijn, zoals voor ballonvaarders, 
alleen instrumenten van paniek: ze stellen in staat om onvermijdelijke catastrofes te zien aankomen. Bij 
kwallen zijn die beperkt tot niet meer dan blinde liefde, l’amour fou, net als bij ons culminerend in het 
afvuren van een zwerm zaadcellen, maar dan ook niets anders. Een ballonvaarder, door paniek of 
liefdesverdriet overmand, heeft nog het vermogen om overboord te springen, met of zonder parachute. 
Tot zulke wanhoopsdaden is de kwal niet in staat, die is ballon en ballonvaarder tegelijk. Pogingen door 
te dringen in de liefdesgevoelens van dit wezen geven dan ook aanleiding tot diepe mismoedigheid. 
Elkaar niet kunnen omarmen, ondanks al die armen, dat is dan als nog een extra straf op het vermogen 
elkaars aanwezigheid te voelen zonder elkaar te kunnen zien. Het geeft een nieuw inzicht in het begrip 
duisternis. 
Behalve zaadcellen kunnen kwallen ook microscopische giftige pijltjes afvuren, niet bestemd voor elkaar 
maar voor het doden van een prooi. Deze dodelijke spermatozoën kunnen ook mensen treffen - alweer 
een frappante analogie - met meer of minder ernstige gevolgen, afhankelijk van de soort. Ook 
maanstralen kunnen giftig zijn en mensen diepe verwondingen toebrengen. Op het internet zag ik een 
foto van een zwemster met vurige striemen teweeggebracht door een kwal: dat geeft een idee van de 
striemen die de liefde teweeg kan brengen op de ziel.  
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Het is mooi weer en dan moet je weer achter de computer … ik heb het snorkeltje gekregen van Adriënne 

en nu moet ik maar hopen op voldoende inspiratie. Als het over duiken gaat 
natuurlijk altijd wel. Daarom 
wil ik jullie iets vertellen over 
duik 424 die ik bijna 2 jaar 
geleden op 12 augustus 2004 
gemaakt heb in Bretagne 
tijdens de vakantie. We waren 
op de camping Armor Lousirs 
in Trébeurden terecht 
gekomen, zo’n camping uit de 
ANWB-gids omdat we niets 
anders konden vinden. 
Prachtige omgeving, uitzicht 

op de baai en een zwembad overtuigenden ons snel om 
hier te blijven. 
 
De eigenaar bleek een Vlaming te zijn en al pratend 
vertelde hij dat hij ook wel eens dook. Hij stelde voor om 
met een maat van hem Christophe een duik te maken bij 
de Vuurtoren (La Fare) in Ploumen’ach. We waren zelf 
al bij deze vuurtoren wezen kijken, zeker om naar die 
grote rotsblokken te kijken, er overeen te klimmen en er 
tussen te snorkelen. Het leek me wel leuk om hier dan 
ook een duik te maken. 
 
Van de campingeigenaar kon ik zijn uitrusting lenen en 
zelf had ik (dacht ik) wel genoeg lood van onze snorkeluitrusting om te kunnen duiken. Dus ik ging die 

middag op stap, liet de rest achter bij het 
zwembad en was benieuwd wat er zou gebeuren. 
Mijn Frans is wel voldoende om brood te kopen, 
maar uitdrukking over het duiken ken ik niet in die 
taal.  
Ik kwam aan bij de vuurtoren, waarbij ook de 
reddingsboot ligt. Gezien het getij is er hier een 
hele lange spoorbaan, waarover de reddingsboot 
in zee gelaten kan worden. Dit zou de locatie zijn 
om te gaan duiken. 
 
Ik maakte op de parkeerplaats kennis met 
Christophe Bochereau, een jonge duikinstructeur, 
die amper Engels sprak. Hij had nog een andere 
maat meegenomen en die sprak iets beter Engels. 
Christophe had voor mij ook een 15 liter fles.  
 

Ik liep terug naar mijn eigen auto en voelde aan de fles. 
Deze was enorm zwaar en ik schatte snel in hoeveel 
lood ik nodig had. Ik nam zo’n 8 kilo mee (thuis duik ik 
met 9 kilo en een vrij lichte 10 liter fles). Het pak, het 
vest en de vinnen pasten maar net. Gelukkig had ik mijn 
eigen computer en mijn eigen bril bij me, zodat ik daar 
tenminste op kon vertrouwen. 
We liepen de spoorbaan van de reddingsboot af en 
verdwenen onderwater. Wel koud! Het was midden 

zomer, maar het water was 11 °C. Het zicht was prima, 
zo’n 10 meter. Al snel zaten we diep en konden we 
tussen het beroemde kelp doorzwemmen. 
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Verder waren er onderwater ook van die fantastisch grote stenen en je kon er onderdoor zwemmen, het 
leek wel grotduiken. Verder kwamen we veel vis tegen en grote krabben en zeesterren.  
 
Gezien de uitrusting had ik wel moeite om het 
tempo van mijn buddy bij te houden. Hij had 
een bepaald rondje in gedachten en we 
zouden hier ongeveer 30 minuten mee bezig 
zijn. Maar we gingen ook diep, uiteindelijk 
zelfs 25,9 meter. Naast het tempo kreeg ik 
gedurende de duik ook last van mijn trim. Ik 
was toch te licht. Ik pakte wat stenen en 
probeerde deze in mijn pockets te stoppen. 
Achteraf bleken deze er niet in, maar tussen 
het vest en mijn pak te zitten. Hierdoor verloor 
ik ze ook weer. Na zo’n 40 minuten waren we 
terug bij de spoorbaan, die zelfs op 9 meter 
diepte nog doorliep. Ik moest me met twee 
handen vasthouden en na de veiligheidsstop 
ben ik hand over hand langs de spoorbaan 
omhoog gekomen. 
 
Het liep dus goed af … maar ik denk nog wel eens terug aan deze duik. Het was onderwater echt 
fantastisch, maar ik had me beter en rustiger moeten voorbereiden. De uitrusting was wel goed, maar 
paste me niet helemaal goed. En … uitloden is belangrijk. Tot slot: vergeet niet dat een volle 15 liter fles 
met 200 bar 3 kilo zwaarder is dan een lege fles! Ik heb er wat leuke foto’s bij gedaan van de lokale 
duikclub www.plongeecap.com De camping is terug te vinden op www.armorloisirs.com 
 
Na deze enerverende duikervaring wil ik wel eens weten wat Goof en Margriet nu op die laatste dag in 
de Sinaï gedaan hebben en hoe ze dat ervaren hebben. 
 
Harm Verbeek 
 

Reanimatie herhalingscursus 
Op maandag 8 mei verzorgde Adrie van de Broeke van 
de Hartstichting speciaal voor onze club de 
herhalingscursus reanimatie in het Rode Kruisgebouw 
aan Klein Vlaanderen 59 te Middelburg. Een 12-tal leden 
ging er 
ge(re)animeerd 
tegen aan, nam 
de nieuwste 
theorieën tot 
zich en pro-
beerde in 
drietallen een 
viertal poppen 
tot leven te 
wekken. 
 

Vermeldens-waard is de opmars van de Automatische Externe 
Defibrillator (AED), die op veel openbaar toegankelijke plekken 
wordt opgehangen en bij gebruik waarvan de kans op 
overleven met meer dan 50% toeneemt. Slechts weinig 
mensen zijn echter opgeleid met de AED om te gaan. Een 
idee voor een toekomstige cursus?  

              Foto’s Kees Jan Lastdrager 
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… een dooie boel. 

Nadere kennismaking met… 
 

Han de Vlieger 
 
Waar en wanneer ben je geboren? In Middelburg, op 3 juli 1945. 
 
Met wie en wat woon je samen? Met Tina, 31 jaar getrouwd; 2 
dochters (25 en 27 jaar jong) en 1 kleinkind (3 jaar) 
 
Wat doe je in het dagelijkse leven?  
Ik bepaal overdag zelf wat ik doe, m.a.w. ik werk niet meer. Vorig jaar 
ben ik na een reorganisatie bij de gemeente Sluis op non-actief gesteld. 

Overigens na 42 jaar overheidsdienst. Mijn dag begin ik nu eerst met fietsen (koersfiets), zomer 
en winter, maakt niet uit goed of slecht weer. Iedere dag fiets ik zo’n 35 á 40 km. Zaterdag is mijn 
rustdag en ’s zondags fiets ik zo’n 80 á 100 km met de fietsclub. Mijn schoonmoeder, 92 jaar 
oud,  woont nog zelfstandig in Hoogeveen (Dr.). We gaan regelmatig op bezoek. Tot op heden 
heb ik me nog geen dag verveeld. 
 
Waar of hoe is het duiken voor je begonnen? 
In de zomer van 2001. Ik had vakantie. Het bleef maar slecht weer. Voordat ik weer aan het werk 
moest, wilde ik toch een beetje zonniger weer. Mijn vrouw boekte een ‘last minute’ vakantie naar 
Egypte. Bij het hotel was een dependance van Emperor Divers. Op één van de laatste dagen 
kwam ik de beheerder tegen. Hij vertelde me het een en ander over duiken en stelde voor  de 
volgende middag met een boot trip mee te gaan omdat hij enkele introductie duikers had. Tijdens 
deze boottocht heb ik gezien hoe e.e.a. in z’n werk ging. Hierover was ik zo enthousiast dat ik in 
het najaar van 2001 me heb opgegeven bij een duikvereniging. Achteraf heb ik er een beetje 
spijt van dat ik niet eerder met duiken ben begonnen. 
 
Is er een favoriete duikstek (in Nederland)?  
In Nederland heb ik gedoken in de Oosterschelde, Grevelingen 
en Oostvoornse Meer. De Oosterschelde heeft mijn 
voorkeur, omdat daar het meeste te zien is. De 
Grevelingen heeft het voordeel dat er geen 
getijde is. Het Oostvoornse Meer is geschikt 
om te leren duiken maar er is totaal geen 
onderwaterleven. Op de bodem is het een 
dooie boel. 
 
En misschien ook een minder leuke duikervaring? 
Op die plaatsen waar de scheepvaart dicht langs de duik locaties varen. Tussen Schouwen 
Duiveland en St. Philipsland vond ik het ronduit bijzonder gevaarlijk. Het gedreun van de motoren 
vond ik zeer hinderlijk en was van invloed op je concentratie. 
 
Heb je naast het duiken nog andere hobby’s? 
Fietsen, tuinieren, onderhoud huis en het repareren van alles wat kapot gaat. 
 
Wat is je favoriete gerecht en wat kan je absoluut niet door je keel krijgen?  
Ik lust bijna alles, maar ik heb geen voorkeur voor eieren, melk en tuinbonen. Tuinbonen vind ik 
varkensvoer. 
 
Van welke soort muziek ga je uit je bol en bezoek je wel eens een concert? Of ga je 
bijvoorbeeld liever naar de film? 
Ik heb totaal geen muzikale voorkeur. In huis en de auto staat meestal Sky Radio aan. Af en toe 
ga ik wel eens met mijn vrouw naar de bioscoop in Knokke, hoewel ik totaal niets om films geef. 
 
Wat is de favoriete vakantiebestemming en heb je nog reisidealen? 
Mijn favoriete vakantiebestemmingen zijn die landen waar van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 
laat altijd de zon schijnt. Ik wil nog wel eens een live aboard vakantie in de Rode Zee maken. 
 
En waar ga je nooit (meer) heen? 



 16

Naar Curaçao. (Sorry voor André, zie De Luchtbel van mei jl.)  Ik vond dit eiland ronduit onveilig. 
De bevolking was vrij agressief (waarschijnlijk een gevolg van de armoede) en het hotelpersoneel 
bepaald niet vriendelijk. 
 
Hartelijk dank voor de medewerking!! 
Margreet van Aalst 
 

Een menselijke dolfijn 
Door Dirk Hendrikx. Gelezen in de PZC van 24 april 2006. 
 

BRUSSEL. –Patrick Musimu uit Brussel kan 
7,5 minuten onder water blijven en tot 209 
meter diep duiken zonder flessen, wat meteen 
ook het wereldrecord is. Vorige week 
probeerden wetenschappers in het Brusselse 
overdekte duikersbad Nemo 33 uit te vissen 
wat het geheim is van deze menselijke dolfijn. 
 
Musimu onder water bezig te zien is een 
belevenis op zich. Hij duikt nonchalant naar een 
diepte van tien meter alsof hij zich in een 
kinderbadje bevindt, gaat rustig een minuutje 
liggen op de bodem, voert vervolgens gedurende 
een paar minuten wat slome zwembewe-gingen 
uit, gaat even staan, zwemt wat cirkeltjes, hangt 
nog even volkomen roerloos en komt na een vijftal 

minuten doodgemoedereerd weer boven water, zonder dat hij echt naar lucht moet happen. In die tijd 
hebben wij vergeefs diverse pogingen gedaan om tot vijf meter diep te zwemmen, maar moesten steeds 
voortijdig proestend en naar adem happend boven komen. 
Als Musimu zich echt inspant, kan hij meer dan zeven minuten de adem inhouden. “Als kind kon ik dat 
vanzelf al twee minuten, ontdekte ik tijdens spelletjes met vriendjes”, vertelt de uit een Congolese vader 
en Leuvense moeder geboren Brusselaar. De 35-jarige student fysiotherapie is werkzaam in een 
marketingbedrijf en vader van een dochtertje van 13 maanden. “Toen ik 28 jaar was, las ik een artikel 
over duiken zonder perslucht en had ik mijn roeping gevonden. Na drie maanden oefenen kon ik mijn 
adem zes minuten inhouden.” Op 20 juni 2005 verpulverde Musimu in Hurghada, Egypte, het 
wereldrecord duiken zonder fles. Hij bracht het van 171 naar 209 meter: “Je voelt je lichaam dan niet 
meer, het is of je alle honderdmiljard cellen apart ervaart. Je voelt letterlijk je bloed stromen. De pijn is 
amper te harden. Toch is het magisch”, zegt hij.  
 
Bokser 
Patrick Musimu is buitengewoon atletisch gebouwd – hij was 
vroeger bokser en karateka – maar dat verklaart natuurlijk 
zijn prestaties nog niet. “Op 200 meter diepte heb je per cm2 
van je lichaam 21 kg druk. Je longen worden samengedrukt 
tot 1/20

ste
 van hun normale omvang”, zegt dokter Peter 

Germonpré van het militair hospitaal Koningin Astrid, zelf 
een fanatiek duiker. “Een normaal mens is allang overleden 
voor hij zo diep komt. Door bloedingen van de longen of 
aders in de hals die springen. Wat Musimu zo bijzonder 
maakt, begrijpen we maar voor een klein deel.”  
De man heeft een ongelooflijke mentale kracht. Zo slaagt hij 
erin door pure concentratie de holtes in zijn hoofd, zoals de 
sinussen, vol te laten lopen met water tijdens het duiken zonder daar doodziek van te worden. “Je kunt 
het voor een deel vergelijken met wat yogameesters doen: ze kunnen lichaamsfuncties sturen waarvan 
normale stervelingen amper het bestaan beseffen, zoals ademhaling en bloedsomloop”, zegt 
orthopedisch chirurg, sportarts en duikfanaat Stefaan Deneweth. 
Om hier een wat preciezere kijk op te krijgen, ontwikkelden de Vlaamse artsen, die allebei lid zijn van het 
Europese duikersnetwerk DAN, in samenwerking met Italiaanse duikers/wetenschappers, een 
onderwater-echografietoestel. Het apparaat lijkt ontworpen door een professor in een stripverhaal en het 
stelt de onderzoekers in staat onder water verschillende hartfuncties te meten. Het zal een paar weken 
duren voor de cijfers zijn geanalyseerd. “We zijn erg benieuwd, want dit onderzoek is nog nooit eerder 
gedaan”, aldus Peter Germonpré. 
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Het overzicht van de bootduiken met de afvaartijden: 

 Datum Kentering Afvaartijd Bestemming  

Zaterdag 17 juni LW  14.45  12.30 De Ketel 

Zondag 16 juli LW  14.30  12.00 Wrak Gorishoek 

Zondag    6 augustus HW  13.35  11.30 De Muur Gorishoek 

Zondag 27 augustus LW  12.25  10.30 Gemaal Kattendijke 

Zaterdag  9 september LW  11.15    9.30 O 31 

 
Deelnemers: 

  17 juni 16 juli 6 augustus 27 augustus 9 september 

Betlem Henk deelnemer - deelnemer deelnemer deelnemer 

Burggraeve Renaat deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

Burggraeve  Ellen deelnemer - deelnemer deelnemer deelnemer 

Glas Kees deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

Hoeksema Dick deelnemer - - deelnemer deelnemer 

De Jong Yolanda - deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

Joose Leon deelnemer - - deelnemer deelnemer 

Lastdrager Kees Jan deelnemer deelnemer - deelnemer deelnemer 

Meerleveld Peter deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

Moet Bert deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

Van Snik Annemiek - deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

Spoor Frans deelnemer - - - deelnemer 

Spoor* Oliver deelnemer - - - deelnemer 

Van der Veen Ron - deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

Veerhoek* Erik deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

Verhage Martin - deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

De Wit Hans - deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

*onder voorbeh.       

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

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

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

introducés 
� Indien men zich niet afmeldt voor een bootduik treedt men, na overleg 

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

 
Veel duikplezier! 
Kees Glas, T 0118 614342 
 
PS. Neem vooral een decompressieboei mee! 
 
 
 
 

 
Bron Biologische Duikkalender. Uit Fauna Zeelandica, Zeefauna in Zeeland I: 190-191 
 
We zijn alweer in juni beland!! 
 
1. Vele soorten zeenaaktslakken zijn nog te zien, vaak parend, dan wel met eistrengen; 

daaronder de Kleine vlokslak, de Boompjesslak en vooral in de Grevelingen de Groene 
Wierslak.  

Deze slakken (Elsya Virides)  
zijn langgerekte dieren, met twee zijwaartse 
“vleugels” die normaal over de rug 
gevouwen zijn en voor het midden het 
breedst zijn. Bij grotere dieren (lengte tot 
7mm maar vaak kleiner) zijn de 
vleugelranden gegolfd en kunnen de 
vleugels niet meer strak tegen het lichaam 
worden gevouwen. In de vleugels zitten 
uitlopers van de middendarmklier. De 
vleugels worden niet gebruikt om te 
zwemmen. De kop draagt twee in de lengte 
buisvormig opgerolde reuksprieten. De 
dieren zijn meestal groen, soms rood of 
gelei-wit met kleine blauwe of rode puntjes. 
De Groene Wierslak leeft van bepaalde 
soorten groenwier en roodwieren en zijn 
voor hun leefgebied hierdoor beperkt tot de 

wierzone, vooral daar waar uitgebreide wiervegetaties voorkomen. Gewoonlijk vanaf de laagwaterlijn 
tot enkele meters diepte. 

2. Oorkwallen zijn soms nog in grote aantallen aanwezig. 
3. Er zijn nog steeds parende Sepia’s. 
4. Sepiolia’s weer algemeen, met name in de Grevelingen. 
5. Er is weer meer kans op Zeedahlia’s. 
      Zeedahlia’s (Urticina felina) zijn grote zeeanemonen die     
      rond of beneden de laagwaterlijn op harde ondergrond,       
      vooral, hoewel vrij zeldzaam maar soms in de Oosterschel- 
      de, op dijken te vinden zijn. In de diepere delen van de      
      Noordzee komt hij vrij algemeen voor. Zeeanemonen   
      worden met hun aanverwante groepen ook wel ‘bloem-  
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      dieren’ genoemd. De doorsnede van de voet van een Zeedahlia kan 17 cm zijn en deze soort kan tot     
      160 tentakels hebben.  

Zeeanemonen lijken niet erg beweeglijk maar de dieren zijn in staat zich op hun voetschijf kruipend te    
verplaatsen, ongeveer zoals een slak. Wie de dieren wil zien bewegen kan ze voorzichtig! aanraken.  
Bij de Zeedahlia voel je de tentakels dan “kleven”. De Zeedahlia kan met deze tentakels hele krabben  
of visjes naar binnen werken. 

6. De Blauwe haarkwal vormt een bedreiging voor onze blote huid – maar hij is wel mooi! 
7. De Waaierkokerworm is in de zomermaanden in volle glorie te aanschouwen. 
8. En de Wijde mantel laat zich zien. 
      De Wijde Mantel (Aequipecten opercularis) is 

een vrij dik-
schalige, bijna 
ronde schelp. 
De rechter 
schelp is boller 
dan de linker. 
De top ligt 
ongeveer in het 
midden en heeft 
aan beide kan-
ten een vleugel-
vormig uitsteek-
sel, het zgn. 
‘oortje’. 
Vanuit de top lopen 18-25 duidelijke ribben met daartussen een aantal 
fijnere. De lengte en hoogte is ongeveer tot 100 mm.  
Strandexemplaren zijn meestal zo’n  50 mm. De kleur is variabel tot 
geelwit tot paarsroze. Strandmateriaal is vaak bruingeel of blauwgrijs 
verkleurd.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag           27 mei  Inrichting aquaria duikers Biologische Werkgroep, Goese Sas, v.a. 9.30 u 
Zondag 11 juni  EHBDO-dag, werkhaven Bommenede, 9.30 – 13.00 uur 
Zondag             11 juni  Hans Verkooijen wandeling, Neeltje Jans, 14.00 uur 
Maandag         12 juni  Deadline juli/augustus-Luchtbel 
Maandag            3 juli  BestuursLedenVergadering 
Zondag               9 juli  Hans Verkooijen wandeling, Neeltje Jans, 14.00 uur 
Zaterdag           19 augustus Hans Verkooijen wandeling, Neeltje Jans, 14.00 uur 
 
 
 


