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Een nieuwe Luchtbel vol met nieuwe leuke stukjes. Foto's van de herhalingscursus reanimatie en 
reanimeerweetjes over nieuwe inzichten. Sterke verhalen over potvissen en een bultrug. Echt gebeurd! 
En heb je wel eens een thermocline gezien? Let maar eens op. Heb je plannen om te duiken en moet je 
er een eindje voor rijden, kijk dan in het stukje over werkzaamheden. Het zou zomaar kunnen dat ze aan 
de dijk werken en je er niet bij kunt.... Het derde deel is te lezen van Hans van Zetten, heel veel 
vakantieverhalen. Maar Hans, nu nog een verslag van je live-a-board ervaringen, je verhalen over 
geziene vissen, zeekoeien enz. Peter Meerleveld geeft je de kans! Wie geïnteresseerd is in een cursus 
onderwaterbiologie: schrijf je in! En wie wil niet mee doen met een sponsorduik? 
Er is weer iets te lezen over allerlei levensvormen. Als je ook iets opmerkelijks of leuks hebt gevonden of 
gezien: aarzel niet en post het in de onderwater brievenbus. Dan kun je het ook niet vergeten… 
Veel leesplezier en we rekenen op je kopij, uiterlijk maandag 11 juni. Alvast bedankt! 
 
Dick, Elly, Margreet en Veronica 
 
 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                        feliciteerd!feliciteerd!feliciteerd!feliciteerd! 
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Juli 2007: 
  3 – Han de Vlieger 
  4 – Kees Glas 
  8 – Leon van de Gruiter 
12 – Thijs Borsboom 
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 

Juni 2007: 
  1 – Jeroen de Maat 
  5 -  Anke Engelberts 
  5 – Hans de Wit 
10 – Marijke Croes 
10 – Peter Veerhoek 
15 – Frans Spoor 
18 – Bert Moet 
21 – Bert Kögeler 
22 – Marian van den Berg 
22 – Jaro van Waarde 
24 – Marijke van Hoek 
28 – Eric van Russen Groen 
29 – Yolanda de Jong         
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… ik vind het nog steeds 

veel te leuk om te doen 

 
 
 
Als ik mijn stukje schrijf, kijk ik meestal even terug op de periode tot aan mijn vorige stukje om te zien of 
daar een gebeurtenis heeft plaats gevonden waar ik enige inspiratie uit kan putten. Meestal is er wel iets 
wat mij nog bezig houdt en daar begin ik dan mee. En als ik dan eenmaal begin, komt de rest van het 
verhaal meestal vanzelf. Er zijn ook wel eens momenten dat ik effe diep moet nadenken om een 

beginnetje te vinden van mijn verhaal. 
 
Wat mij deze keer bezig hield was met name onze laatste 
bestuursvergadering. 
Nu hebben we als 
duikers al een 
bijzondere afwijking 
om ons te omhangen 
met ongeveer 35 kg 
aan apparatuur en 
aldus als attractie te 
gaan dienen voor 
allerlei dieren onder 
water. Je moet wel 
een extra afwijking 
hebben om in het 
bestuur van een club 

te gaan zitten. Maar het is wel een leuke afwijking vind ik 
persoonlijk. Je krijgt er veel voor terug. En meestal zijn de 
vergaderingen leuk, gezellig en ontspannend. Maar de laatste keer vond ik 
het wel heftig. Nu  is dat geen negatieve beoordeling, want als je begaan 
bent met een hobby, kunnen zaken heel positief heftig zijn… 
 
En er zijn dan ook momenten dat je als bestuurslid (en voorzitter) jezelf afvraagt of je zaken toch wel 
goed behartigt, de vergadering naar behoren verlopen is, of alle bestuursleden goed aan het woord 
gekomen zijn, kortom of het nog leuk is. Maar wat vooral moeilijk is, is om je eigen mening ter tafel te 
brengen. Want als voorzitter sta je wel eens in spagaat tussen de mening die algemeen doorheen de club 
heerst en je als voorzitter moet verwoorden en daarnaast je eigen mening als individu. En op zo’n heel 
enkel tegenstrijdig moment kan het wel eens voorkomen dat je jezelf afvraagt of je hier op deze manier 
nog wel mee door wil gaan… 
 
Vroeger was ik heel impulsief in zulke beslissingen. Heden ten dage ben ik al bijna 49 en heb ik mezelf al 
wat aangeleerd om niet ter plekke en op dezelfde dag 
te beslissen, maar om het te laten bezinken en er een 
paar dagen over na te denken. Want beslissingen, 
ingegeven door emoties, zijn (meestal)  niet zo 
effectief. Verstand komt met de jaren zullen we maar 
denken.  
 
Nu zullen jullie denken: “Waar wil-ie toch naartoe met 
dit verhaal?” Wel dat zal ik jullie eens vlug vertellen. Ik 
vrees met grote vreze dat jullie…. Het toch nog even 
met deze voorzitter zullen moeten doen!! (Of zijn er 
plannen om een revolutie te ontketenen, een coup te 
plegen, en mij  van mijn troon te stoten?) Want ik vind 
het nog steeds veel te leuk om te doen… Alleen iedere 
keer weer dit stukje schrijven, hé Dick!? Wanneer krijg 
ik mijn ontslag??????????? (grapje hoor!!) 
 
Maar zoals al vaker gezegd: jullie commentaar en opmerkingen als leden 
zijn nog steeds van harte welkom en worden hooglijk gewaardeerd! 
 
De bubbels, Renaat 

.. 35 kg aan apparatuur… 

.. heel positief heftig… 
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Rondje bestuur 23 april 
 
Dit keer gezellig bij de voorzitter thuis en waren bijna compleet  
Want alleen Saskia had zich afgemeld.  
 
Ingekomen waren er brieven van  

• NOB online ledenadministratie: Die gaat nog niet van start, 
want de software is nog niet op orde.  

      Cursusdata volgen. Bert meldt dat een aantal nieuwe leden 
    dubbele welkomstpakketten hebben gekregen. 

• NOB Uitnodiging Ledenvergadering 2 juni.  

• Roel vd Mast om de clubboot te reserveren. Dit wordt goedgekeurd. 
 
Het bootbesluit werd besproken en artikel 4 kwam aan de orde (het gebruik van de boot is uitsluitend 
toegestaan op de door het Duikteam “Zeeland” georganiseerde evenementen):  
Dit artikel zou het gebruik door leden op zich niet toestaan en stimuleert het door allen gewenste gebruik 
van de boot niet. Aangezien artikel 7 de volgens het bestuur noodzakelijke eisen aan de schipper stelt, 
wordt besloten artikel 4 te schrappen. Enkele andere artikelen worden nog door Marnix gecheckt. En 
hierna wordt de originele versie van het bootbesluit getekend door het bestuur. 
 
Met de geplande vullerscursus van woensdag 4 april was een en ander misgelopen door gebrekkige 
communicatie. Er vindt een herkansing plaats en gezien de grootte van de groep (15 man) is het handig 
om dit op twee avonden te doen en wel zo spoedig mogelijk. 
 
We hebben binnenkort een aantal jubilarissen. Het 
is dus tijd voor DTZ decoratiebeleid !!! 
En we hebben het volgende afgesproken: 
Voorjaars ALV :  Ben van Gelder Trofee 
Najaars ALV: Huldiging leden die 30 jaar bij DTZ 
zijn.  
 
Data volgende vergaderingen 

BLV’s 2007 : 18 juni, 10 sept, 22 okt. 
ALV’s 2007 : 26 november. 

 
Middelburg 10 mei 2007 
Kees Jan Lastdrager, secretaris 
 

 

 
Postbode heeft duikbrevet en flippers nodig. 

 
Gelezen in de PZC van 17 april 2007 
 

SUSAMI - Vrijwilligers doken gisteren naar de 
bodem van de oceaan om een brievenbus te 
vervangen een eindje voor de kust bij het dorpje 
Susami in het westen van Japan. 
 
De dorpsbewoners houden zoveel van de zee dat 
ze in 1999 de onderwaterbrievenbus lieten 
plaatsen. De bus is een officieel erkende postbak, 
die op de drukste dagen zo'n tweehonderd brieven 
bevat. Hij moest vervangen worden wegens 
slijtage. De nieuwe brievenbus staat verankerd op 
tien meter diepte.    
                                                                                                                                   foto Kyodo News 
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Door Marcel Modde. Gelezen in de PZC van 15 mei 2007 

 
Iedere minuut vrije tijd wijden Paul en Maria Engels-Raes aan het duiken. Zitten ze niet onder 
water, dan is het wel achter de computer voor het bewerken en monteren van de talloze uren 
filmbeelden die het echtpaar uit het Vlaamse Sint-Gillis-Waas maakt op de bodem van de 
Oosterschelde. Van al dat materiaal hebben ze twee dvd’s gemaakt, die haarscherp een indruk 
geven van het leven van zeepaardjes, de zeedonderpad en de vele andere bewoners die het 
gebied rijk is. 
 

“De Oosterschelde is onze grote liefde”, zegt Paul 
Engels. “De diversiteit onder water is enorm. Dat en 
de altijd maar weer verrassende ontmoetingen”, aldus 
Maria Engels. “Ook al maak je, zoals wij, zo’n 150 
duiken per jaar in dit gebied. Je weet nooit wat je 
tegenkomt. De tropen zijn ook wel mooi, met al die 
kleuren en het enorme zicht, maar het is daar zo 
voorspelbaar. Je weet dat er op een bepaalde plek 
veel Nemo-visjes zitten en dat ze daar blijven. In de 
Oosterschelde is het telkens maar weer afwachten. 
Dat houdt het spannend. Voor ons soort duikers 
althans.” Paul en Maria begonnen vier jaar geleden 
met het maken van onderwaterfilms. De Engels’ 
raakten gefascineerd van het omvangrijke leven in de 
Oosterschelde en werden lid van een biologische 
werkgroep om meer te weten te komen van wát ze 
zagen.  
De elf minuten durende dvd over een zeepaardjes-
koppel is 

aardig om naar te kijken en te leren over de gewoonten van 
deze wonderbaarlijke wezens. Maar hun jongste productie, 
met de zeedonderpad in de hoofdrol, zou zeker niet misstaan 
als documentaire op televisie. De Engels hebben de 4 
seizoenen van deze schorpioenvis-achtige in een dik 
zeventien minuten boeiend weten samen te vatten. In de 
opvallend kleurrijke film brengen worden ook de naaste buren 
van de bodemvis een bezoek gebracht. Zo passeren de 
onder meer de slakdolf, botervisjes die hun afgezette kluwen 
eitjes bewaken, een goed gecamoufleerde zeldzame 
spinslak, kokerwormen die in de stroming ‘net als bloemen 
buigen in de wind’, zeedahlia’s, slibanemonen en het langste 
(40 meter) dier op aarde: de snoerworm. 

De zeedonderpad is in de Zeeuwse wateren een 
bekende vis. Er komen hier twee variëteiten voor: de 
gewone en de iets kleinere groene zeedonderpad. Er 
bestaat ook nog een derde soort, de rivierdonderpad, 
maar deze leeft alleen in zoetwater. De 
zeedonderpad is een korte gedrongen vis met een op 
een pad gelijkende bolle kop. Hij is meestal 
bruinachtig gevlekt, maar er zijn talloze kleurvariaties 
mogelijk. Op zijn kop en kieuwdeksels bevinden zich 
stekels. De gewone zeedonderpad kan ongeveer 
dertig centimeter groot worden. 
“Onze fascinatie ligt bij de 49 bekende soorten 
naaktslakken”, verklapt Paul. Daar zal hun derde 
productie over gaan. “Bij het vinden van de dieren is 
heel veel geduld nodig. De truc is rustig duiken en 

tussen de begroeiing te  zoeken naar eitjes, die vallen het meeste op. Iedere slakkensoort heeft eitjes 
met hun eigen, specifieke vorm.”  
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De Engels hebben drie jaar, twaalf seizoenen, aan hun documentaire over de zeedonderpad gewerkt. 
“Het meeste materiaal staat ongebruikt in de 
computer. Soms over- of onderbelicht of te wazig. We 
gooien niets weg. Wie weet valt daar later met nieuwe 
technieken nog iets mee te doen. 
 
Natuurfilm onder water 
Paul en Maria Engels schieten hun meeste opnamen 
in de Oosterschelde, tussen de 0 en 10 meter diepte. 
Ze gebruiken een handcamera (Sony, TRV-950) die 
goed staat aangeschreven om z’n mooie 
natuurweergave. Met de lichtinval in de Oosterschelde 
is het beter filmen dan in de meer heldere 
Grevelingen. De films zijn te zien op www.duikentv.nl 
en worden verder alleen op aanvraag 
(paulengels@skynet.be) voor niet-commerciële 

doeleinden vertoond.  
 
 

 
 
Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 46, 19 april 2007  

 
Rob en Joke Maller wonen in Zierikzee en begeven zich 
meer dan regelmatig met duikuitrusting in het Zeeuwse 
water. Een verslagje van hun laatste duik:  
«We zijn de Grevelingen in gedoken, bij de Kerkweg Den 
Osse. Wij weten daar een aantal Dahlia’s te vinden en 
hebben even gekeken of die er nog waren…. Jawel hoor, 
een stukje gegroeid en gelukkig voor onze foto’s een 
eindje uit hun bijna onbereikbare plekje gewandeld! 
Op de terugweg, richting het beroemde Trapje (ik had 
mijn camera al uitgezet), kwam ik bij louter toeval een 
prachtig snotolf-mannetje tegen op een groot nest met 
eieren. Hoewel het een mooi beest is, zat er niet veel 
beweging in. Na een kwartiertje geduld, begon deze 
rakker echter zuurstofrijk water richting de eieren te 
blazen!  
Ik duik er nu bijna elke dag, om het uitzwemmen van de 
jonkies vast te kunnen leggen. En hoe vreemd het ook klinkt, het beest lijkt mijn 
aanwezigheid steeds beter te accepteren! De watertemperatuur is inmiddels al 11 
graden, dus ook voor de natpakduikers goed te doen.                         
          
 

 
 

Gelezen in Quest 4(5), mei 2007  

 
Het doodgaan van een idool is natuurlijk het verschrikkelijkste wat een ware fan kan 
overkomen. Een aantal bewonderaars van Steve Irwin, de Crocodile Hunter, kon er 
niet tegen dat hun Australische held door een pijlstaartrog uit het veld was 
geruimd. Zo’n dier stak Irwin in september 2006 met zijn giftige stekel in het 
hart. Na de dood van Irwin werden er op de Australische stranden tenminste 10 
dode pijlstaartroggen gevonden met een afgehakte staart. Uit wraak of uit 

onmacht gingen de fans waarschijnlijk op jacht naar de boosdoener. 
De schuldige prikker was natuurlijk allang verdwenen, maar de fans 
namen kennelijk genoegen met andere exemplaren om hun woede op 

te botvieren. Als de afgehakte staarten werkelijk in verband staan met boze fans, zou 
Irwin zich in zijn graf omdraaien. Want hij was een vervent dierenbeschermer.     

Foto: Rob Maller 
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Het overzicht van de bootduiken met de afvaarttijden: 

 Datum Kentering Afvaarttijd Bestemming  

Zaterdag 23 juni HW 10.24    8.30 O 31 

Zondag 15 juli LW 10.59    9.00 Gemaal Kattendijke 

Zaterdag  4 augustus LW 14.06  11.00 Kulkenol havenhoofd 

Zaterdag 25 augustus HW 14.10  12.00 Gorishoek veenblokken 

Zaterdag  8 september HW 14.26  12.00 Windgat ?????????? 

 
Deelnemers bootduik: 

  23 juni 15 juli 4 augustus 25 augustus 8 september 

Mario Collignon  X X X X 

Glas Kees X X X X X 

Hoeksema Dick X   X X 

Matthijsse Mathilde X X X X X 

Meerleveld Peter X X X X X 

Moet Bert X X X X X 

Kees Jan Lastdrager  X   X 

v.d. Scheer Wouter X X X X X 

Spoor Frans X  X X X 

Spoor Oliver X  X X X 

Veerhoek Erik X X X X X 

Verheaghe To X    X 

Verhage Martin X X X X X 

Hans  de  Wit  X X X X 

       

 
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een 2* duikbrevet of hoger en een geldige duikkeuring wordt 
aanbevolen. Gaarne bovenstaande informatie nauwgezet controleren en eventuele fouten zo spoedig 
mogelijk aan mij door te geven 
 
Als je verhinderd bent geef dat dan zo spoedig 
mogelijk aan mij door. Ik  ben bereikbaar op  (0118) 
61 43 42  (eventueel aan Hans de Wit (0118) 63 40 
43 (niet voor de juni duik))  
 
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.duikteam-
zeeland.nl). Garantie kan ik helaas niet geven 
 
De boot vertrekt vanaf het ponton aan de oostzijde van de Juliana haven in Yerseke. Indien 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 op nemen. 
 
 

DUIKLEIDERS GEZOCHT Voor de bootduiken die dit seizoen georganiseerd worden, worden nog 
duikleiders gezocht. Heb je belangstelling meld je dan aan. 
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Verder heeft het bestuur voor de bootduiken van de vereniging het volgende vast gesteld. 
 
� Twee sters brevet verplicht 
� Bijdrage voor introducé bedraagt € 7,-- 

(zelf afdragen aan de penningmeester) 
� Deze bijdrage geldt ook voor niet 

duikende introducés 
� Duikende introducés hebben geen 

voorrang boven niet duikende 
introducés 

� Indien men zich niet afmeldt voor een 
bootduik treedt men, na overleg met de 
organisatie, op als duikleider bij een 
van de volgende bootduiken. 

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

 
 
Op elk uur van de dag kun je terecht in De Grevelingen bij Scharendijke. Een leuke duikroute die je dan 
kunt volgen is te starten bij het wrakje achter De Kabbelaar op ongeveer 6 meter diepte en dan de 10 
meter dieptelijn te volgen in westelijke richting. Na het wrakje ontmoet je allerlei dijkbewoners en op een 

gegeven moment gaat de dijk over in zandbodem. 
Vervolgens stuit je op het fraai begroeide 
duikplatform, waar in de zomer vaak een school 
steenbolkjes onder schuil gaat. En even later zwem 
je tegen de rifbollen aan, waar je op kunt 
grasduinen tot je fles leeg is. Ondertussen natuurlijk 
wel in zuidelijke richting zemmend tot een diepte 
van een meter of  5. Je zwemt niet diep, gebruikt 
dus niet veel lucht en je bent, als je het niet koud 
krijgt, gemakkelijk een uur onderweg en er is veel te 
zien. 

Een drietal jaren geleden vond ik, samen met buddy’s Olivier Spoor en Erwin Heiliger, op de zandbodem 
bij het duikplatform een aantal tere gedoornde hartschelpen en enkele korfschelpjes. Beide soorten 
komen levend nog maar enkele jaren in ons land voor.  
 
Op 27 april van dit jaar zou ik samen met Marcel Jobse dezelfde route zwemmen. We keken weer uit 
naar de tere gedoornde hartschelpen en vonden enkele losse kleppen. We hebben die dus weinig 
gezien. Maar wat wel op viel was de 
gigantische hoeveelheid korfschelpjes, half 
uitstekend boven de bodem. Wel 10.000 
exemplaren per vierkante meter. Het leek wel 
een roze tapijt. Uiteraard deze waarneming 
direct gemeld op de website van de Stichting 
Anemoon. Van Peter van Bragt kreeg ik per 
mail de reactie dat het korfschelpje in de 
zuidwestelijke Grevelingen inmiddels een 
bekende verschijning is en dat de korfschelpjes 
inderdaad samen een soort tapijt vormen: met 
byssusdraden (bekend van de gewone mossel) 
hechten ze zich aan elkaar vast. Tussen en 
rond het veld met korfschelpjes zagen we nog 
een aantal jonge grote vlokslakken. 
 
Dick Hoeksema 
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De buitenwateropleiding wordt begeleid door de zgn. mentoren. Dit zijn ervaren duikers, die bereid zijn 
extra tijd te besteden aan de opleidingen. Hieronder vind je de mentorenlijst met de 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     
    0111 481 786 
    0118 461 009 
    0118 640 275 

Renaat Burggraeve 
Yolanda de Jong 

    1* Instructeur 
    1* Instructeur 

    0118 475 372    *)  
    0113 551 535 

Benny van den Steen     4*     0118 464 180 

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

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

    0118 629 959    *) 
    0118 616 532     
    0118 629 403 
    0118 553 248 
    0118 623 021   @ 
    0113 351 495   @ 
    0113 257 576      

Mathilde Matthijsse 
Chris Spoor 
Erik Veerhoek 
Martin Verhage 
Mario de Wever 

    2* 
    2* 
    2* 
    2* 
    2* 

    0118 635 161 
    0118 431 231 
    0118 475 083 
    0113 551 535 
    0118 471 410 

 
*)  = werkt in ploegendienst, soms ook overdag beschikbaar 

@ = doordeweeks beperkt beschikbaar                                                       Frans Spoor, Harm Verbeek 
 

 
 
 

 
Onderstaande personen zijn graag bereid om flessen te vullen. Schroom 
niet om te bellen, de compressor 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 Zonder lucht duikt niemand wel! 
Goof Weezepoel                      623 323  
Hans de Wit             634 043       Bert Kögeler 
 

 

 
 
Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 74, 19 april 2007 

 
De afgelopen weken zijn er diverse duikers tevergeefs naar een duikplek 
gereden, omdat Rijkswaterstaat de dijk op die plaatsen heeft afgesloten 
waardoor de duikplaats onbereikbaar is geworden. De reden hiervoor is 
dat dit jaar op veel plaatsen de zeeweringen verstevigd worden. Voorkom 
dus een teleurstellende rit naar Zeeland en houdt via 
www.zeeweringen.nl de werkzaamheden in de gaten. Je kunt via tel. 
0118-621370 ook de folder Zeeweringen 1 aanvragen. Foto: Eric Hamerslag 
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Deel 3, slot 
 
Met een ferry vertrokken we vanuit Penang (Maleisië) naar Penang-Medan (Indonesië). De boot ging in 
de deining flink tekeer, er brak een roer (of zoiets). Het was doodeng. We dachten dat we zouden om-
slaan. Na deze benauwde vijfurige tocht kwamen we in Medan aan. Onze vrienden Elon, Dewanty en 
Thalita stonden ons op te wachten. Zondag, de volgende morgen, naar de kerk. Een mooi gezon-
gen dienst. Dewanty was voorzanger. Een mooie stem. Alle mensen zingen trouwens mooi, blij, oprecht, 
keihard en uit volle borst. Het klonk geweldig. Toen ik daar zat in die overvolle kerk op een klein hard, 
houten bankje, naar buiten kijkend door de openstaande ramen naar de tropische zon en palmbomen 
kreeg ik kippenvel van ontroering. 
 
We vlogen naar Banda Aceh en namen de ferry naar Pulau Weh, een eilandje ten noorden van Sumatra. 
Hans en Henk gingen duiken bij een Nederlandse duikschool. We hadden Elon en Dewanty meege-
vraagd, maar als christelijke Indonesiërs durfden ze niet mee te gaan naar het streng islamitische Aceh.  
De haven was na de tsunami verplaatst, vroeger lag die zo'n 20 km ten oosten, nu ligt die 5 km ten 
westen van Banda Aceh. We zagen veel nieuwbouw. De chauffeur liet ons een herinnering aan de 
tsunami zien: een boot van 60 meter lag midden in een buitenwijk van Banda Aceh, zo'n 4 km van de zee 
verwijderd. De grote golf heeft dit platte bodemschip recht op het land, midden op een weg, gezet. 

Iedereen rijdt er laconiek omheen! Ze hebben van de motor 
van dit schip een elektriciteitscentrale gemaakt. Vanaf de 
ferry zien we de schade aan wal van de tsunami: naargeestig! 
Op het water stond een stevige bries we zagen een groep 
dolfijnen. Bij aankomst in de haven ontmoeten we dezelfde 
man die ons negen jaar geleden had begroet (en waarschijn-
lijk iedere blanke toerist die daar aankomt). Hij zong het 
Wilhelmus en sprak wat Nederlands. Pulau Weh is een mooi 
eiland. Na de tsunami kwamen er reddingswerkers uit Banda 
Aceh om op adem te komen van hun werkzaamheden in en 

om Banda Aceh. Nu komen er backpackers en duikers. Het is er fantastisch snorkelen en duiken. Bij 
onze eerste snorkeltocht zagen we een grote zeeschildpad. De dagen gingen voorbij met snorkelen, 
duiken, eten, boekje lezen, spelen op het strand en met de honden. We hebben een dag een brommertje 
gehuurd, we bezochten een jungle op het westelijke puntje van Indonesië: ‘kilometer nol' (nul kilometer). 
Vanaf een hoge rots boven zee zagen we een hele grote groep dolfijnen. Na een dag of tien hielden we 
het voor gezien en namen afscheid van het eiland. We vlogen terug naar Medan, terug naar Elon en 
Dewanty. Na een hartelijk afscheid begon onze terugreis naar Penang. Na een paar dagen reden we 
naar Kuala Lumpur en vlogen met Air Asia naar Phuket. 
 
We schrokken om Koh PihPih terug te zien. Wat hebben ze met dit mooie 
eiland gedaan? Na de tsunami  hebben ze het vol gebouwd met hotels, 
restaurants en duikscholen. Er wordt nog steeds gebouwd. Hans wilde 
graag hier duiken. Het was er erg druk en we vonden er niet veel aan. 
Ineens kregen we  een telefoontje van de Belgische oma die we op Koh 
Libung een paar weken geleden hadden ontmoet. Zij, haar man en 
kleinkinderen zaten hier. Ze hadden een geweldig strandje gevonden met 
een restaurant en een aantal bungalows. We klommen over een berg, 
daalden af en zagen de mooie plek Ranti Beach. Snel namen we de boot naar het stadje om onze 
spullen te halen en verhuisden naar Ranti Beach. Daar hebben we samen negen fantastische dagen 
doorgebracht. Henk en Hans gingen 5 dagen op bootduiktrip naar de Surin en Similan eilanden. Annabel 
en Willemien hadden een hutje (3 bij 3 meter) boven op een rots met een geweldig zee uitzicht, gingen 
heerlijk snorkelen en zagen mooi en veel koraal. 
  
We namen afscheid van Henk en reisden verder voor onze laatste drie weken (1 april komt steeds 
dichterbij). Via Koh Samui kwamen we bij Koh Pha Nang  aan, terug aan de Golf van Thailand. Het was 
er fantastisch, het internetten erg duur.  
 
Over een tijdje kunnen we iedereen weer in levenden lijve in Nederland zien. Tot dan! 
 
Groetjes van Hans en Willemien van Zetten met dochter Annabel 
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Reanimatie herhalingscursus  
 
Op maandag 14 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 16-tal leden ging er ge(re)animeerd tegen aan, nam de nieuwste 

theorieën tot zich en probeerde 
in viertallen een viertal poppen 
tot leven te wekken. 
 
Je leert elke keer wat nieuws. 
De reanimatie-inzichten zijn elk 
jaar weer anders.  
 
Vroeger ging men ervan uit dat 
een reanimatie een hartmas-
sage was. Maar nu hoorden we 
dat men niet het hart masseert, 
maar met het masseren variatie 

van druk creëert in de borst-
kas, waardoor de 

bloedcirculatie weer enigszins op gang komt.  
 

Bij een massage dient men nu 100 keer (!) in een 
minuut te pompen, 
waarbij elke 30 
keer pompen 
afgewisseld wordt 
met tweemaal 
mond op mond 
beademing. Was 
vorig jaar nog 15 
om 2.  
 
De circulatie hoeft 
niet eerst gecontro-
leerd te worden: als 
er geen ademha-

ling is, kun je gelijk gaan pompen: het hart wordt 
immers, mocht het kloppen, toch niet gemasseerd.  

 
Je hoeft ook niet meer precies twee vingerbreedten van het onderrand 
van het borstbeen: midden tussen de tepel(tje)s is prima. Kortom: elk 
jaar op herhaling is verstandig. 

 

Foto’s 

Kees Jan Lastdrager 

 

 

 

Laat To nu maar eens… 

Het is soms best 
eng… 

Leeft ie nog? 

Wat een kinnetje… 

Wat doet hij nou? 

Ik krijg hem niet aan de praat hoor! 
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Zeelandbrug noordzijde 
 

 
De noordzijde van de Zeelandbrug ligt op Schouwen-
Duiveland aan de Oosterschelde, vlakbij Zierikzee.  
Duiken bij een van de pijlers: de PZC stond er weer vol 
mee. Vanaf de kant lijkt het alsof er 1 grote brede pijler 
staat maar onder water staan er drie, kleinere ronde 
pijlers.  
 
Vanaf de kant is de eerste pijler gemakkelijk te 
bereiken. Bij laagwater is de diepte ongeveer -7 m. bij 
hoogwater en -9 m. Zwem met een kompaskoers (210 
graden) om de tweede pijler te bereiken. Deze staat op 
ongeveer 22 meter diepte. Ook deze pijler is de moeite 
waard om te bezoeken.  
 

Flora & Fauna  
De pijlers zijn prachtig begroeid onder andere met 
bloemachtige neteldiertjes (Turbularia indivisa) met 
daarbij in de buurt naakt-slakken. Natuurlijk vindt je er 
mosselen, oesters en rond de pijlers zwemmen 
Zeebaarsen en Harder. Het parkeren onder de 
Zeelandbrug staat er om bekend dat er herhaaldelijk 
auto's worden open gebroken.  
 
Vullen 
Sinds kort staat er op de duikstek zelf een zeecontainer 
met vulautomaat waar 24 uur per dag gevuld kan 
worden. Deze wordt geëxploreerd door duikcen-trum 
Witte Boulevard als deze niet werkt dan is het dichtstbijzijnde vulstation duikcentrum Vierbannen of 
Waterworld. 
 
 

Zweven langs pijlers een en twee onder de Zeelandbrug  
 
Door Marcel Modde. Gelezen in de PZC van 8 mei 2007 

 
Het gebied rond de 1

ste
 en 2

de
 pijler is voor sportduikers één van de mooiste plekjes van Europa. Het zicht 

is er nihil tot enkele meters, maar het onderwater leven 
is er rijk. Je waant je in een dichtbegroeid ‘oerwoud’. De 
zuilen zijn begroeid met bloemachtige neteldiertjes 
(Tubelaria indivisa of penneschaft). Deze twintig cm 
grote holtedieren met hun brede, witte tentakelkrans op 
oranje pootjes 
komen buiten-
aards over. Ze 
voeden zich 
met slakjes en 
kleine zand-
spiering. Ga 
vooral duiken 

bij hoogwater. Bij eb moet je onaangenaam klimmen over het 
stortsteen. De pijlers zijn kraamkamers voor de sepia’s. Rond de 
pijlers zijn hooiwagenkrabben druk doende, deze zijn meestal 
alleen nachts op jacht. Ze jagen op wormen en mosdiertjes. Lang kun je het niet volhouden in het water 
ineens slaat de kou toe en krijg je last van koude voeten.  
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Nadere kennismaking met… 
 

Marian van den Berg en 

Hans van der Togt 
 

Waar en wanneer zijn jullie geboren? 
Marian: Ommen 22 juni 1957. Hans: Voorburg 30 
december 1955. 
 
Wat doen jullie in het dagelijkse leven?  
Marian is ambulant begeleider in het basis- en 
voortgezet onderwijs met als specialisatie kinderen met 

een gedragsstoornis. Hans is directeur Water en Scheepvaart van Rijkswaterstaat in Zeeland. 
 

Waar of hoe is het duiken voor jullie begonnen? 
Op vakantie in Indonesië, na het snorkelen bij de Bunaken kregen we het te pakken. We hebben inmiddels 
kennismakingsduiken gemaakt op Bali en in Mexico en Marian enkele keren op Curaçao 
 

Is er een favoriete duikstek (in Nederland)?  
Nog niet, dat komt nog wel. 
 
En misschien ook een minder leuke 
duikervaring? 
Op Bali kon Marian niet klaren, terwijl Hans onder water de 
mooiste dingen zag! 
 
Zijn er naast het duiken nog andere hobby’s? 
We skiën en snowboarden graag, we houden van 
fietsvakanties. Marian is heel sportief en gaat veel 
hardlopen. Oh ja, Marian houdt ook van borduren! 
 
Wat is jullie favoriete gerecht en wat is er 
absoluut niet door jullie keel krijgen?  

Marian is een viseter, tonijn of sushi. Hans is meer een vleeseter met 
voorkeur voor wiener schnitzels, die zo groot zijn dat ze over de randen 
van je bord hangen. Deze voorkeur is ontwikkeld tijdens militaire dienst in 
Duitsland. Er zijn weinig dingen die  niet door onze keel gaan. Hans haat 
spruitjes, de lucht alleen al! 
 
Van welke soort muziek gaan jullie uit je bol en bezoeken jullie wel 
eens een concert?  Of gaan jullie bijvoorbeeld liever naar de film? 
We gaan regelmatig naar de schouwburg en dat kan van alles zijn; 
cabaret, show, muziek, toneel; we genieten van alles. 
 
Wat is de favoriete vakantiebestemming en zijn er nog reisidealen? 
Voor Marian maakt het niet uit als het maar sportief is. Hans heeft een 
voorkeur voor Italië met veel cultuur, terrasjes en natuur. Dit jaar gaan we 
fietsen in Noord Vietnam. Hans zou nog wel eens naar Zuid Afrika willen. 
 
En waar gaan jullie nooit (meer) heen? 
We waren ooit in een skioord waar op een nacht een truck met oplegger 
verscheen met opschrift “Veronica komt naar je toe”. Nou, dat soort 
vermaak daar zitten we niet op te wachten. 
 
Hartelijk bedankt voor de medewerking!! 
Graag gedaan. 
 
Margreet van Aalst 
 

We duiken en skiën graag… 

Voor Marian maakt 

het niet uit… 
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 Gelezen in de Texelse Courant van 14 mei 2007 

 
In het Marsdiep tussen Den Helder en Texel is een walvis gesignaleerd. Het betreft volgens kenner Kees 
Camphuysen een bultrug. Schattingen over de lengte lopen uiteen van 12 tot 14 meter. Het dier is gezien 
door kapiteins van de TESO-boot en donderdag door de bemanning van een patrouilleboot van de 

marine bij de Helderse zeedijk. 
 
Het is de vijfde keer dat een bultrug in de Nederlandse 
wateren is gesignaleerd. In 2004 spoelde er eentje aan op 
Vlieland, met een strop om de kop. De bultrug die tussen 
Den Helder en Texel waargenomen, zou een gezonde 
indruk maken. 
Een bultrug is een baleinwalvis die leeft in het noordelijke 
deel van de Atlantische Oceaan. Ongeveer een week 
geleden werd er ook al een bultrug gezien boven de 
Doggersbank in de Noordzee. Mogelijk gaat het om 
hetzelfde dier. 

De bultrug is inmiddels landelijk nieuws. Een reportage die het NOS Journaal eraan wijdde, met een 
interview met onderzoeker Kees Camphuysen, is op te roepen via www.nos.nl   

 

 
 

Jawel het is gelukt! Een nieuwe site op het World Wide Web! 
  

Kun je niet altijd mee gaan duiken, maar wil je toch weten wat er allemaal te zien was? Of wil je weleens 
weten wat er nou eigenlijk te beleven valt in het Veerse Meer middenin een winternacht? 

  
kijk dan hier: 

http://home.versatel.nl/m.jobse/ 
 ......en......er is een gastenboek (hint hint) 

  
groetjes 

Mathilde Matthijsse 
 

We worden wel verwend als Duikteam Zeeland. Vorige week werd de nieuwe website van Leon Joosse 
aangekondigd, www.dishoekduikers.nl, en nu alweer een site van een DTZ-lid. We zijn als redactie snel 
gaan kijken en je valt van je stoel van de mooie foto’s. Professionele plaatjes! Snel kijken dus. Red. 
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Oeps ik heb het snorkeltje gekregen! Het is nu geloof ik de bedoeling dat ik even 
iets over mezelf en mijn duiken vertel, waarbij duiken zowel een zelfstandig 
naamwoord als een werkwoord kan zijn. 
 
Laat ik eens een poging wagen te beschrijven hoe mijn duiken zijn begonnen. 
Duiken was voor mij, net zoals voor iedereen die er nog nooit mee in aanraking is 
geweest, een ver van mijn bed show. Iets onbereikbaars van de televisie. De 
eerste keer dat het duiken even dichtbij kwam, was tijdens mijn militaire dienst in 
Duitsland. Ik was gelegerd in Seedorf en daar was de mogelijkheid aanwezig om 
in je vrije tijd te leren sportduiken. Er was een zeer actieve duikvereniging. . . . . . 

met een ledenstop. Nou leken die tien maanden dat ik daar “te gast was” wel eeuwig te duren maar voor 
het overleven van een ledenstop waren ze te kort. 
 
Na het beëindigen van mijn “dwangarbeid” sprak ik 
voor het eerst met een stadsgenoot die enthousiast 
was geworden voor het sportduiken. Hij vertelde me 
het één en ander over het duiken en de opleiding waar 
hij pas mee was begonnen en prikkelde daarmee mijn 
latente interesse voor het “onderwaterse”. De persoon 
in kwestie heeft inmiddels de snorkel al weer aan 
Maarten gegeven. Een bevlieging. 
 
Ik ben toen even naar informatie gaan zoeken, de bibliotheek, niks te 
vinden. Of toch? Ja er was één boekje van Ruud Rozendaal met als titel “Sportduiken” of zo. Geleend en 
mee op vakantie genomen. Lezen en in de ban raken. Een snorkelsetje in Joegoslavië bij elkaar 
gescharreld. In het boek stond dat je je oren diende te klaren bij het afzakken naar diepte: proberen. 
Inderdaad, zo kun je naar diepte zonder dat je kop barst: Wonderlijk! Ook kon je zonder veel moeite naar 
beneden als je een soort handstand in het water deed, hoekduik noemden ze dat in het boekje. Trucjes 
ook even aan mijn vakantiemaatje uitgelegd: ene Kees Glas. Voor de rest van de vakantie werd voor een 
groot gedeelte ploegendienst bij de zee gedraaid door twee kersverse snorkelaars met één basissetje. 
Op de terugweg naar Nederland nog even langs de Franse zuidkust gereden. Daar vonden we bij een 
badplaatsje Theoule een rotsstrandje waar (inderdaad nog steeds om de beurt) heel veel visjes en 
anemonen vielen te bewonderen. Ik was verkocht en nam me voor in Nederland te gaan leren duiken. 
 
Als kersverse Amsterdamse student heb ik mijn 1* opleiding-binnenwater in de winter bij de NOB-

vereniging Diving Dutchman gevolgd en ben begin voorjaar 
geslaagd voor het theorie-examen en het binnenwater-examen. 
Mijn eerste echte duik heb ik aan het eind van het voorjaar in de 
Sloterplas gemaakt. Voor ingewijden: bij het “Ganzeneiland”. Mijn 
uitrusting bestond voor het grootste gedeelte uit geleend 
materiaal. Geen handschoenen, geen sokken, binnen vinnen. 
Wel een eigen trimvest, weliswaar zonder inflator maar met 
persluchtflesje, dat ik volgens de brevetbeschrijving pas mocht 
gaan gebruiken als ik ooit 2* zou worden. Een kanjer van een 
snoek gezien, zelfs duiken in Nederland is geweldig. Toen we 
weer boven waren kreeg ik van mijn begeleider meteen te horen 
dat dit een unicum was waar ik echt niet elke keer op kon 
rekenen. “Aan je trainingsmaatjes daar verder op hoef je het niet 
te vertellen, die geloven je toch niet”.  
 
Ik kon die zomer van iemand een enkele twaalf liter, slank model 
(nee geen bommetje) lenen. Op de fiets lucht halen voor het 

clubduikje op zondag. Enkel twaalf op je rug dwars door het Vondelpark, je rijdt dan natuurlijk wel een 
beetje voor joker, maar enfin, je moet wat. Opmerkingen als “ik weet dat die stadslucht niet zo gezond is, 
maar dat het hier zo slecht is gesteld?!” of “Kijk een ruimtevaarder met een zuurstoffles op de fiets!”  

… die geloven je toch niet! 

Ik zei toch zo geen bommetje… 
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waren niet van de lucht. Door schade en schande had ik inmiddels ondervonden dat het vervoeren van 
persluchtcilinders in het openbaar vervoer verboden is, zo ook in tram. 
 
Na drie duiken “met goed gedrag” in het buitenwater (ja inderdaad, meer niet)  kreeg ik mijn fel begeerde 
brevet. Buitenwaterexamen deden ze toen voor 1*s nog niet aan. 
 
Peter Meerleveld 
 
Ik geef het snorkeltje door aan Hans van Zetten. Hans, wat heb je onderwater voor moois gezien? 
 

 

Duikvereniging OVD 

organiseert in samenwerking met 

Fata-Aquana Dive center 

 

op 24 juni 2007 vanaf 10.30 uur een sponsorduik voor de 

“Doe een wens stichting” 

Deze stichting houdt zich bezig met het vervullen van  
kinderwensen voor ernstig zieke kinderen. 

 
Het is de bedoeling dat je als duiker zoveel mogelijk 
geld bij elkaar verzameld en daarvoor je duik laat 

sponsoren a €1 per minuut 
 

of € 10 voor de eerste duik 
 

of €15 voor twee duiken. 

Duiklocatie: Slag Baardmannetje aan het 
Oostvoornse meer. 

                                              Het startsein wordt gegeven door niemand minder dan  

HENK BRES 

Na afloop bestaat de mogelijkheid om mee te doen aan 
een afsluitende BBQ á €15 per persoon. Wel van 

tevoren opgeven. 

geef je op via: tralie@netje.nl 
 

gironummer: 7412846  
t.n.v. duikvereniging OVD o.v.v. sponsorduik 
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 Gelezen in BN De Stem, 11 mei 2007 
 
SINT ANNALAND - De stropers die worden opgepakt tijdens controles, vormen slechts het topje 
van de ijsberg, zegt beroepsvisser Peter Scherpenisse. "Dat is slechts een paar procent. Het loopt 
de spuigaten uit." 

Beroepsvisser Peter Scherpenisse vindt dat de overheid 
in samenwerking met duikverenigingen het stropen van 
netten moet aanpakken. Het stroperijteam Ooster-
schelde van de Algemene Inspectiedienst (AID) trof 
zaterdagavond bij het Grevelingenmeer 126 levende 
kreeften aan in de kofferbak van een auto. De stroper 
wilde volgens de dienst de dieren aan restaurants in de 
omgeving verkopen. Een groot deel van de illegale 
vangst was ondermaats. De AID sluit een nader 
onderzoek naar de handel van de man met restaurants, 
die mede aansprakelijk gesteld zouden kunnen worden, 
niet uit. De kreeften werden gevangen in de Greve-
lingen. De man werd zaterdagavond door de politie en 
AID betrapt. In de kofferbak lag ook een duikuitrusting, 

die in beslag werd genomen. De man is al eerder gepakt voor stroperij, aldus de AID. De kreeften zijn 
weer vrijgelaten in de Oosterschelde. 
"Het gebeurt veel vaker", zegt Scherpenisse. "We leiden jaarlijks tussen de 35.000 en 40.000 euro 
schade door opengesneden netten. Voor een deel doen natuurliefhebbers dat, maar ook stropers slopen 
de netten om de kreeften te roven." 
 
Het probleem speelt volgens de beroepsvisser, die zelf vanuit Sint Annaland op het Grevelingenmeer en 
de Oosterschelde vist op kreeft, paling, harders en zeebaars, al jaren. "Het aantal duikers neemt toe. Op 
de Oosterschelde en het Grevelingenmeer heb je honderdduizenden duikbewegingen per jaar." 
Dat maakt het voor de politie en de AID lastig om de stropers in de kraag te grijpen. "Het speelt onder 
water. Het enige dat je vanaf een boot ziet, zijn de luchtbellen in de buurt van een fuik, maar dan nog 
kunnen de duikers zeggen dat ze er toevallig langs kwamen of dat de fuik al was opengehaald." 
 
Zelf betrapte hij een stroper een keer op heterdaad, maar hij kon hem niet in de kraag grijpen. "Mijn 
fuiken zijn gemarkeerd met een boei. Ik kwam er bij één aan en zag de boei richting de dijk verdwijnen. 
De duiker gooide het anker op de kant. Op dat moment zag hij mij. Hij dook als een speer weer onder 
water en ging er vandoor." Scherpenisse meent dat er wat moet gebeuren. "Het is een taak die de 
overheid met de duikverenigingen moet oppakken. Er moeten duidelijke regels komen. Hoever een duiker 
van de fuiken moet blijven en daar moet ook op gecontroleerd worden. Als iemand een keer de fout in 
gaat, moet zijn lidmaatschap onmiddellijk worden ingetrokken. Daarnaast helpt het als de duikplekken 
wat meer worden gecentraliseerd. Nu mag iedereen duiken waar hij wil!"  
 

 
 

De Thoolse Duik- en ReddingsBrigade 

’’SNOTDOLF’’ 
 

organiseren op 8-10 juni een NOB-
onderwaterbiologieweekend 

 
De kosten van de cursus bedragen € 63,- p.p., over te maken op rekening nr. 362606854 

t.n. t.d.r.b.”Snotdolf” te Tholen ondervermelding van Biologiecursus . 
 

Nadere informatie: Ad Rijsdijk T: 0165-513503 of 06-21532881 
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Thermoclines. Wat zijn dat en hoe ontstaan ze?                                             Gelezen in Quest 4(5), mei 2007  
 
Volgens sommige wetenschappers is het Monster van Loch Ness een thermocline: de koude 
waterlaag ziet eruit als een donkere vlek in het water. In Nederlandse meren liggen thermoclines 
meestal rond de 6 meter. Op volle zee vind je de thermoclines tussen de 50 en 150 meter. Naar 
mate je dieper gaat, loopt de temperatuur ook terug, maar zijn de overgangen veel geleidelijker. 
 
Duikers kennen het verschijnsel maar al te goed. Terwijl je maar een paar meter dieper gaat, kom je 
ineens terecht in water dat veel kouder is. Hoe kan het dat waterlagen zulke verschillende temperaturen 
kunnen hebben en hun warmte niet uitwisselen?  

De plotselinge overgang van warmer naar kouder water heet 
een thermocline. Tijdens het duiken kun je een thermocline 
soms zelfs zien: het koudere water lijkt veel donkerder en de 
scheiding tussen de twee lagen ligt als een soort spiegel in het 
water.  
Het verschil wordt veroorzaakt door zonlicht dat de bovenste 
laag van het water verwarmt en zorgt dat deze laag minder 
compact wordt. Water dat verwarmd wordt, zet uit. De 
zonnestralen kunnen maar enkele meters doordringen in het 
water. Op de grens van waar de zon nog komt, ligt vaak een 

thermocline. Door het verschil in dichtheid tussen beide waterlagen mengen beide temperatuurzones 
slecht. Daardoor kan de bovenste waterlaag nog warmer worden en wordt het verschil in temperatuur en 
dichtheid nog groter en de thermocline nog duidelijker. 
In de herfst, als de kracht van de zon afneemt, verdwijnen ook de meeste thermoclines. Ook harde wind 
en stroming kunnen een thermocline laten oplossen.     
 

 
 
Door Eelco van der Linden. Gelezen in de PZC van 16 februari 2007 

 
Zoektocht naar kleinste deeltjes universum leverde potvissen op. 

 
ROME – Met een experimentele onderwatertelescoop hopen Italiaanse wetenschappers de kleinste 
deeltjes uit het universum te vangen. De eerste onderzoeksresultaten zijn opmerkelijk: geen ‘neutrino’s’ 
maar vele potvissen van 15 meter lang en een gewicht 
van 80 ton zijn door de telescoop waargenomen. Men 
dacht dat dit soort (Physeter macrocephalus) 
verdwenen was uit de Middellandse Zee.    
            
De dieren zijn waargenomen voor de kust van 
Catanië, een stad aan de oostkant van Sicilië. 
Op de zeebodem, 3,5 kilometer onder het 
wateroppervlak, staan sinds anderhalf jaar twee 
telescopen, opgebouwd uit kabels en trapezes, van elk 
750 meter groot. Op de top zijn duizenden sensoren 
aangebracht voor het opvangen van zowel licht als 
geluid. 
Het uiteindelijke project zal bestaan uit tachtig van 
zulke ‘torens’ die op een vierkante kilometer zeebodem zullen worden geplaatst. 
Het Nationaal Instituut voor Nucleaire Natuurkunde hoopt met de telescopen neutrino’s waar te nemen, 
minuscule deeltjes uit het heelal die informatie kunnen geven over het ontstaan van het heelal. 
De potvissen zenden klikachtige signalen uit, die door de telescopen zijn opgevangen. Hoewel nog niet 
het gewenste onderzoeksresultaat, is de ontdekking belangrijk. De potvissen staan op het punt van 
uitsterven. Volgens de onderzoekers passeren elke dag drie tot vijf vissen en kan hun aantal in dit deel 
van de Middellandse Zee ‘zeker enkele honderden’ bedragen.  
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De potvis is een walvis uit de familie der potvissen 
(Physeteridae). Het is de grootste soort van de onderorde 
tandwalvissen (Odontoceti). De potvis is tevens een van 
de grootste roofdieren die ooit geleefd hebben. Mannetjes 
worden tot 18 meter lang en vrouwtjes tot 11 meter. Het 
gewicht kan tot 50 ton bedragen. De lichaamskleur is 
donkergrijs en in het licht van de zon vaak bruinig. De 
potvis heeft alleen tanden in zijn onderkaak, en dan nog 
alleen de mannetjes. 
 
De potvis voedt zich o.a. met reuzeninktvissen, enorme 
pijlinktvissen, die hij tot op 3000 meter diepte vangt. 

Daarvoor heeft hij 3000 kg bloed, dat voor voldoende zuurstof zorgt om 2 uur onder water te blijven. De 
potvis eet gemiddeld per dag 3% van zijn gewicht. 
Het dier komt tegenwoordig voor in alle wereldzeeën. Volgens sommige deskundigen werkt de Noordzee 
als een fuik voor de potvis. Onderweg van de tropen naar het Noorden nemen sommigen dieren een 
verkeerde afslag en komen dan ook in de Noordzee terecht. Als dieren gewend zijn aan diep water 
kunnen zij niet wennen aan de zandbanken. Het is er veel te ondiep en ze missen hun favoriete voedsel, 
de inktvis. Ze raken gedesoriënteerd, vinden geen eten en raken verzwakt. Uiteindelijk stranden ze of 
sterven ze op zee. De recente toename van potvissen aan de Noordzeekusten is waarschijnlijk het 
gevolg van het einde van de potvissenjacht in de jaren tachtig. 
Een afvalproduct uit de darmen van potvissen, amber, wordt gebruikt bij de productie van parfum. 
Het grote hoofd van de walvis, de aparte vorm en de belangrijke rol in Herman 
Melvilles “Moby Dick” hebben ertoe geleid dat veel mensen hem beschouwen als de 
specifieke walvissoort. 
 

MUTATIES DUIKTEAM “ZEELAND” 
 
Maarten Janse (15-5-1985, 0*), Elstarstraat 50, 4421 DT Kapelle. T 0652174192,  
              Nieuw lid per 1 april 2007. Welkom! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vrijdag 8 juni – zondag 10 juni NOB-onderwaterbiologieweekend, Tholen 
Maandag  11 juni  Deadline juli/augustus-Luchtbel 
Zondag  17 juni  Hans Verkooijen Wandeling, Waterland Neeltje Jans, 14.00 uur 
Maandag  18 juni  BestuursLedenVergadering 
Zaterdag  23 juni  Bootduik, O31, 8.30 uur 
Zondag  24 juni  Sponsorduik “Doe een wens”, Oostvoornse Meer, 10.30 uur 
 
 


