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De sepia’s zijn weer in het land en we hebben er een romantisch stukje over. De 
snotolf trekt weg naar diepere oorden. De zomer staat weer voor de deur, de watertemperatuur gaat dus 
snel omhoog en ook onder water gebeurt van alles. Zie de mooie foto’s van Mathilde. Ons jongste lid 
Arnon deelt met ons zijn eerste duikervaringen. En Leon neemt ons mee naar de Westkapelse Kreek. De 
algen gaan bloeien, dus is het niet overal even helder. 
Boven water wordt van alles georganiseerd. In het volgende nummer hopen we terug te blikken op de 
Snackduik bij de mosselkwekerij van Erik. Het Oosterscheldemuseum en Terra Maris zijn een bezoekje 
meer dan waard. Velen zullen zich het enthousiaste verhaal herinneren van Ruud Paesie over het VOC-
schip Ravesteyn op 14 februari vorig jaar. Onlangs is Ruud gepromoveerd: proficiat Ruud!   
Margreet was er deze vergadering niet bij, ze zit volop in de verhuizing. We denken aan haar. Helaas 
missen we deze keer een kijkje in een logboek. Gelukkig heeft Dick net voldoende voorraad om de 
Luchtbel te vullen. We zijn blij met jullie duikverhalen en verwachten weer veel van jullie. 
De deadline voor het juli/augustus nummer is 16 juni. Veel inspiratie toegewenst! 
 
Dick, Elly, Margreet en Veronica 
 

 
 
 
 
 

   

   

 

       
 

1 Colofon 
2 Van de redactie / Verjaardagen / Inhoudsopgave  
3 Van de voorzitter 
4 Rondje bestuur 
5 De Westkapelse Kreek 
6 Zeeland Onderwater 
7 Inktvissen zijn romantisch / Werk in uitvoering 
8 Cursus klein kijken / Algenbloei / Parelmoer 
9 Kruipende vis ontdekt / Spullen te koop 
10 ’t Snorkeltje van Arnon van de Worp 
11 Gegrepen door het maritieme 
12  Duiken onder druk 
15  Bootduiken in 2008 III (opgave nog mogelijk) 
16  Het Oosterscheldemuseum / Het Wet Web Magazine 
17  Rondje Aquaria: Terra Maris 
18  Zeeuwse duikstekken: Westnol 
19  De vullerslijst / Mutaties DTZ per 1 mei / Agenda  

Juli 2008: 
  1 – Sabine Verweij 
  3 – Han de Vlieger 
  4 – Kees Glas 
  8 – Leon van de Gruiter 
12 – Thijs Borsboom 
14 – Sven van de Walle 
25 – Floris Buizer 
25 – Robert Koopman 
29 – Lisa Verhaeghe de Naeyer 
30 – Jim Shelton  
 

Juni 2008: 
  1 – Jeroen de Maat 
  5 – Anke Engelberts 
  5 – Hans de Wit 
10 – Marijke Croes 
10 – Peter Veerhoek 
15 – Frans Spoor 
17 – Sylvia Weenink 
18 – Bert Moet 
21 – Bert Kögeler 
22 – Marian van den Berg 
22 – Jaro van Waarde 
24 – Marijke van Hoek 
28 – Erik van Russen Groen 
29 – Yolanda de Jong 
30 – Arnon van de Worp 
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Ik ben een beetje bedroefd en trots.. Tja, wat nu weer zullen jullie zeggenE. 
 
Nou bedroefd omdat ik mijn stinkende best gedaan heb om een onderwaterhuis te pakken te krijgen voor 
mijn camera, wat wel gelukt is, en om dan nog vóór Mathilde een snotolf voor de lens te krijgen. Maar 
tegen de tijd dat ik dacht om eindelijk te gaan, was ze met toch weer voor. En Snot, die wil alleen maar 
voor de lens van Mathilde verschijnen! Want hij wist dat ik naar het Koepeltje zou komen, dus was hij 
maar verhuisd naar de Zeeland-
brug! 
 
Maar ik ben natuurlijk ook trots op 
Mathilde! Want ze schiet toch 
schitterende plaatjes. Nou wil die 
Snot, zoals ik al zei, alleen maar 
voor Mathilde poserenE Maar de 
resultaten mogen er zijn. Daar kan, 
volgens mijn bescheiden mening, 
menig fotograag nog bij staan 
likkebaarden. En die plaatjes van 
haar worden al op TV uitgezonden 
ook. In een reportage op Maximaal 
TV over sepia’s zag ik er 
verschillende voorbij komen van 
haar hand (of moet ik zeggen 
lens?) 
 
Maar niet getreurd, eerstdaags ga 
ik dus ook gewapend met camera 
te water en dan maar proberen. En 
met die digitale camera’s van tegenwoordig kan je proberen wat je wilt, als het resultaat niet bevalt kan je 
het gewoon weer wissen. Of je koopt een goed foto-bewerkingsprogramma en je komt ook een heel eind. 
Is in ieder geval goedkoper dan het oude fotograferen met filmpjes.. 
 
Het duiken met droogpak heb ik nu redelijk onder de knie. Na enig gestuntel, wat vreemde capriolen en 
een hoop stof onder water kan ik eindelijk relaxt een duik maken zonder nat worden. Is wel een vreemde 
gewaarwording hoor, geen water voelen. Maar nu we het kunnen, is de watertemperatuur van dien aard, 
dat we toch maar weer voor het natpak kiezen. Vind ik persoonlijk nog steeds het fijnste duiken. Ben je 
toch wat meer één met de natuur zullen we maar zeggen. En het grote voordeel, ik hoef me niet te 
haasten met omkleden of erg op mijn eigen waterhuishouding te lettenE De goede verstaanders (lezers) 
onder ons zullen wel precies weten wat ik bedoel. 

 
Dan nog even een puntje van zorg. Ik maak me namelijk zorgen 
over “Harry”. Harry schijnt zo langzamer-hand een zeer 
gewaardeerd lid binnen onze club te zijn, want hij gaat steeds 
vaker duiken met andere leden. Naspeuring binnen het 
ledenbestand heeft mij nog geen uitsluitsel gegeven over het 
brevet van Harry en ook bij de NOB is dit niet bekend. Ik vrees dus 
dat Harry niet in staat is om bij een duik zijn eventuele in nood 
verkerende buddy te redden of te assisteren. En  dan heb ik het 
nog niet over het slechte voorbeeld dat Harry geeft als buddy naar 
beginnende duikers toeE. En laten we daar bij onze mooie sport 
toch steeds de nadruk op leggen in de opleiding: doe een goede 
buddycheck voor het geval dat..,  want mocht er onverhoopt iets 

gebeuren, Harry komt niks uitleggen aan de eventuele achterblijvers! 
 
 
De bubbels,  Renaat 

Snotolf, Zeelandbrug 26 april 2008. Foto Mathilde Matthijsse 
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17 april 2008 
 
 
Ditmaal zijn we te gast bij onze penningmeester Marnix. Enigszins tot 
zijn eigen verbazing aangezien hij bij onze aankomst duidelijk met heel 
andere zaken bezig was (het ´pimpen´ van ‘n reeds verkochte auto ☺). 
 

Na enige tijd werd dan ook duidelijk dat ook enige andere bestuursleden van de nieuwe datum op de 
hoogte waren. Kortom het werd een ietwat knusse vergadering met Renaat, Marnix en ondergetekende. 
 
Zoals altijd opende Renaat op geheel eigen wijze de vergadering, waarna we natuurlijk aandachtig bij de 
les bleven. 
 
Het voorzittersoverleg van het zwembad heeft plaatsgevonden en hieruit zijn de volgende zaken naar 
voren gekomen: 
- Het boeken van het zwembad voor het winterseizoen 08-09. De woensdagavond en het zondagzwem-
uurtje zijn reeds door Renaat aangevraagd. Exacte data van ingang van de huur moeten echter nog 
bepaald worden. Hiervan worden jullie natuurlijk z.s.m. op de hoogte gesteld. 
- Rijden op het plein voor de ingang. Dit is ten strengste verboden. De politie heeft inmiddels aangekon-
digd op naleving van dit verbod streng te gaan toezien. Indien je duikmateriaal te zwaar is dan lijkt het 
toch goedkoper om een trolley aan te schaffen of desnoods 2 keer te lopen.  
- Gebruik magneetkaarten. Het zwembad verzoekt nogmaals om ten alle tijde de magneetkaarten voor 
toetreden tot het zwembad te gebruiken. Dit vanwege telling van bezoekers in geval van calamiteiten. 
Ook wordt er voor iedere geregistreerde bezoeker een hoeveelheid zwemwater ververst. Registreren 
betekent dus meer veiligheid en schoner zwemwater.  
 
DTZ mag trots zijn op het overgrote 
deel van haar leden voor wat betreft 
het betalen van de contributie. Wel 
lijkt het dat de penningmeester zich 
ieder jaar veel moeite moet 
getroosten om de contributie van 
minder dan een ´handje´ leden te 
incasseren. Aangezien het hier vaak 
dezelfde leden betreft, heeft het 
bestuur besloten om zich over het 
lidmaatschap van deze clubgenoten 
te gaan beraden. 
 
Sinds afgelopen ALV hebben Annick 
en Annette de Treur en Jubel-
commissie nieuw leven ingeblazen. 
Renaat heeft zich opgeworpen om 
Annick en Annette in hun werkzaam-
heden ´in te jubelen´.  
 
We hebben nog eens kritisch gekeken naar de verschillende verzekeringspolissen die DTZ op dit 
moment heeft. Het lijk erop dat we goed verzekerd zijn voor relevante zaken. De niet relevante 
verzekeringen zijn voor de overgrote meerderheid reeds in voorgaande jaren beëindigd. 
 
De voorbereidingen voor de volgende activiteiten zijn reeds in volle gang: 

- Snackduik: 01 juni 2008 
- Bezoek hyperbaar centrum Zeebrugge: datum nog te bepalen. 

 
De volgende BLV zal plaatsvinden op 09 juni om 20:00 uur in het clubhuis. 
En alvast voor jullie agenda´s: de Najaars-ALV zal zijn op maandag 27 oktober om 20:00 uur. 
 
Groeten, Ivo Legein, secretaris 

 

Nieuw leven in de Jubelcommissie. Foto gevonden door Paul Poland. 
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De Westkapelse Kreek ligt ten zuiden van Westkapelle en is ontstaan na het dichten van de zeedijk in 
1945. Deze zeedijk is gebombardeerd door de geallieerden in november 1944 als onderdeel van operatie 
Infatuate II. Door de sterke stroming van het getij ontstond achter de getroffen dijk een stroomgeul die 
minimaal 500 meter landinwaarts trok en een diepte van ongeveer 20 meter bereikte. Door de verzilte 
omgeving is in deze kreek een verassend onderwaterleven te vinden! 

 
Overzicht westelijk gedeelte Westkapelse 
Kreek met goede parkeergelegenheid 
 
Duikroute: Een goede locatie om te water 
te gaan is bij het parkeerterrein aan de 
Zuiderhoofdweg. Dit is gelegen onderaan 
het reddingsstation van de KNRM. Vanaf 
de naast gelegen duinen heeft men overi-
gens een perfect overzicht op de duikstek 
zoals op bijgaande foto is weergegeven. 
 
Vanaf het parkeerterrein loopt een pad 
richting het wandelpad rondom de kreek, 
loop hier een stukje naar links waarbij je 
enkele grote stenen ziet. Hier kan 
gemakkelijk te water worden gegaan. Zet 
vooraf je kompas richting de vuurtoren in 

het dorp (noord).  
 
Bij deze stenen kan goed te water worden 
gegaan 
 
De eerste meters kunnen behoorlijk stoffig 
zijn, niet alleen door de laag slib maar ook 
door wegschietende (plat)vissen. Tot een 
meter of 4 is de locatie daarom ook nog 
niet bijzonder interessant. Wanneer echter 
ruim 5 tot 10 minuten zijn uitgezwommen 
zal de kreek vrij snel dieper worden en het 
zicht verbeteren tot zeker enkele meters. 
Een enorme zandvlakte wordt zichtbaar 
met daarop mosselen maar ook vooral veel 
kussens van vaalgeel broodspons. Juist 
doordat de variatie niet groot is, zijn deze 
sponzen zo goed herkenbaar.  

 
Op de zandbodem zitten ontzettend veel 
broodsponzen 
 
Duikt men nog enkele meters dieper, dan 
neemt het aantal broodsponzen af maar 
neemt het aantal baksteenanemoontjes 
toe. Dit verwacht je eigenlijk niet in een 
kreek, maar door de invloed van het zout 
kunnen deze anemonen zich hier kennelijk 
prima huisvesten. Door ook hier weer de 
geringe variatie in het onderwaterleven 
vallen juiste de enkele soorten weer beter 
op en kleurt de bodem op sommige 
plekken gewoon oranje op door deze mooi 
maar kleine anemoontjes.  
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Een baksteenanemoon op de bodem van 
de Westkapelse Kreek 
 
Misschien wel het mooist (of meest 
bijzonder) in deze kreek is het kunnen 
waarnemen van oorkwallen en dan met 
name het ontstaan hiervan.  
Op een diepte van ongeveer 10 meter 
diepte zitten zeer veel poliepen die 
uitgroeien tot deze kwallen. Hier zitten de 
kwallen als het ware nog vast op 
de bodem terwijl andere exemplaren zich al 
door het water verplaatsen.  
 
 
 
 

 
Een nog vastzittende oorkwal 
 
Bovenstaande waarnemingen zijn gedaan 
medio april met een water temperatuur van 
plm 8 graden Celcius op 8 meter diepte. 
Gaat men echter nog dieper tot een meter 
of 15, dan zal de bodem zeer kaal worden 
op de vele schimmels na. Indien de zon 
schijnt zal door deze schimmel het licht 
gereflecteerd worden wat een onnatuurlijk 
maar apart licht oplevert. Het zicht is 
overigens op deze diepte zeker minimaal 5 
meter.   
 
Opmerkingen: Alhoewel is aangegeven dat 
het kompas richting noord moet worden 
gezet is dit meer een globale richting. Blijf 
in principe de bodem volgen. Door het goede zicht kan aan de contouren goed worden waargenomen in 
welke richting het dieper wordt. Vanwege de toch wel dikke sliblaag dient men hier zeker goed uitgetrimd 
te zijn en bij voorkeur niet met veel duikers gelijktijdig te duiken.  
 
In 1994 dook ik samen met voormalig DTZ lid Arend-Jan voor het eerst in de Westkapelse kreek. We 
gingen er in aan de kant van de Zoutelande en konden geen diepere diepte bereiken dan 3 meter. Het 
zicht was nihil en we kwamen alleen een zwevend inlegkruisje tegen en een gezonken zeilboot 
(speelgoed). Daarna nog enkele duiken gemaakt maar nooit echt interessanter dan toen.....  
  
Gisteren (26 april) echter met Michel daar wederom wezen duiken en nu aan de kant van de zeedijk. 
Ditmaal echter een ontzettend verassende duik met veel broodspons, baksteenanemonen en zeer veel 
oorkwalen. En dat in een kreekje..... Ik heb de stek op m'n site daarom maar gelijk geupdate met deze 
waarnemingen, inclusief foto's. Voor herhaling vatbaar! 
  
Zie: http://www.dishoekduikers.nl/walcheren/plassen-en-kreken/westkapelse-kreek.html Op deze site is 
een foto impressie van de duikstek te vinden in de vorm van een slide show.  
  
Leon Joosse                                                                Mathilde Matthijsse: 
 

 
 
Nieuw op Zeeland Onderwater, http://home.versatel.nl/m.jobse/: 
‘Fotoarchief’. In het fotoarchief kun je alle foto's van één bepaalde soort 
bekijken, bijvoorbeeld van de 'Gestippelde dieseltreinworm'. 
‘Links’. Links naar andere websites o.a. naar Duiken & Eten! 
Zie voor Zeeland Bovenwater http://tilliesfotos.awardspace.com/ ; zie De Luchtbel 32(2): 6).  
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Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 97, 8 mei 2008 

 

Wie de sepia’s onder de Zeelandbrug al eens bewonderd heeft, weet dit natuurlijk al lang. Maar nu is het 
dan ook wetenschappelijk bevestigd: inktvissen zijn geen verlegen en lome voortplanters, maar zeer 
romantische en opgewonden wezens. Met elk acht armen 
gaan ze zich te buiten aan buitenissige vormen van flirten 
waarbij het mannetje het vrouwtje geobsedeerd 
achtervolgt en soms en passant rivalen poogt te wurgen. 
Dit hebben onderzoekers van de Universiteit van 
Californië voor de kust van Sulawesi (Indonesië) 
vastgesteld.  
De wetenschappers stuitten ook op mannetjes die zich als 
vrouwtje 'uitdossen' en op een vrouwelijke manier 
zwemmen om zo dicht en onopvallend mogelijk bij een 
vrouwtje te komen. Het gaat dan meestal om een minder 
sterk exemplaar dat geen wrevel wil opwekken bij sterkere 
mannetjes in de buurt die met hun tentakels kunnen slaan 
en wurgen. De seksuele gemeenschap duurt tussen de vijf en dertig minuten en put de betrokkenen uit. 
Het mannetje en het vrouwtje dat tienduizenden eitjes legt, sterven binnen enkele maanden na dit 
opwindend samenzijn. 
Tot eind mei kun je nog voyeur zijn van de parende sepia in Zeeland. Houd er rekening mee dat op dit 
moment de bloei in het water zit. Het zicht is soms uiterst slecht. 
 

 
Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 96, 17 april 2008, en in de PZC van 17 april 2008 

 

Het opknappen van de vier duiklocaties aan het Grevelingenmeer is 
in volle gang. Bij ´t Koepeltje, Den Osse, De Kabbelaar en 
Dreischor wordt druk getimmerd en gebouwd. Waar je nu nog over 
de dijk moet klauteren, kun je 
straks via een trap de dijk op 
en af en vanaf drijvende 
steigers plons je gemakkelijk 
het water in.  
 
Op de foto zie je een houten 
vlonder in aanbouw bij De 

Kabbelaar. Hierover huppel je straks naar de duikplek, in plaats 
van te glibberen over het paadje dat er nu ligt.  

 
 
Er wordt ook een nieuwe dijkovergang 
gemaakt. Bij het Koepeltje in Scharen-
dijke komen een weg, steiger en lift 
speciaal voor gehandicapte duikers. Ook 
in Den Osse en Dreischor worden 
duikplaatsen vernieuwd. Het werk kost 
negen ton en moet voor de zomer klaar 
zijn.  
 
 
En links zie je al het eerste resultaat. Dat 
ziet er prima uit. Overigens komen 
sommige duikers ons wel erg bekend 
voor"  
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Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 97, 8 mei 2008 
 

Sommige duikers raken niet uitgepraat over alles wat ze in het Zeeuwse water zien. Andere staan daar 
dan gefascineerd naar te luisteren, verbaasd omdat zij alleen krabben en kreeften hebben gezien. 
Herken jij je hierin? Misschien is de nieuwe cursus Onderwater Biologie dan iets voor jou. Tijdens deze 
specialisatie leer je anders, vooral klein, te kijken waardoor je meer ziet van het indrukwekkende 
onderwaterleven van onze Oosterschelde en Grevelingenmeer. De NOB heeft samen met Nationaal Park 
de Oosterschelde en de Vlaamse duikbond (NELOS) deze specia-
lisatie geschreven.  
 
Het is een laagdrempelig gezellig cursusweekend geworden met 
lezingen, praktische duikopdrachten en veel tips en trucs. De 
eerste try-out vindt 13 t/m 15 juni plaats in Burgh Haamstede. Ben 
je geïnteresseerd, reageer dan snel naar Ron Cromberge 
secretariaat.bw@xs4all.nl of kijk op www.biologischewerkgroep.nl. 

 

 
Het is een jaarlijks terugkerend natuurlijk verschijnsel dat veroorzaakt wordt door fytoplankton.  
Met het opwarmen van het kustwater in het voorjaar en de sterke toename van zonlicht ontwikkelt 
de kolonievormende alg Phaeocystis pouchetii zich in enorme aantallen. Dit proces is ook sterk 
afhankelijk van in het zeewater beschikbare voedingstoffen. Het gevolg is dat in korte tijd op helder 
kustwater plaatselijk een bruine soep drijft. En dat is momenteel dus ook weer het geval.   
Door  de branding en golfslag gaan de algen echter snel stuk. Dan  komen er veel organische stoffen uit 
deze algen vrij die vooral bij westenwind na één of twee weken voor een enorme schuimproductie op het 
strand kunnen zorgen. Nogmaals, het is een jaarlijks terugkerend natuurlijk verschijnsel. 

Nu:            Straks: 

 
 
Elly Boerbooms                                                       Nautilusschelp, doorgezaagd: 
 

 
 
Bij iedere duik zie je schelpen (oesters, mossels, kreukels 
en andere schelpen) (weekdieren) liggen. Vaak besteden we 
daar niet zoveel aandacht aan, maar aan de binnenkant van 
schelpen vind je parelmoer. 
 
Bijna alle schelpen bestaan uit een aantal op elkaar liggende 
lagen, elk met een eigen functie, de parelmoerlaag is er één van. 
De dikte van de verschillende lagen varieert per weekdiergroep. Bij de meeste groepen is de 
parelmoerlaag één van de dunnere lagen waaruit de schelp bestaat, bij sommige is 
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de laag (bijna) afwezig, er zijn schelpen die voornamelijk uit de parelmoerlaag bestaat. Door de 
parelmoerlaag wordt de schelp sterk maar de voornaamste functie van parelmoer is dat de schelp aan de 
binnenkant glad wordt. Een andere functie is dat het schelpdier zich tegen parasieten en schadelijk afval 
kan verdedigen. 
Als een schelpdier door een parasiet wordt aangevallen of wordt geïrriteerd door een extern object wat 
dat dier niet kan uitwerpen, dan stelt zich een proces in werking. Dit proces kan ononderbroken door 
gaan totdat het schelpdier dood gaat. Meestal bevindt een dergelijk object zich tussen het dier en de 
schelp. De schelp maakt ter plaatse een verdikking: het object wordt in de schelp opgenomen. Minder 
vaak bevindt het object zich niet op deze plaats en zal zich een geheel losliggende parel ontwikkelen. 
 
Parelmoer is opgebouwd uit hexagonale aragonietplaatjes (calcium-
carbonaat) (CaCO3). Deze zijn geplaatst in een ononderbroken 
parallelle, dunne laagjes. De lagen worden van elkaar gescheiden 
door bladen van organische elastische biopolymeren. Deze mix van 
materialen maakt de schelp sterk en veerkrachtig.  
De schitterende, glimmende verschijning van parelmoer is te 
danken aan het feit dat de dikte van de aragonietplaatjes ongeveer 
0,5 micrometer bedraagt. Dit resulteert in constructieve en 
destructieve interferentie van licht in verschillende golflengtes, 
waardoor de verschillende kleuren van het licht weerkaatst worden 
bij verschillende hoeken waarin naar het parelmoer gekeken wordt. 
 
Parelmoer wordt in vele culturen als aantrekkelijk beschouwd  en 
daardoor gebruikt bij het vervaardigen van verschillende producten 
zoals knopen, juwelen, meubilair, muziekinstrumenten (inlegwerk in 
hout). 
De mooiste parelmoer wordt gevonden in tropische zeeën, 
zoetwater, in de rivieren van de Verenigde Staten en in de Stille 
Oceaan. Ook in verschillende Zeeuwse schelpsoorten vind je een 
parelmoerlaag 
 
Elly Boerbooms 
 

 
 
Gelezen in de Telegraaf van 6 april 2008 door Margreet van Aalst 

 

AMSTERDAM -  Ziehier de nieuwste vis ter wereld. Maar is het wel 
een vis? Het dier zwemt niet, maar kruipt. Het diertje van 

ongeveer tien centimeter lang heeft een platte kop en ogen die 
naar voren gericht zijn, net als mensen. Zijn borstvinnen lijken 

met wat verbeeldingskracht op korte beentjes. 
Onder zijn borst heeft hij voelsprietjes. Daarmee zoekt hij in het 

koraal naar voedsel. In het koraal verstopt hij zich ook en wellicht 

is dat de reden dat hij nu pas ontdekt is door de Universiteit van 
Washington. Het dier heeft nog geen naam.  

 
 

 
Vanwege een opruiming in mijn "duikhok" heb ik een aantal spullen te 
koop: 
een dames-natpak, een dames shorty, een paar schoentjes voor 
dames (roze), een automaat voor dames (roze), een trimjack voor 
dames (roze), een paar buitenvinnen en een duikcomputer (NIET 
roze). 
Geïnteresseerden kunnen even contact opnemen voor een eventuele 

foto of maat-opgave.  

Renaat Burggraeve 
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Woensdag 16 april 2008 was het dan zover: ik mocht naar buiten om te 
gaan duiken! 
 
De nodige voorbereidingen kwamen eraan te pas en die avond heb ik alles wel 
3 keer nagekeken. M’n duikbril, enzovoortE Nou de spanning zat er dus toch 
wel een beetje in. Toen stonden Erik en Arjo om kwart voor 7 voor de deur, alles ingeladen en richting het 
Veerse meer. Daar waren we dan om kwart over 7. Op het gemakje nog even in de kou gestaan en 
gewacht op de rest van de club. 
 
Toen mochten we om gaan kleden. Al die pakken aantrekken, daar ga je toch wel een beetje van zweten. 
Nou toen even op de foto met z’n allen. En dan doe je alles op je rug en dan loop je als 14-jarige met 
kilo’s lood en een fles op je rug richting het water. Lig je erin, moet je nog klunzen om je vinnen aan te 
doen, kom je erachter dat er nog een verpakking  plasticje in zit en kan je weer terug. Dus alles 
aangetrokken met behulp van mijn buddy Harm. 

 
Vest leeg geblazen, uitgeademd en dus op naar beneden! Maar nee hoorE : te weinig lood. Daar sta je 
dan, met je neus nog net boven water. Nog een paar keer geprobeerd, maar nee het lukte maar niet. Dus 
dan maar een andere manier. Harm pakte mijn hand vast en trok me naar de bodem. Dat ging gelukkig 
goed, dus “Op naar de vissen!!” dacht ik. Maar nee, geen vissen. Wel veel krabbetjes. Toch ook erg leuk 

om te zien hoe die over de bodem kruipen. Ook die zeesterren zijn toch wel 
erg mooi. Na 21 minuten de bodem geïnspecteerd te hebben, kwamen we 
terug op dezelfde plek waar we begonnen waren. Ik vind het toch echt knap 
van Harm hoe hij op dezelfde  plek terug komt.  
 
Uit het water is het toch wel heel erg 
koud zo met die wind. Gelukkig heeft 
Erik een bus die toch wel goed van pas 
komt. Na een nabespreking en een 
paar goeie tips om m’n duikspullen op 

te bergen en af te spoelen, moesten we weer terug naar huis. Mijn 
moeder was toch wel weer heel blij dat ik thuis was na al die 
verhalen over de overleden duikers. Nu begint het vervelendste nog: 
het spoelen van al die spullen. Duiken is leuk, maar al dat gedoe om het duiken heen is toch wel 
vervelend. Je moet alles goed schoonmaken, want jaE het is van de club. Toen kon ik eindelijk naar m’n 
bed.  
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En  zondag  20 april was het weer raak. Nu naar de Grevelingen waar we om 2 uur hadden afgesproken. 
Toen we daar aankwamen was het toch wel erg druk. Ja, ze hadden er vrijdag en zaterdag een kathaai 
gesignaleerd. Maar die was toen al gevlogen. We gingen dan toch maar een plaatsje verder, naar de 
Jachthaven Den Osse. Toen daar maar weer alles aangedaan. En met een paar kilootjes meer lood 
moesten we ook wat verder lopen naar de plek van bestemming, toch wel een zware en warme tocht. En 
eindelijk lagen we dan toch in het water, wat dan wel lekker is na zo’n wandeltocht. Helaas was er hier 
geen Snotolf te vinden, maar wel genoeg andere vissen, kreeften en krabjes. Na een wat langere duik 
van 40 minuten op een diepte van 14.4 meter was het genoeg geweest en gingen Erik en ik weer een 
lange tocht terug naar de auto. Na het gekluns met mijn pak en schoentjes was ik toch eindelijk weer 
aangekleed. Na een stroopwafel en de anderen chocolademelk met een scheutje rum, was de terugreis 
weer begonnen. Thuis aangekomen kon ik weer alles spoelen en ophangen om te laten drogen. 
 
Toen ben ik toch maar even op het internet wezen surfen voor een nieuw trimvest en een automaat in de 
uitverkoop (het duikvirus te pakken??) maar dat is toch niet zo makkelijk te vinden.  
 
Dit waren mijn eerste duikavonturen met Duikteam Zeeland. Maar het was toch wel heel erg geslaagd. 
 
Arnon van de Worp, 1 sters-opleiding 
 

 
 

Gelezen in de PZC van 19 april 2008.  

 
Middelburger Ruud Paesie promoveerde afgelopen donderdag op zijn onderzoek naar de illegale 
goederen- en slavenhandel op  West-Afrika in de achttiende eeuw. Zijn proefschrift is getiteld 
‘Lorrendrayen op Africa’. “Ik ben gegrepen door het maritieme”. Van verpleegkundige, als archeoloog 
naar duikgids, jeugdhulpverlener en historicus. De wetenschappelijke carrière van Ruud Paesie is 
geen gangbare. En als hij zich boos maakt - over de 
bouwput tegenover zijn Middelburgse huis - tekent hij ook 
nog even een cartoon, die vervolgens in heel de binnen-
stad wordt opgehangen. "Ik ben altijd heel gedreven 
geweest. Als ik met iets bezig ben, dan ben ik dat 
vierentwintig uur per dag." 
 
In de stellingen bij zijn proefschrift zijn alle passies 
vertegenwoordigd. "De slepende affaire rond de bouw van 
de Middelburgse schouwburg is veroorzaakt door 
bestuurlijk onvermogen en partijpolitiek opportunisme", luidt 
stelling twaalf. Paesie windt zich er nog steeds over op. 
"Het is nog steeds dezelfde regentenmentaliteit als ik in 
mijn boek beschrijf. In Middelburg is nog niets veranderd." 
 
Paesie begon met een opleiding tot verpleegkundige, terwijl 
hij tegelijkertijd zijn vwo-diploma haalde. "Van daaruit ben ik 
geneeskunde gaan doen en politicologie. Na een tijdje ben 
ik met mijn studies gestopt en ben ik een half jaar met een 
klein rugzakje door Afrika getrokken. Ik heb altijd veel 
gereisd en ben op een gegeven moment op de Maldiven 
terecht gekomen, daar gingen verhalen over een gestrand 
VOC-schip, de Ravesteyn. Toen is het archiefwerk 
begonnen." Door te speuren in oude documenten kon hij 
het schip nauwkeurig lokaliseren. Paesie, die intussen 
mede-werker was geweest bij de voorloper van het Nederlands Instituut voor Scheeps- en Onderwater-
archeologie, schreef een boek over zijn zoektocht en kreeg de smaak te pakken. [Over dit boek ‘Het 
VOC-retourschip Ravesteyn’ hield Ruud Paesie op 14 februari 2007 een lezing voor DTZ in de Brasserie 
van het Vrijburgbad. Zie De Luchtbel 31(1): 16. Red.]   
 
Zes jaar geleden verscheen zijn tweede boek over maritieme geschiedenis, deze keer over het VOC-
schip Stavenisse. ,,Na mijn eerste boek was ik gegrepen door het maritieme, door het Zeeuwse verleden 
ook. Het verbaast me altijd dat hier in Middelburg zo weinig belangstelling is voor dat belangrijke aspect 
van de lokale geschiedenis."  
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Door René Ducastel. Gelezen in Archimedes, 1/7/2002, en op www.kennislink.nl 
 

 

Hoe dieper je onder water bent, hoe meer invloed de gassen, die je inademt, hebben. Zuurstof-
vergiftiging, stikstofroes of de decompressieziekte zijn gevaren, die voortdurend op de loer liggen  

Onder verhoogde druk 
Hoe dieper je onder water gaat, hoe meer druk op je lichaam staat. Op tien meter diepte oefent het water 
een bijkomende druk uit van 100 kPa. Dat is ongeveer gelijk aan de normale luchtdruk. Bij iedere tien 
meter die je verder afdaalt, komt er 100 kPa bij. Op een diepte van dertig meter ondervindt een duiker 
een totale druk van 400 kPa.Bij het inademen trekken spieren de ribben omhoog en naar buiten zodat de 
borstkas uitzet. In de longen ontstaat een onderdruk waardoor lucht via de luchtwegen wordt 
aangezogen. Uitademen verloopt gewoonlijk veel makkelijker want de spieren ontspannen en de longen 
veren vanzelf terug.  

Ik en vele volksstammen met mij hebben de onderwaterwereld verkend met een snorkel. Door de hoge 
waterdruk gaat ademen door een snorkel moeilijk. Wanneer een duiker via een snorkel inademt, moet hij 
meer lucht inademen dan normaal, omdat de buis van de snorkel zijn zogenaamde dode ruimte verlengt. 
De dode ruimte is dat gedeelte van de luchtwegen waar geen diffusie van gassen optreedt. De druk in 
zijn longen gelijk aan de luchtdruk. Anderzijds oefent het water een grotere druk uit op zijn borstkas. Al bij 
een meter diepte zijn onze ademspieren te zwak om deze grotere druk te overwinnen. De longen blijven 
in hun uitademingsstand. Inademen is niet meer mogelijk. Je kunt dit probleem oplossen door lucht onder 
verhoogde druk in te ademen. Een SCUBA-duikset zorgt ervoor dat de druk van het inademingsgas gelijk 
is aan de omgevingsdruk. 

De oren klaren   

1 - Schedel Buitenoor: 2 - gehoorgang, 3 - oorschelp 
Middenoor: 4 - trommelvlies, 5 - ovaal venster, 6 - hamer, 
7 - aambeeld, 8 - stijgbeugel, 12 - buis van Eustachius 
Binnenoor: 9 - labyrinth, 10 - slakkenhuis, 11 -
gehoorzenuw 

De druk in het middenoor past zich bij het duiken niet 
automatisch aan. Door de hoge hydrostatische druk stulpt 
het trommelvlies naar binnen wat pijn in de oren 
veroorzaakt. Tijdens de afdaling naar de gewenste 
duikdiepte moet de duiker er op letten regelmatig de oren te 
‘klaren’. Dat gebeurt door de druk aan weerskanten van het 
trommelvlies gelijk te maken. 

De buis van Eustachius verbindt het middenoor met de mond- en keelholte. Er is een kracht nodig om de 
ingang van de buis van Eustachius te openen. De duiker sluit hiervoor de mond en knijpt met twee 
vingers de neus dicht zo perst hij een beetje lucht in het middenoor waardoor het trommelvlies zijn 
oorspronkelijke stand terug aanneemt.  

Luchtembolie 
Houd nooit je adem in bij het opstijgen. Want wat kan er dan gebeuren? De duiker vult bij het inademen 
de longblaasjes met lucht. Bij het opstijgen vermindert de druk. Wanneer hij dan niet uitademt, zal 
volgens de wet van Boyle de lucht in de longen een groter volume innemen. Stijg je op vanaf tien meter 
diepte dan zal het volume verdubbelen. Op een bepaald moment scheuren de longblaasjes en dringt er 
lucht in de haarvaten. Hierdoor ontstaan er luchtbellen in de bloedvaten. Komen deze terecht in de 
bloedvaten van het hart, dan kunnen ze een hartstilstand veroorzaken. In de bloedvaten van de hersenen 
kan een herseninfarct het gevolg zijn. 

Adem daarom steeds lucht uit als je naar het wateroppervlak stijgt. Al vanaf twee à drie meter diepte 
kunnen de longen schade oplopen. 
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Deeldrukken 
De lucht, die we normaal inademen, bestaat voor ongeveer twintig procent uit zuurstof en voor tachtig 
procent uit stikstof. Tijdens de evolutie is ons lichaam daaraan aangepast. De deeldruk van zuurstof in de 
ingeademde lucht bedraagt 20 kPa en van stikstof 80 kPa. De wet van Dalton zegt dat de som van de 
deeldrukken van de gassen in een gasmengsel gelijk is aan de totaaldruk uitgeoefend door het 
gasmengsel. Deze wet geeft ook aan dat de deeldruk van een gas dat wij inademen evenredig is met de 
omgevingsdruk waaronder wij het gasmengsel inademen. Op dertig meter diepte zijn de omgevingsdruk 
en dus ook de deeldrukken van deze gassen viermaal groter geworden.  
 
De effecten die gassen hebben op het menselijk lichaam hangen af van hun deeldrukken. De wet van 
Henry zegt dat de hoeveelheid gas die zal oplossen in een vloeistof bij een gegeven temperatuur, bijna 
evenredig is met de deeldruk van dat gas boven de vloeistof. 
Als de duiker naar beneden afdaalt, worden de deeldrukken van de gassen in de longen groter dan de 
deeldrukken van de opgeloste gassen in het bloed of in de weefsels. De oplosbaarheid van de gassen 
neemt toe waardoor de concentratie van de opgeloste gassen toeneemt. 

Zuurstofvergiftiging 
Zuurstofvergiftiging wordt een belangrijk probleem wanneer de deeldruk van de ingeademde zuurstof 
groter wordt dan 140 kPa. Naast de zuurstof gebonden aan de hemoglobine komt nu ook vrije zuurstof 
voor in het bloed. De hogere zuurstofdruk in het bloed heeft invloed op de hoeveelheid zuurstof, die de 
hemoglobine afgeeft aan de weefsels en de hoeveelheid koolstofdioxide, die vanuit de weefsels naar het 

bloed gaat. Dat heeft tot gevolg dat er te weinig CO2 wordt 
afgevoerd. Het ademhalingscentrum in de hersenen reageert op de 
veranderde gehaltes van zuurstof en koolstofdioxide. De duiker komt 
in een toestand van hyperventilatie. Een te hoge concentratie aan 
CO2 en O2 in de hersenen leidt zelfs tot een verstoorde 
hersendoorbloeding. Hiervan zijn de symptomen: verminderd zicht, 
ongecoördineerde spiersamentrekkingen, misselijkheid.  

De ongecontroleerde krampachtige stuiptrekkingen zijn werkelijk 
gevaarlijk. Ze overvallen de duiker onverwacht. Verschillende duikers 
kwamen daardoor in moeilijkheden omdat ze zo onmogelijk de 

drukregulator in de mond konden houden.  

Het gevaar van zuurstofvergiftiging kan vermeden worden door het zuurstofaandeel in de gasfles te 
verlagen van 20 procent naar bijvoorbeeld 10 procent. In dat geval zal de limietwaarde van 140 kPa niet 
bereikt worden op 60 meter maar wel op 120 meter. Om op zeer grote diepten te duiken wordt daarom 
een mengsel gebruikt waarin helium voor een deel de stikstof en de zuurstof vervangt. 

Roes 
Een overmaat aan stikstof zorgt voor een roes die bij de duikers bekend staat als de stikstofroes. Je 
concentratievermogen neemt sterk af, je kunt nog maar amper helder denken en je reageert veel trager. 
Het grote verschil met een alcoholroes is dat zodra de stikstofdeeldruk in de ademlucht opnieuw normaal 
wordt, de stikstofroes verdwijnt.  

Caissonziekte 
Ons lichaam verbruikt geen stikstof. Normaal is hoeveelheid stikstof in het bloed in evenwicht met de 
hoeveelheid stikstof in de lucht. Na een te snelle opstijging komen door de drukvermindering in alle 
lichaamsweefsels en in het bloed N2-gasbelletjes vrij. Bij O2 gebeurt dit niet, doordat het verbruikt wordt. 
Hetzelfde neem je waar bij het snel openen van een colaflesje. In de frisdrank is koolzuurgas opgelost 
onder een overdruk van 250 kPa. Draai je de dop in een keer open, dan bruist de CO2 door de plotse 
drukverlaging uit de vloeistof.  

Stijgt de duiker op met een snelheid van 15 meter per seconde dan is er niets aan de hand. Zijn lichaam 
geeft het teveel aan stikstof vrij zonder belvorming. Dit kun je vergelijken met het heel langzaam 
opendraaien van een dopje van een colafles.  
Bij het bereiken van de oppervlakte is er nog een overschot aan stikstof in het lichaam van de duiker 
aanwezig. Maar na twaalf uur zal de deeldruk van de stikstof in het lichaam, via diffusie in de longen, 
gelijk worden aan die van de atmosfeer. 
Indien de duiker geen decompressiestops inbouwt zal hij last krijgen van symptomen die de caissonziekte 
wordt genoemd. In het Frans wordt een ouderwetse duikerklok voor het duiken naar grotere diepten 
‘caisson’ genoemd.  
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Bellen kleiner dan 0,04 millimeter veroorzaken geen ziekteverschijnselen. Ze blijven in de longhaarvaten 
hangen en verlaten via de longblaasjes het lichaam. 
Meestal openbaren de ziekteverschijnselen zich pas na enkele uren. De grotere stikstofbellen hinderen 
de doorbloeding. Er treedt zuurstoftekort op in de weefsels waar het bloedvat naartoe loopt. 
 
Waggelpas 
De symptomen zijn onder te verdelen in vier categorieën. De stikstofbelletjes die terechtkomen in het 
weefsel onder de huid veroorzaken jeuk. De huid vertoont steken die op vlooienbeten gelijken. We 
noemen dit duikersvlooien of skinbands. Komen de belletjes terecht in de gewrichtskapsels dan gaat dit 
gepaard met pijn in de botten, spieren en ledematen. Dan spreken we van kronkel of bends. 
Als de belletjes terecht komen in de hersenstam of in het ruggenmerg zijn de symptomen duizeligheid, 
doofheid, spraakstoornissen, verlammingsverschijnselen en zelfs bewusteloosheid. Men spreekt dan van 
waggelpas of staggers. 
Verstikking of chokes doet zich voor wanneer de belletjes in de slagaders van het hart en de longen 
geraken. De duiker krijgt last van kortademigheid, benauwdheid, ademstilstand of bewusteloosheid. 
 
Recompressiekamer 
Men kan blijvende beschadiging voorkomen door de duiker in een recompressiekamer opnieuw onder 
druk te brengen. Het lichaam krijgt dan opnieuw de kans om de stikstof langzaam weg te werken. Bij 
minder erge gevallen duurt zo’n behandeling zeven uren, maar bij een ernstig geval neemt de 
behandeling al gauw 37 uur in beslag.  
 
Admenloos de diepte in 
Walvissen kunnen ongeveer een uur onder water blijven en dolfijnen een kwartier. Ze stijgen geregeld 
naar de oppervlakte om hun longen met verse lucht te vullen. Zuurstof wordt in hun bloed en spieren 
opgeslagen en verbruikt tijdens de duik.  
En wat kan de mens? Normaal kunnen we ongeveer een minuut ademloos onder water blijven waarbij we 
ons zo weinig mogelijk inspannen om zo weinig mogelijk zuurstof te verbruiken. Het wereldrecord Apnea 
Static, waarbij de duiker met een loodgordel om bewegingsloos op de bodem van een zwembad ligt, 
bedraagt een adembenemende 7 minuten 48 seconden. 
 
Free diving is de moeilijkste discipline: diep duiken op eigen kracht zonder zuurstoffles. Het touw dient 
alleen maar om de richting aan te wijzen en mag tijdens de recordpoging niet gebruikt worden. De druk 
op de buitenkant van het lichaam is verschrikkelijk. Het is alsof je longen in een bankschroef worden 
aangedraaid. Je moet gespierd en gehard zijn om die druk te 
weerstaan.  
Beneden moet je echter vooral zorgen dat de trommelvliezen niet 
scheuren. Daarom moet je de lucht die je vlak voor het duiken 
diep inademt, voor een deel naar je oren leiden door te slikken. 
Bij de mens bedraagt het totaal longvolume gemiddeld zes liter. 
Volgens de gaswet van Boyle-Mariotte zal op dertig meter diepte 
het restvolume van de longen, wat ongeveer 1,5 liter is, bereikt 
worden. 
 
Pure euforie 
Bij apnoe-duiken wordt tijdens het opstijgen de ademprikkel door 
de snel dalende O2-deeldruk en de stijgende CO2-deeldruk 
voortdurend groter. Dikwijls wacht de duiker tijdens het opstijgen 
te lang op de ademprikkel. Bevindt hij zich dan nog op een diepte 
van bijvoorbeeld tien meter, dan is de kans groot dat de duiker 
ten gevolge van een zuurstoftekort bewusteloos aan de 
oppervlakte komt. 
Deze discipline vereist een zware fysieke en mentale 
voorbereiding. Yoga speelt hierbij een essentiële rol. De duiker 
beperkt zijn inspanningen om zo weinig mogelijk zuurstof te 
verbruiken. Zodra er spierarbeid wordt verricht stijgt immers het 
CO2-gehalte in het bloed.  
 
Het wereldrecord vrijduiken staat op naam van Umberto Pelizzari en bedraagt 75 meter. [Dit record is 
inmiddels diverse malen gebroken; zie: http://www.impulseadventure.com/freedive/world-record.html. 
Red.] Zijn maximale longinhoud is tien liter. De apnoe-duikers hebben na hun duik te lijden van bends. 
Tijdens de duik gaat het gevoel van euforie crescendo. De hersenen krijgen bijna geen zuurstof meer en 
daardoor voel je je echt geweldig. Bijna wil je niet meer naar boven. 
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In het komend seizoen worden de leden van 
duikteam ‘Zeeland’ die in het bezit zijn van een 2*-
brevet of hoger en een geldige duikkeuring, weer in 
de gelegenheid gesteld om met de ‘Cornelis 
Laurens’ een aantal bootduiken te maken.  
 

 
 
 

 Datum Kentering tov Zierikzee Afvaarttijd Bestemming  

Zaterdag 28 juni HW 11.25    9.00 Windgat  

Zondag 13 juli HW 12.35  10.30 O 31 - O 32 

Zaterdag 26 juli LW  15.40  13.00 Kulkenol havenhoofd (Zierikzee) 

Zaterdag 23 augustus LW  14.25  12.00 Wrak Thoolse Gat 

Zaterdag  6 september LW  14.05  12.00 Kattendijke (oud gemaal) 

 
Deelnemers bootduik 28 juni: 
  Za 28 juni  Zo 13 juli  Za 26 juli  Za 23 augustus Za 6 september            

Marco Collignon x x x x x 

Kees Glas x x x x x 

Dick Hoeksema x _________ __________ x x 

Peter Meerleveld x x x x x 

Bert Moet x x x x x 

Michiel De Smit x x _________ x x 

Frans Spoor _______ _________ x x x 

Oliver Spoor* _______ _________ x x x 

Erik Veerhoek* x x x x x 

Han De Vlieger ________ _________ x x _________ 

Hans De Wit x x _________ x x 

 
 
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 (niet voor de duik van 26 juli)) 
 
We vertrekken steeds van het ponton aan de 
oostzijde van de Julianahaven in Yerseke (zie het 
kaartje). 
 
Als de duiklocatie en/of afvaarttijd is veranderd, 
probeer ik dat in de clubkrant te plaatsen. Helaas is 
dat niet altijd mogelijk, je doet er dus verstandig aan 
om enkele dagen van tevoren naar de definitieve 
vertrektijd en/of duiklocatie te informeren. Bij slechte 
weersvooruitzichten altijd contact opnemen. 
 

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 bepaald. 
� 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. 
 
De officiële inschrijvingstermijn voor de bootduik van is verstreken. Opgave is 
nog steeds mogelijk, evt. telefonisch. De plaatsing is op basis van volgorde 
van aanmelding. Er kunnen maximaal 16 personen mee. 14 dagen voor het 
vertrek kunnen introducés worden aangemeld (wel zelf de bijdrage aan DTZ 
regelen (zie boven)).  
 
Veel duikplezier! 
Kees Glas 
 
PS. Neem vooral een decompressieboei en/of gidslijn mee!! 
 

 

 

Vanaf  3 mei is in het Oosterscheldemuseum te Yerseke de wisseltentoonstelling “Oosterschelde NIET 
Alleen water” te bezichtigen. In deze tentoonstelling wordt aandacht besteed aan de innovatie van de 
mosselsector en de teelt van zeekraal en de kweek van zagers op het land. Ook het duiken, oude en 

nieuwe methode, komt in deze tentoonstelling 
aan de orde (Duikteam Zeeland is 
vertegenwoordigd).  

Tijdens de tentoonstelling wordt een film 
gedraaid over het onderwaterleven in de 
Oosterschelde en een korte film over het 
oogsten van de zagers bij de familie Janse in 
Wolphaartsdijk. Kortom een tentoonstelling die 

gaat over alles wat te maken heeft met het water in de Oosterschelde, zowel er in, er op als er onder.  

Het museum is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.30 t/m 12.30 uur en van 13.00 t/m 16.00 uur. Na 
3 mei van ook op zaterdag van 10.00 t/m 16.00 uur en in de maanden juli en augustus is het museum 
ook op maandagmiddag open van 13.00 t/m 16.00 uur. Gesloten op zon- en feestdagen. Voor bezoek op 
afwijkende tijden kan contact worden opgenomen met de VVV Yerseke telefoon 0113-571864. 
 
Van juni t/m september kunnen leden van Duikteam Zeeland het museum gratis bezoeken. Dit als 
dank voor de in bruikleen genomen spullen. Het museum nodigt iedereen van harte uit. Bij entree 
even melden dat je van Duikteam Zeeland bent. 
 
Oosterscheldemuseum, Kerkplein 1, 4401 DE Yerseke. T 0113-574374, www.oosterschelde-museum.nl  
 
Marnix  Poelman 

 
Een tip van 
Michiel de Smit 
 

Een absolute aanrader!  
Inmiddels zijn van www.wetwebmagazine.nl al 8 
afleveringen te downloaden van het digitale ‘Wet 
Web Magazine’, boordevol prachtige artikelen en 
foto’s.  
Nu is zelfs op de site helemaal gratis een complete gids voor het onderwaterleven in 
de wateren van Zeeland en de Noordzee te downloaden. De gids is gebaseerd op het 
boek 'De Groene Zee'. Inmiddels is het boek gedigitaliseerd en aangevuld met nieuwe 
foto's. Niets blijft hetzelfde, ook duikwater niet. En daarom willen de schrijvers van de 
Groene Zee hun gids blijven actualiseren en de compleetste verkrijgbare gids maken. 
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Terra Maris, tussen Oostkapelle en Domburg 
 
Terra Maris is eigenlijk geen aquarium te noemen, maar het is dicht bij huis en heeft leuke dingen te 
bieden. Op donderdag 18 mei 2006 is dit museum, bij Kasteel Westhoven, tussen Oostkapelle en 
Domburg, geopend. Het is een museum over natuur en landschap van Zeeland. 
 
Terra Maris, het voormalige Zeeuws Biologisch Museum, is volgens stichting Het Zeeuwse Landschap 
een buitenbeentje onder de Nederlandse musea, 
door het onderwerp en de daarbij gekozen 
invalshoeken. In de exposities is vaak aandacht 
voor de ontstaansgeschiedenis van het Zeeuwse 
land; die had tot dusver te weinig aandacht 
gekregen. Ten onrechte: het streekeigene van 
de provincie Zeeland zit voor een belangrijk deel 
in die bijzondere ontstaansgeschiedenis. 
Daarvan kennisnemen betekent inzicht krijgen in 
de essentie van Zeeland. Deltagebieden zijn 
sowieso al dynamische gebieden, maar de eeuw 
na eeuw voortgezette inpolderingen en soms 
dramatische landverliezen hebben in Zeeland 
wel voor een heel bijzondere landschapshistorie 
gezorgd. 
 
Er is ook aandacht voor de toekomst van Zeeland. Houden we het droog en bewoonbaar in de toekomst? 
De (wissel)exposities belichten naast het landschap ook de natuur van Zeeland; voor een deel is die 
trouwens nauw verbonden met de geschiedenis van het landschap. Zowel binnen- als buitendijkse 
natuurgebieden komen aan bod. Terra Maris heeft niet alleen een binnenexpositie; bij het museum hoort 
ook een landschapstuin van 2,5 hectare. Zo is er een stukje duinlandschap te zien en een kreekrestant. 
Maar ook is er een schapenweitje met daarin behalve schapen, Zeeuwse fruitbomen. In 2007 is er een 
segment van een zeewerende dijk aangelegd; daar is ook te zien hoe hoog het water komt bij een 
gewone vloed en bij een stormvloed. Er leven hier bunzingen, ijsvogels en nog vele andere dieren. 
Terra Maris past in de internationale trend van groeiende aandacht voor de regionale identiteit. De 
omvorming van biologisch museum tot museum voor natuur en landschap werd mogelijk door de 
financiële steun van de Europese Unie en provincie. 

 
Er is een transparante ontvangstruimte verrezen op het 
binnenplein van het monumentale oude koetshuis. Het 
museumcafé, de entreebalie en de museumwinkel 
hebben hier hun plek. Het koetshuis zelf is in zijn geheel 
beschikbaar gekomen voor de gevarieerde exposities. 
Onder meer filmbeelden, geavanceerde animaties, 
maquettes, archeologische objecten en een deel van de 
omvangrijke biologische collectie worden getoond.  
 
Maar er is ook een zeeaquarium in het museum aan-
wezig. In dit aquarium leven vissen en andere zeedieren 
die in de Oosterschelde en kuststrook voorkomen. 

Belangstellenden kunnen, eveneens op aangekondigde tijden, een kijkje nemen achter de schermen van 
het zeeaquarium. De deelnemers aan deze excursie krijgen uitleg over de werking van het aquarium en 
zien hoe dieren gevoed worden. 
.  
Wie het leuk vindt om op zoek te gaan naar onverwachte dingen op het strand, kan op aangekondigde 
middagen (zie voor de diverse aankondigingen de website) mee met de jutter van museum Terra Maris. 
Eerst geeft hij dan een inleiding bij het grote zeeaquarium. Daarna geeft hij uitleg over onder meer 
schelpen en veenbrokken.  
Ook worden er regelmatig (in juli bijna wekelijks) roofvogelshows gegeven 
 
Ook zeer de moeite waard is de omgeving van het museum en zeker in deze tijd van het jaar! De 
Rododendrons bloeien weelderig, breng een bezoek aan het kasteel en je kunt in het bos en duingebied, 
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de Mantelinge, fantastisch wandelen. In het bos dus of lekker slenteren langs de vloedlijn. En ik kan het 
weten want ik heb hier een paar maanden mogen wonen en prachtige wandelingen gemaakt.  
 
Te zien in Terra Maris vanaf 19 april 2008 t/m 11 januari 
2009 is de tentoonstelling: “Ogen op Steeltjes”: een 
wisseltentoonstelling waarin “krabben, kreeften en 
garnalen” centraal staan. Als je langs de Zeeuwse stranden 
of dijken struint kan het haast niet anders of je komt ze 
tegen. Langs de vloedlijn, in plassen op het strand , tussen 
de wierbegroeiing van de dijk of gevangen in de netten van 
de fuikenvisser. En wij als duikers ook onder water 
uiteraard. Fascinerende zeedieren, soms ook een beetje 
eng met de tien poten en scharen.  
 
In Zeeland komen wel 60 soorten krabben, kreeften en 
garnalen voor. In deze tentoonstelling zijn ze te zien in 
levende lijve, in aquaria, maar ook in diorama’s en op prachtige onderwaterbeelden. 
Natuurlijk komt ook de Oosterscheldekreeft, de grootste van de Zeeuwse soorten, uitgebreid aan bod.  
 
Terra Maris, Duinvlietweg 6, 4356 ND Oostkapelle, T 0118 – 582620, W www.terramaris.nl 
Openingstijden: mei t/m oktober dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur, november t/m april woensdag t/m 
zondag van 12.00 tot 17.00 uur 
 
Margreet van Aalst 
 

 
 
 

Westnol in westen van Noord-Beveland 
 

De Westnol is geen aangename duikstek door de vele 
gemene Japanse oesters. De plaatselijke huisartsen uit 

Wissenkerke en Kortgene kennen de beschadigingen die die 
oesters kunnen aanrichten maar al te goed. Als je over die 

lastige oesterbanken heen bent gekomen kun je hier de 

prachtigste dingen zien, zoals o.a. de witte Zeeanjelier.  
 

Naast de scherpe oesters kan de stroming en het slechte 
zicht je in de problemen brengen. Het is geen geschikte 

stek voor onervaren duikers. Het beste kan je voor het 

einde van de nol aan de rechterkant het water in gaan. Zwem dan een stuk van de nol af en buig dan 
pas naar het Noorden af. Probeer na de duik op de zelfde plaats terug te komen. 

  

Je rijdt richting Kampenland op 

de N 225 neem je de afslag 
Wissenkerke tot het dorp. In 

het dorp ga je rechtdoor tot de 

T splitsing met de Dorpsdijk, 
daar rechtsaf tot de eerste weg 

links net buiten het dorp, de 
Keihoogteweg. Deze ga je in en 

dan doorrijden tot aan de dijk. 

Hier neemt de weg een scherpe 
bocht naar rechts. Je kunt in de 

bocht parkeren. Over de dijk 
naar links zie je een dam, dat is 

de Westnol.  
De Westnol ligt bij de inlagen, dat zijn binnenwateren die ontstaan zijn door het ophogen van de dijken.   

Dichtstbijzijnde vulstation is duikcentrum Goes diving Opril Westwal 2a  

  Elly Boerbooms 
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De onderstaande personen zijn graag bereid om flessen te vullen. 
Schroom niet om te bellen, de compressor staat er voor ons 
allemaal! Maak tijdig een afspraak met een van hen. Als je favoriete 
vuller niet te bereiken is, probeer je gewoon een ander. 
Renaat. 
 
Renaat Burggraeve     Marian Roos    
Marco Collignon            Bert Schreurs   
Kees Glas  Frans Spoor     
Leon Joosse                Benny vd Steen  
Kees Jan Lastdrager Erik Veerhoek   
Roek van der Mast Harm Verbeek   
 
 

 
Margreet van Aalst is verhuisd! 
       Margreet en Peter: veel woonplezier op jullie nieuwe stek! 
 
 

 
   

 
 
Zondag     1 juni Snackduik Erik’s Place, 13.45 uur 
Zondag        8 juni Hans Verkooijen Wandeling, Neeltje Jans, 14.00 uur 
Maandag     9 juni BestuursLedenVergadering in het clubhuis, 20.00 uur 
Maandag   16 juni Deadline juni-Luchtbel 
Zondag     22 juni Hans Verkooijen Wandeling, Neeltje Jans, 14.00 uur 
Zaterdag      28 juni Bootduik Windgat, Kon. Julianahaven, Yerseke, 9.00 uur 
 


