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Deze maand staan in De Luchtbel de cursussen centraal: de 1* instructeurs-
opleiding, de 1* opleiding en de cursus onderwaterbiologie. In juni start de cursus 
wrakduiken en dit najaar start Harm met de curcus DAN. 
Erik en Arjo kunnen weer aan de bak met de Snackduik& Het onderwaterleven wordt weer langzaam 
wakker en in deze Luchtbel duiken we mee met de belevenissen van Mathilde en Yoeri.. 
En bij velen slaat de sepiakoorts al toe& Houd je niet in en schrijf je belevenissen in De Luchtbel. 
Jonge snotolfen en straks jonge sepia’s, maar ook boven water gaan de 
geboorten verder: Mario de Wever is weer vader geworden, proficiat! 
We wensen jullie veel leesplezier. Nieuwe kopij graag uiterlijk 14 juni 
naar de redactie. 
 
Arjo, Dick, Margreet, Marian en Veronica 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Colofon 
2 Van de redactie / Verjaardagen  

 / Inhoudsopgave  
3 Van de voorzitter / Wormvormig aanhangsel 
5 Cursus onderwaterbiologie 
6 Cursus Basic life support 
7 Resten wrak voor de boulevard / Zeemonster meegelift 
8 Onderwater macrowereld / Duiker overleeft speer in borst  
9 Bijzonder zwemplekken / Geboren Bodhi de Wever 
10 Op zoek naar de snotolf  

       / Snackduik Veerhoek’s place       Opgave gevraagd 
11 Waar is de muts? 
12 Bijzondere zeepaardjes / Lijnenspel in de Oosterschelde 
13   Uit het logboek van Yoeri van Es 
14   Golf van oorkwallen in de Grevelingen / Kwallen in Het arsenaal 
15   Mijn opleiding voor 1* instructeur 
16   Bootduiken in 2010 III                          Opgave mogelijk 
17   Op weg naar 1

ste
 buitenduik / Camouflage inktvissen 

18   Wrak Ritthem oudste oorlogsbodem 
19   De vullerslijst / Agenda / Mentorenlijst 2010                                

Juli 2010: 
  1 – Sabine Verwei 
  3 – Han de Vlieger 
  4 – Kees Glas 
  8 – Leon van de Gruiter 
19 – Paul Neve 
25 – Floris Buizer 
30 – Jim Shelton 
 

Juni 2010: 
  1 – Jeroen de Maat 
  5 – Anke Engelberts 
10 – Marijke Croes 
10 – Peter Veerhoek 
11 – Marinella van Es 
12 – Adrie van Loon 
15 – André Boogaard 
15 – Frans Spoor 
17 – Sylvia Weenink 
21 – Bert Kögeler 
22 – Marian van den Berg 
22 – Wiebe de Bonte 
22 – Jaro van Waarde 
23 – Yoeri van Es 
24 – Marijke van Hoek 
28 – Erik van Russen Groen 
29 – Yolanda de Jong 
30 – Alcuin de Weert 
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Beste duikvrienden en vriendinnen, 
 
Zo, de eerste bestuursvergadering zit erop, dat viel eigenlijk best mee. Een paar zaken hebben zo onze 
aandacht: het clubhuis, de trainingen en de boot. Niets nieuws onder de zon. De dag erna gelijk 
voorzitters- overleg in het zwembad. Het duurde even voor ik door had wat “Zeeland Natuur” in het 
zwembad doet (laat maar:-) &. Onze vorige voorzitter was ook aanwezig en werd nog even in het 
zonnetje gezet. We hebben de kwestie van de vermiste duikfles en het hok aangekaart en er is beloofd 
dat we van hok mogen ruilen, een waarvan alleen wij een sleutel hebben& 
 
En natuurlijk ben ik ook gaan duiken, want daar doen we het allemaal voor. Op een van deze clubduiken 
zag ik samen met buddy Marco een grappig tafereel. Na een goed half uur bibberen in een soort dunne 
groentesoep vonden we het wel best en gingen terug naar de auto. Bij onze auto zagen we een man en 

vrouw zich optuigen voor een duikje in de Grevelingen. Tot ons vermaak 
bespraken ze alles op luide toon, hoe goed en stoer ze zich wel niet voelden. 
Allebei in een spiksplinternieuw droogpak en jawel de dame met dubbel 7 en de 
heer met dubbel 12! op de rug. Alles kompleet volgens de laatste high tec DIR 
mode. Die gingen er een expeditie van maken zeg. Alleen al de dijk over lijkt me 
een hele opgave. Marco en ik hadden ons omgekleed en gingen nog even kijken 
waar de rest bleef. Bovendien was het een heerlijk rustige avond en het meer 
was een spiegel. We zagen nog maar twee 
bellensporen dat moesten onze onverschrokken 

aquanauten zijn. Even later opeens, plop, meneer kwam als een dobber 
boven drijven, hij was duidelijk in paniek. Vanaf de kant konden we niets 
doen, maar gelukkig kwam zijn eega snel naast hem. Hij riep dat de inflator 
van z’n droogpak niet wilde stoppen. Daar ga je dan met je dure spullen.  
Blijkbaar was de lucht op want het pak werd niet groter en hij peddelde naar 
de steiger. Zijn vriendin riep ”Ik ga nog even 10 minuten wandelen” en 
verdween weer onder water... zich verder niet meer bekommerend om 
manlief.  
 
Na al mijn duikavonturen heb ik wel een wijze les geleerd, als je ergens gaat duiken waar je niemand 
kent en je zoekt een goede en betrouwbare buddy, neem dan altijd de duiker met de oudste spullen.  
 
Stay wet!           Henk 
 

 
 
Dit is geen verhandeling over de appendix&&&.of misschien toch wel. Die kleine blinde (doodlopende) 
buis die uitsteekt uit de blinde darm, die weer een onderdeel is van de dikke darm. Een rudimentair stukje 
darm  dat door de evolutie van ons lichaam eigenlijk overbodig is geworden. Maar dit verhaal gaat toch 
eigenlijk meer over onze oud penningmeester Jim Shelton die zich op een zondagavond geconfronteerd 
voelde met buikpijn in de rechter lage kant van de buikholte. De oplettende lezer heeft met de kennis van 
de eerste alinea al gelijk een voorsprong om nu al een voorzichtige diagnose te kunnen stellen; 
appendicitis: een ontsteking aan de appendix. Een vermoeden dat voldoende argwaan opwekt voor 
verder onderzoek. Toen Jim zich met die fikse scherpe buikpijn bij de huisartsenpost meldde, kon de 
dienstdoende arts met zijn diagnose niet dezelfde hypothese met jullie delen. Hij kwam niet verder dan: 
“Neemt u maar een paracetamolletje en ga maar lekker slapen vanavond. Morgen voelt u zich al veel 
beter”.  Nou, “beter” zeker niet. Bij het maandagmorgenprogramma in de vorm van een spelletje golf bleef 
Jim geplaagd worden door een fikse buikpijn. Nou hebben wij geen verstand van golfen, maar we zien 
dat wel een enkele keer op televisie. De beweging die golfers bij hun zwaai maken, lijkt ons een marteling 
bij pijn in de buik.  
Dan zijn toevlucht maar tot de huisarts zoeken. Na wat heen er weer gevraag, kreeg Jim toch het 
dringende advies (gegeven door je huisarts heeft dat de kracht van een bevel) zich te melden op de 
afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis. 
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Na onderzoek en een echo was door de arts daar de diagnose snel gesteld. Een zware ontsteking aan de 
appendix die al van lange duur moet zijn geweest. Het omringende weefsel had inmiddels de appendix al 

geheel omkapseld. Ook dat omringende weefsel 
was al door de ontsteking aangetast. “Ja”, zei 
Jim, “inderdaad! Ik had al wel een paar keer 
eerder wat pijn gevoeld”.  De diagnose 
resulteerde in een met de prioriteit spoed 
ingelaste operatie met Jim als lijdend voorwerp in 
de hoofdrol. Een appendix en een stukje dikke 
darm armer, maar een litteken (gelijk een 
heroïsche oorlogs-verwonding)  van 15 
centimeter rijker lag Jim enige tijd later te 
recoveren op de afdeling I.C.   
 
Het herstel de daarop volgende dagen leek 
voorspoedig, zodat Jim het weekeinde thuis kon 

in bed kon doorbrengen. In dat weekeinde kwamen de problemen. De stoelgang bleek geheel 
onmogelijk. Voor wie de details wil weten, vraagt maar eens in de omgeving naar de ervaringen bij 
iemand die datzelfde overkomen is. Zaterdagavond was de pijn niet te harden en de dokter werd gebeld. 
Meneer Shelton was toe aan z’n pilletje. Uit nood werd Bert Schreurs thuis gebeld en die ging om de 
zetpil naar de ziekenhuisapotheek. Nou zal Bert Bert niet zijn als deze voormalige ambulanceman zich 
niet bijzonder zorgvuldig van zijn taak kweet. Met de mouwen opgestroopt en voorzien van plastic 
handschoenen tot over zijn ellebogen trad hij korte tijd later de slaapkamer van Jim binnen. Zijn 
rechterhand liet een forse zetpil zien. ”EN WAAR MAG IK DE PIL ZETTEN?” sprak hij gedienstig, doch 
streng! Met een benauwd stemmetje antwoordde Jim, dat hij het eerst zelf wel wilde proberen. Of dat 
benauwd klinkende stemmetje kwam door de verstoorde stoelgang of door de door Bert voorgestelde 
behandeling, vertelt dit verhaal niet. Door wie de pil uiteindelijk gezet is, laten we ook maar in het midden. 
Inmiddels anderhalve week later gingen wij namens jullie acte de présence geven bij huize Shelton. Het 
zichtbaar opgeluchte gezicht scheen ons boven de lakens tegemoet. Duidelijk was dat hij én aangenaam 
verrast én al weer behoorlijk aan de beterende hand. Onder het genot van een kopje koffie, verhaalde 
Jim over zijn operatie en kwamen natuurlijk wat anekdotes van vroeger naar boven. Gezelligheid was 
troef en met een bosje bloemen brachten we ook nog eens de lente in zijn slaapkamer binnen. Daarmee 
waren alle ingrediënten aanwezig voor een voorspoedig herstel. Jim, namens de leden: Beterschap. 
 
Postscriptum 
Alle ingrediënten? Nee, niet dus. Om kort te zijn. Vrijdag 
kwam er koorts en nam de pijn toe. Op advies van de arts 
meldde Jim zich opnieuw bij de spoedeisende hulp van het 
ziekenhuis. Onderzoek volgde en zonder verdoving moest de 
wond weer geopend worden. Vervolgens werd de wond 
gespoeld met antibiotica om een fikse ontsteking te bestrijden. 
Voor iemand die eigenlijk nooit als patiënt in het ziekenhuis 
heeft gelegen, was het toch wel een domper dat hij nu voor de 
tweede keer in twee weken moest blijven. Gelukkig kon Jim 
na het weekeinde naar huis. Hij wordt nu regelmatig 
vertroeteld door een wondverpleegkundige in de hoop dat de 
ontsteking nu echt weg blijft en dat de wond gesloten kan 
worden. Jim, nogmaals beterschap en nu echt! 
 
Paul & Margot 
 
 
 
Beste Duikvrienden, 
 
Allemaal hartelijk bedankt voor jullie berichten, kaarten en bezoekjes tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis 
en mijn voortdurende revalidatie thuis. Tevens mijn dank aan het Treur & Jubel team en hun 
vertegenwoordigers Marion & Paul voor hen inspireerde bezoek en hun mooie bloemen. 
Mijn herstel is langzaam maar het gaat de goede kant op. Mijn wond is nog steeds open en moet twee 
keer per dag verschoond worden. 
Ik hoop dat jullie allemaal een veilig en vooral gezellige duikzomer tegemoet gaan. 
 
Jim Shelton 
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Hallo beste mededuikers, 
 
Hier een verslagje van de twee theoriedagen van onze cursus onderwaterbiologie. Deze cursus wordt 
gegeven door Harm Verbeek. 

 
Op zaterdagochtend 10 april om 09.00 uur werden wij fris en 
uitgeslapen verwacht om zoveel mogelijk informatie over het 
onderwaterleven op te slaan in onze grijze massa. De tafels stonden 
voor ons cursisten al netjes klaar. Eventjes was het alsof we weer op 
school zaten, netjes achter en naast elkaar. 
Op alle tafels lagen boeken over het onderwaterleven, zowel van zout 
als zoet water. Al deze boeken waren van Harm, die naar ik zeggen 
moet een indrukwekkende bibliotheek heeft over dit onderwerp. 
Ook wij cursisten hadden boeken meegenomen, om zoveel mogelijk 
informatie op te kunnen zoeken. 
In ons eigen cursusboek hebben we nauwelijks gekeken, want Harm 
had een prachtige presentatie gemaakt die we via een beamer konden 
bekijken. Ondanks dat Harm zelf zegt geen onderwaterbioloog te zijn, 
wist hij ons veel te vertellen over het leven onderwater. 
 
In de pauze moesten we in groepjes een opdracht maken. Deze hield 
in dat we de goede namen van zowel zoet als zout water dieren en 
planten bij de goede plaatjes moesten zoeken. Tijdens deze pauze 
werden we prima verzorgd door Erik Veerhoek: hij droeg zorg voor de 
koffie en thee ook trakteerde hij ons op een plak cake. Na de pauze 
wer

den onze opdrachten besproken om te 
zien of we het goed gedaan hadden. 
En ja hoor, we hadden goed ons best 
gedaan: de meeste antwoorden waren 
goed. 
 
Tijdens de tweede les op 24 april 
hadden we ook weer een gezamelijke 
opdracht. Hiervoor moesten we een 
voor ons bekende duikstek nemen en 
daarover opschrijven en tekenen wat 
je daar zag aan planten en dieren en 
wat het eventuele verband daar mee 
was. Marjon deed het schrijf en 
tekenwerk en zij deed het geweldig! Je 
kon echt zien wat het voorstelde 
(lachen), maar gelukkig had ze ook de 
namen erbij gezet. Als duikstek 
hadden we de kerkweg bij Den Osse 
genomen. 
 

Als laatste wil ik zeggen dat we ons verheugen op de praktijklessen die 
gaan plaatsvinden op 12 juni bij Kijkuit om 09.30 uur en op 26 juni bij 
Zoetersbout om 09.00 uur. We hopen hier veel soorten te zien en te 
herkennen. 
 
Na de laatste duik moeten we nog een verslag maken over Zoetersbout. Als 
we dat goed gedaan hebben, krijgen we ons NOB onderwaterbiologie 
brevet. 
Oh ja, onze medecursisten waren : Marjon, Erik, Peter, Fien, Han, Paul en 
Eric van Loenhout. Ook Frans is beide cursusdagen aanwezig geweest. 
 
                                                    Groetjes van Albert en Marinella van Es 
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Een nieuwe cursus “BASIC LIFE SUPPORT” van DAN (Divers Alert 
Netwerk).  
 
Oftewel wat doen we met de reanimatie in specialisatie Redden? 
 
De NOB heeft zich aangesloten bij de DAN (Divers Alert Network). DAN is een 
internationale organisatie op het gebied van Duikmedische Zaken. Hierbij zet 
DAN zich in voor kennisontwikkeling, het opzetten van allerlei medische 
cursussen en verzorgt zij een goede ongevalsverzekering.  

 
In het kader van de samenwerking met DAN (Divers Alert Network) verdwijnt het onderdeel reanimatie 
per 1 juli 2011 uit de specialisatie Redden; een duiker behaalt zijn reanimatiediploma dan via DAN, het 
Oranje Kruis of de Hartstichting. Vervolgens kun je elke twee 
jaar met een gericht programma je kennis en vaardigheden 
opfrissen. De NOB beveelt deze gang van zaken warm aan bij 
haar leden, maar verplicht het niet.  
 
Wel stelt de NOB dat vanaf 01-07-2011 het reanimatieonder-
wijs in de specialisatie Redden alleen nog gegeven wordt door 
een erkende reanimatie-instructeur. Een erkende reanimatie-
instructeur heeft een geldige, door de Nederlandse Reani-
matie Raad erkende reanimatie-instructeursopleiding van b.v. 
het Oranje Kruis of de Hartstichting, óf is een DAN BLS 
Instructeur. De DAN BLS cursus is dus geen verplichting 
binnen de specialisatie Redden, als er maar erkend 
reanimatieonderwijs wordt gegeven.  
 
In februari 2010 heb ik voor Duikteam Zeeland de DAN BLS 
instructor opleiding gevolgd. Deze deels theoretische en deels 
praktische opleiding gaat verder dan alleen reanimatie. Er 
wordt ook veel aandacht besteed aan het herkennen van 
symptomen en het adequaat reageren (herkennen van shock, 
toepassen van de stabiele zijligging). Natuurlijk wordt er 
geoefend in het verrichten van reanimatie op de pop. Zelf vond 
ik het meest opmerkelijke aan de cursus de nadruk die op het 
alarmeren werd gelegd – hier valt nog veel winst te behalen.  
 

Inmiddels heb ik een oefenles gegeven aan enkele 
ervaren duikers (die al eens reanimatie gedaan 
hadden) en dit smaakt naar meer.  
 
De eerste ervaringen met het oefenmateriaal leren 
me wel dat we voor de cursus, zeker met nieuwe 
leerlingen, twee dagdelen (avonden) nodig hebben. 
Dit is ook in overeenstemming met de cursusinhoud, 
die spreekt van minstens 4 uur (waarvan 2,5 uur 
theorie).  
Gezien deze ervaring zal ik pas in het najaar de 
eerste cursus geven. Dit kost per cursist € 16,- en 
hiervoor krijg je een leuk pakket (zie foto) en natuurlijk 
een nuttige cursus. Houdt dus De Luchtbel en de e-
mails in de gaten. 
 
Groetjes en tot aan de waterkant! 
 
Harm Verbeek 
NOB 2* instructeur en nu ook DAN BLS instructor 
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Gelezen op www.omroepzeeland.nl  van 28 april 2010 

 

Voor de Boulevard van Vlissingen is met 
een speciaal schip van Rijkswaterstaat 
gezocht naar een scheepswrak. 
Het gaat om het wrak van het Admiraalschip 
Walcheren van admiraal Cornelis Evertsen 
dat in 1689 verging bij de Koopmanshaven. 
Op de zoeklocatie zijn restanten gevonden 
die mogelijk afkomstig zijn van het 
historische schip. Nader onderzoek moet dit 
nog bevestigen. 
 

Admiraalschip 
gevonden 
 

Gelezen in de PZC van 29 april 2010 

 

Vlissingen – Onderzoekers vermoeden het 
wrak te hebben gelokaliseerd van het admiraalschip Walcheren van Cornelis Evertsen. Met een 
meetschip van Rijkswaterstaat zijn gisteren op 20 meter diepte filmopnames gemaakt. Volgens Fred 
Groen van Wrakduikstichting De Roompot (WDSR) was het zicht  te slecht om al conclusies te kunnen 
trekken. “Er zal ook een paar keer gedoken moeten worden om meer zekerheid te krijgen.” Op de 
beelden was wel te zien dat de bodem plaatselijk op een ‘onnatuurlijke manier was verstoord’. Meestal 
duidt dat erop dat er iets onder ligt, aldus Groen. De WDSR heeft eerder ook al met sonarapparatuur 
verkenningen uitgevoerd in de omgeving van de loodshaven. Ook daaruit valt volgens Groen af te leiden 
‘dat er iets ligt’. De Walcheren liep in 1689 op het Roeiershoofd, sloeg om en zonk ter plekke. Door de 
sterke stroom is de kans groot dat de restanten verspreid liggen.  

 

 
Gelezen op www.nieuws.nl.msn.com. Door Dr. Phil, 5 april 2010  Gelezen door Sylvia Weenink. 

 

 
Een voertuig dat de diepte bestudeert, kwam naar boven met 
een heel bijzondere gast op de romp, een gigantische 
pissebed. Deze foto's werden afgelopen week op het internet 
geplaatst door een werknemer van een rederij. Het gaat om een beest dat op een onbemande duikboot 
zat. Toen de onderzeeër werd opgetakeld, kwam het beest mee. 
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Het gaat om een Bathynomus giganteus, 
oftewel de gigantische zeepissebed. Waar dit 
beest is gevangen, wist de inzender van de 
beelden niet. Maar wel dat het op bijna drie 
kilometer diepte was. 
 
Zeepissebedden komen voor in diepe, koude 
zeeën. Ze zien er dan afschrikwekkend uit, ze 
zijn onschuldig. Ze eten aas, zoals dode 
dieren, dat op de zeebodem ligt. Een volwas-
sen exemplaar wordt ongeveer dertig centi-
meter lang. 
 

 
 

 

 
 

Gelezen in Nieuwsbrief Diveshop door Margreet van Aalst 

 
Zin om je te laten verrassen door kleurige onderwaterbeelden? Ga dan eens 
een kijkje nemen op de expositie 'Onderwater macro wereld' in Antwerpen. 
Hier zie je de onderwaterfoto's van Wendy Hoevenaars. Op 30 april vond de 
opening plaats, daarna kun je t/m 25 juni op vrijdagen en zaterdagen van  
10 uur tot 18 uur terecht. Dat mag je niet missen! Waar moet je zijn? 
Fotogalerij 'The Wild Side', Sint Paulusplaats 2 in Antwerpen. 
Voor een voorproefje en meer informatie kijk op: www.thewildside.be 
 
 

www,HLN.be , 16 september 2009, gelezen door Marian Roos 
 

Een duiker is in Australië op het nippertje aan de dood 
ontsnapt. Niet dat hij een heroïsch gevecht moest leveren 
met haaien maar de man kreeg wel een fameuze speer 
door zijn lichaam geboord. Het vizier van zijn makker stond 
blijkbaar niet goed afgesteld. 
 
Speer door lichaam 
Brett Clarke (39) dook samen met zijn vriend het water van 
de Cape Schanck in, in Melbourne. Plots voelde hij een 
hevige pijnscheut. Jim Bigness had net zijn speer 
afgevuurd en die ging dwars door het lichaam van Brett. De 
meter lange speer ging ook door zijn borstkas en 
doorboorde zijn linkerlong. "Ik dacht dat ik ging sterven. Dit 
is mijn einde. Mijn vrouw en kinderen flitsten nog even door 
mijn hoofd", aldus Clarke. "We zwommen elk apart tussen 
de rotsen toen ik plots een hevige pijnscheut voelde in mijn 
rug. Even later zag ik de speer door mijn borstkas. De pijn 
was onbeschrijflijk."  
 
Brandweer nodig 
Hij probeerde terug naar het strand te zwemmen. "Ik knalde 
een paar keer tegen de rotsen en bij elke botsing boorde 
de speer zich nog wat dieper in mijn lichaam. Ik moest me 

vermannen, wilde het bewustzijn niet verliezen want ik zat nog ver van het strand. Ik verplichtte mezelf 
om verder te zwemmen en kalmeerde me door mijn ademhaling te controleren." Uiteindelijk haalde hij het 
strand en werd de onfortuinlijke met een heli overgevlogen naar het ziekenhuis. Eerst zaagden 
brandweerlui een stuk van de speer af en daarna haalden dokters de rest van het projectiel uit zijn 
lichaam. Intussen heeft hij zijn makker gesproken. "Hij zei me dat het een ongeval was. Voortaan gaan 
we ver genoeg van elkaar duiken", lacht Clarke. 
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Tien bijzondere zwemplekken over de gehele wereld. Hierbij nummer acht: Yanbajing 

 
De Yangbajing Warm Waterbronnen, in de 
Tibetaanse Autonome Regio van China, voorzien in 
een groot deel van de benodigde elektriciteit voor 
Lhasa, de hoofdstad.  
 
Een thermo-elektrische centrale, staat aan de rand 
van de Yangbajing velden. De lengte van deze 
velden bestrijken zo’n 20-30 vierkante kilometer. 
Deze bijzondere bronnen zijn zo interessant omdat ze 
zich op een hoogte van ongeveer  4300 – 4500 meter 
bevinden. Deze bronnen zijn dan waarschijnlijk ook 
de enige bronnen ter wereld die op een dergelijke 

hoogte voorkomen. Het water blijkt, vanuit de korst van de aarde, een temperatuur van 30 graden C (84 
graden F) te bereiken, hetgeen hoger is dan het kookpunt wordt op die hoogte. 
 
De bronnen zelf zijn niet zo mooi, maar ze hebben een bepaalde mistige charme en natuurlijk is het 
zwemmen erin een heerlijke ontspannende bezigheid.  
                Margreet van Aalst 

 

 
 

Met z’n vijven hadden we het reuzefijn. Met z’n vijven hadden we het reuzefijn. Met z’n vijven hadden we het reuzefijn. Met z’n vijven hadden we het reuzefijn.     
Toch vonden we ons gezin iets te klein. Toch vonden we ons gezin iets te klein. Toch vonden we ons gezin iets te klein. Toch vonden we ons gezin iets te klein.     
Er was nog een plaatsje vrij.Er was nog een plaatsje vrij.Er was nog een plaatsje vrij.Er was nog een plaatsje vrij.    
Welkom lieve jongen, je hoort erbij!Welkom lieve jongen, je hoort erbij!Welkom lieve jongen, je hoort erbij!Welkom lieve jongen, je hoort erbij!    
 
Met dit hartverwarmende gedichtje berichten Ilse en Mario 

de Wever over de uitbreiding van hun gezin - naast henzelf bestaand uit Megan, Zoë en Finn – met 
zoontje/broertje Bodhi Melle.  
Bodhi woog bij de geboortje 3980 gram en heeft dus na dit hartelijke welkom onderdak gezocht bij de 
familie De Wever. 
 
Ilse, Mario, Megan, Zoë, Finn en Bodhi: we wensen jullie met elkaar een gelukkige toekomst!! 
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Fotodagboek van het Zeeuwse onderwaterleven, www.zeelandonderwater.nl 
 
Snotolf! Westnol, 17 april 2010 
 

 
Het is een prachtige voorjaarsdag en de Oosterschelde is als een spiegel, maar onderwater lijkt het wel 
te sneeuwen. Het is erg stoffig, maar wat is het hier mooi onderwater! De stenen zijn begroeid met een 
bloemenzee van zeeanjelieren en penneschaft met eitjes. We zien twee wulken en verschillende vlokkige 
zeenaaktslakken met eitjes. 
 

Tegen het einde van de duik wordt er plotseling aan 
m’n voet getrokken. Erik en Arjo zwemmen toevallig vlak achter ons en Arjo heeft een snotolf gespot! 
Super! 
 
Mathilde Matthijsse  
 

 
 
Op zaterdag 10 juli is het weer zover! Ook dit jaar maken we een duik op Erik’s Place (de voormalige 
veerhaven van Zijpe), daarna zijn er voor de liefhebbers snacks, friet en drank. 
Om 13.00 uur is het verzamelen, aanmelden kan tot 1 juli, alleen via email.  
Graag even vermelden het aantal personen, of je wel of niet blijft snacken en of je al dan niet gaat duiken. 
Voor de mensen die na de duik willen blijven eten en drinken, wordt een bijdrage gevraagd van € 5,- 
Om in de stemming te komen, zie de site www.duiktussendemosselen.nl 
 
Hopelijk tot ziens op Zijpe! 
Arjo de Keizer en Erik Veerhoek. 
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Deze Muts is al weer van even geleden. Om precies te zijn 24 oktober 2009. 
 

Een groepje DTZers, Yvonne & Mike, Roel & Astrid, 
André & Marian, Martijn & Annick, Dick en Jaro, zijn 
afgereisd naar het tenten kamp Marsa Shagra van de 
Red Sea Diving Safari  in Marsa Alam (Egypte). 
 
We hoeven je niet te vertellen dat we er vele leuke 
dingen gezien en gedaan hebben. Maar ééntje willen 
we er toch wel uitlichten: het wrak van de MS 
Hamada in Abu Ghusun, twee uur zuidwaarts rijden 
per bus vanuit Marsa Shagra. 
 
Het wrak is een in drieën gebroken vrachtschip, dat 
op een diepte van maximaal 20 meter ligt. Vanaf het 
strand duiken we het water in en zwemmen een stuk 
langs het mooie rif. En opeens doemt er een donkere 
plek op en zo zwem je tegen de achterkant van het 
schip aan. Je ziet dat het schip in een hoek van 
ongeveer 45 graden op zijn stuurboordzijde ligt. Je 
kunt het schip door het heldere water zowat in één 
overzicht goed bekijken. Zowel het roer, schroef tot 
de verschillende dekken en de schoorsteen zijn in 
een opslag te zien. Zo ook de laad en loskranen op 
het dek.  
 
Eerst zwemmen we over het wrak heen om het te 
verkennen en dan zie je al snel zie je de drie stukken 

liggen. De eerste breuk is net voor het stuurhuis en de volgende breuk is in het midden van het laadruim. 
Deze 2 delen liggen een stuk uit elkaar en naast elkaar. Het gedeelte van de behuizing en het laadruim 
laat weinig ruimte over om het ruim in te gaan maar je kunt wel met een beetje wurmen de machinekamer 
en de opbouw van binnen bekijken.  
Naast het schip ligt nog een vorkheftruck en verschillende platen metaal, waarschijnlijk het dak van het 
stuurhuis. Het schip vervoerde plastic bolletjes (granulaten) welke bij een sterke stroming en veel wind op 
het strand te vinden zijn.  
 
Na de verkenning zijn we terug gegaan 
naar de kant voor onze kleine 
versnapering en het wisselen van de 
flessen. Op de kant staan de 
Bedoeïenen mannen al klaar om te 
helpen met de flessen te verwisselen, 
de vrouwen zitten vlak bij de waterkant 
sierraden te verkopen en de kinderen 
komen om met je te spelen. Allemaal 
even gezellig. Na een uurtje maken we 
ons klaar voor een volgende duik maar 
nu mogen we het wrak in als we willen. 
 
We zwemmen weer langst het rif tot de 
achterkant van het schip. We laten ons 
langzaam over de reling glijden en 
komen nu op een werkplaatsdek waar 
de winches staan; ook is er een grote werktafel met bankschroef zichtbaar. Op dit gedeelte van het dek 
staan mooie gorgonen en zachte koralen. Na hier rond gezwommen te hebben, gaan we via buiten een 
dekje hoger. Dit is eigenlijk het stuurhuis maar het dak zit er niet meer op. Langs de schoorsteen loopt 
een klein nauw trapje naar beneden, helaas voor ons met duikspullen toch te link. We proberen het een 
verdiepinkje lager. We vinden een deur. Dit blijkt de doorgang naar de keuken en de salon te zijn. In de 
salon vinden we nog wat borden op de grond en de telefoon aan de muur. In de keuken de spoelbak en 
een fornuis. Naast de keuken zitten nog een toiletruimte en een heel donkere ruimte. Daarin zaten  
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allemaal bijlbaarzen en grootoogbaarzen. Verder kunnen we niet in deze ruimte dus maar weer op zoek 
naar een volgend gat in de romp. Zo komen we in de machinekamer uit. Je ziet er de hoofdmotor, grote 
ketels, meters, buizen, bekabeling, enz& Eigenlijk te link om je er tussen te begeven. Wie last heeft van 

claustrofobie kan beter buiten blijven. Voor de doordouwers is er 
de mogelijkheid om een trip te maken vanuit de machinekamer 
binnendoor naar het stuurhuis.  
Via een kleine opening konden we ons in het ruim laten zakken. 
Gelukkig hadden we licht bij ons, want dat hadden we zeker nodig. 
Tegen het plafond dreven kilo’s plasticballetjes. De combinatie van 
scheuren in  het dek en onze luchtbellen deden deze kunst-
stofballetjes zo nu en dan laten ontsnappen.  
 
Na het schip zo verkend te hebben, zijn we rustig op het gemakje 
terug gezwommen naar de kant. En daar stonden de mensen ons 
al weer op te wachten om ons mee te nemen naar het andere park 

van de Red Sea Diving Safari “Nakari” waar we heerlijk de lunch hebben gebruikt. Vanuit Nakari hebben 
we gebruik gemaakt van de aangeboden bootduik naar één van de vele riffen voor de kust.  
Overbodig is te zeggen dat we na zo’n ondernemende dag op het terras een lekker glaasje genuttigd 
hebben. 
            Marian Roos, mutsenfoto Jaro van Waarde 

 
 

Elke keer als ik bij Octopussy in Wemeldinge kom, loop ik 
even naar het rek met boeken. Er staat daar namelijk al 
jaren een mooi boek over zeepaardjes. Als 
zeepaardjesfanaat kan ik het natuurlijk niet weerstaan elke 
keer weer even in dit boek te bladeren. Zo ook vorige week 
weer, maar plotseling bedacht ik me dat het maar eens 
klaar moest zijn met deze rare gewoonte! Het boek ging 
mee naar huis! 
Bladerend en lezend in het boek blijkt het zijn prijs zeker 
waard te zijn! In het boek worden zowel zeepaardjes als 
pipefishes (zeenaalden) beschreven, natuurlijk komen ook 
de zeedraakjes aan bod. Maar er blijken ook bijzondere  
 
 
 

creaties als zebra-zeepaardjes, pipehorses 
(kruising tussen zeenaald en zeepaardje) en 
zeemotten te bestaan! 
Van laatstgenoemde zeemotten heb ik ooit tijdens 
een duik met Dick in Dahab een paartje mogen 
aanschouwen. In het Nederlands worden deze 
trouwens dwergvleugelpaardvissen genoemd, dat 
klinkt toch veel eleganter als zeemot! 
 
Voor iedereen die alles van zeepaardjes en hun familie wil weten:  
Seahorses, Pipefishes and their relatives  Auteur: H. Kuiter      Mathilde Matthijsse 
 

 
 
Gezien in de PZC van 27 april 2010. Foto: Peter Buteijn 
 

ZIERIKZEE -  In de Oosterschelde tekenen zich de lijnen van 
installaties voor het invangen van mosselzaad af. Voor het 
tweede jaar zijn Zeeuwse mosselkwekers op grotere schaal 
actief met dit alternatief voor het vissen op mosselzaad in de 
Waddenzee.  
Om ervoor te zorgen dat onder meer restaurants in Philippine 
mosselen kunnen blijven serveren. 



 13

        
 

Uit het logboek van Yoeri van Es  
 
Ik ben begonnen met duiken toen ik 16 was. Na mijn eerste duik was ik meteen 
verslaafd. Maar door een tekort aan instructeurs kon ik maar zo'n 15 duiken per 
seizoen maken. Het jaar daarop heb ik dan ook mijn tweede ster gehaald zodat 
ik ook met andere buddy's mocht duiken. In de jaren daarop heb ik ook mijn 

Rescue Diver brevet gehaald en 
mijn Dive Master brevet en 
assisteer ik nu zomers bij 
duikschool De Grevelingen.  
 
Als ik niet voor de duikschool duik heb ik eigenlijk altijd 
mijn camera bij me. Ik vind het geweldig om het 
onderwaterleven op de foto te zetten en ik ben dan ook 
altijd op zoek naar beestjes en andere mooie dingen.  
Sinds kort heb ik dan ook mijn eigen website 
www.yoerivanes.nl waar mijn mooiste foto's op staan. Ik 
heb nu 287 duiken in mijn logboek staan, maar daar 
komen dagelijks duiken bij. 
 
DUIK 1 
Mijn allereerste duik in het buitenwater was bij Dreischor 
parkeerplaats. En nog steeds is het een van de meest 
indrukwekkendste duiken die ik me kan herinneren 
(misschien omdat het de eerste duik was). 
Het zicht was een meter of 5 en wat een kreeften zeg, de 
ene nog groter en agressiever dan de andere. 
Verder zagen we nog wat zwarte grondels, 
hooiwagenkrabben, noordzeekrabben, groene wierslakjes 
en zelfs nog een vorskwab. 
 
DUIK 204 Diepte- 13.7 meter Tijd- 73 min 

Zoals iedereen wel zal weten hebben ze de afgelopen maanden staalslakken gestort bij de Zeelandbrug. 
Voor de stort heb ik met een aantal andere duikers dieren helpen redden omdat ze anders levend 
begraven zouden worden. We hebben een berg dieren 
gered waaronder wulken, heremietkreeften, galathea's 
en de gewone kreeften, die af en toe ook wel een 
uitdaging waren om te vangen. Maar al met al hebben 
we honderden dieren gered. En ze vervolgens ergens 
anders weer uitgezet. 
 
DUIK 235 Diepte- 24.1 meter Tijd- 60 min 
In maart ben ik met mijn ouders naar Marsa Alam 
geweest om daar een weekje te duiken. Eigenlijk was 
een weekje een beetje te kort. De laatste duiken zagen 
we natuurlijk de leukste dingen: octopussen, de eerste 
rifhaai, schildpad op het huisrif en een grote 
napoleonvis. 
In totaal heb ik in 6 dagen tijd 20 duiken en zo'n 
duizend foto's  gemaakt, de beste foto's staan op mijn 
website. 
 
DUIK 258 Diepte- 7.9 meter Tijd- 59 min 
Een van de laatste duiken. Omdat er onder de 
Zeelandbrug nog niets groeit, zit er ook nog weinig 
leven. Daarom gaan we maar een stukje opzij, zo’n 
300 meter naar het westen, waar de staalslakken 
ophouden. Na een aantal duiken vonden we achter 
elkaar snotolfen, de een nog mooier dan de ander. De  



 14

snotolf is toch wel een van de gaafste dieren die je 
onderwater tegen kunt komen (vind ik zelf). Zoals het 
mannetje de eitjes bewaakt en schoon houdt van stof; 
als ze dan bijna uitkomen dan wappert hij driftig met 
zijn vinnen heen en weer en blaast hij water tegen de 
eitjes om ze te helpen uitkomen. En dan zwemmen ze 
daar: miniatuur-snotolfjes van een paar millimeter lang 
en zo'n beetje helemaal doorzichtig. 
 
DUIK 280 Diepte- 7.1 meter Tijd- 82 min 
Op duikvakantie met Roel en Astrid van der Mast. Nou 
en dat hebben we geweten ook. De reis ging naar 
Cornwall in Zuid-West Engeland, Roel zou ons wel 
eens even de mooiste plekjes laten zien. We zouden 
een duikje doen tussen de zeehonden bij Godrevy, een 
klim over de rotsen van zo'n 15 meter naar beneden, 
met volle bepakking (enkel weggelegd voor ware 
atleten). Eenmaal beneden aangekomen doken we 
achterover het water in. 
Roel wist nog wel een grot te vinden. Eenmaal bij de 
grot aangekomen maakten we wat foto's van dahlia's 
en opeens hoorde ik een geluid uit de grot komen. 
Langzaam zwommen we de grot in en ja hoor, aan het 
einde van de grot lag een zeehond. Hij keek mij recht 
aan. Ik schok me rot!! De zeehond zwom vervolgens 

de grot uit en toen waren er ineens twee! Ze zwommen voor de ingang van de grot heen en weer en 
kwamen om de beurt even kijken. WAT EEN FANTASTISCHE ERVARING!!!!! 
 

 
Gelezenin de PZC van 29 april 2010 

 
Bruinisse – In de Gevelingen zijn tien keer zoveel oorkwallen gezien dan normaal in april. Dat 
meldt de Stichting Anemoon. Duikers hebben foto’s gemaakt van groepen van ‘duizenden kwallen’. 
 
De oorkwallen hebben een gemiddelde doorsnee van 25 centimeter. Ze kunnen milde huidirritatie 
veroorzaken, maar de meeste mensen 
ondervinden volgens Anemoon geen last van 
een steek van deze soort. Het doorzichtige dier 
dankt zijn naam aan het lichtgevende ‘klavertje 
vier’ binnenin. Ook vorig jaar werden opvallend 
veel oorkwallen waargenomen in de 
Grevelingen. Hun populatie neemt toe met een 
snelle opwarming van het water, waardoor veel 
plankton groeit. De oorkwal komt over het 
algemeen veel voor van april tot en met 
augustus in de Oosterschelde.  
 
De Stichting Anemoon bestaat uit vrijwilligers 
die zich bezighouden met het inventariseren 
van de biodiversiteit in kustwateren. 
 

 
 
Gelezen in De Faam van 12 mei 2010 

 
Vlissingen – Het hele jaar kwallen in Het Arsenaal. Door de meeste strandbezoekers wordt de kwal in 
de Noordzee gezien als een dier dat het strandplezier flink kan bederven, Zeeaqauarium Het Arsenaal 
start dit jaar met een project waarin diverse soorten kwallen de revue zullen passeren. In de aquaria zijn 
de prachtige dieren te bewonderen. 
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Mijn opleiding voor de 1* instructeur duiker.  
 
Voor zover ik mij nog kan herinneren zond de voormalige voorzitter van 
DTZ een mailtje dat door de NOB in Terneuzen een opleiding voor 1* 
instructeur zou worden gegeven. In dit mailtje werd naar de website van de 
NOB verwezen. De website van de NOB opgezocht en daarin stond 
inderdaad dat deze opleiding in Terneuzen zou worden gegeven. Omdat ik 
in Breskens woon, was Terneuzen voor mij gemakkelijk bereikbaar. Ik heb 
er goed over nagedacht of ik het wel zou doen. Het was voor mij weer een 
uitdaging. Ik besloot tot inschrijving. Deze vond plaats via internet, gemak-
kelijk dus.   

Nadat de inschrijving was bevestigd en de opleidingskosten 
waren betaald, was de deelname aan de instructeursopleiding 
definitief. Door de NOB werd via internet een leerplatform 
opengesteld waar alle leerpuntverslagen en proeven van 
bekwaamheid (pvb) door mij konden worden bijgehouden en door 
de instructeur-trainer (ITér) konden worden bekeken. De 
leerpuntverslagen betroffen de 4 theorielessen. Daarna begon de 
opleiding van de theorie- en zwem-badlessen bij een 
duikvereniging, met daaraan gekoppeld de proeve van 
bekwaamheid en uiteindelijk de beoordeling door een IT’er. 
 
De eerste cursusdag was op 22 augustus 2009 en begon met 
vragen uit het 1*, 2* en 3*-opleidingsboek voor duiker van de 
NOB. Voor deze proeve van bekwaamheid diende direct een 
voldoende te worden behaald, zo niet dan had je nog een 
herkansing. 
Volgens de richtlijnen van de NOB mocht de opleiding niet plaats 
vinden bij je eigen duikvereniging, dus ben ik op zoek gegaan 
naar een andere duikvereniging. Ik heb wel gemerkt dat je voor 
deze opleiding niet gemakkelijk bij andere duikverenigingen wordt 

geaccepteerd. Uiteindelijk ben ik bij de Bermuda-divers in Hulst terecht gekomen. Op de vrijdagavond 
werden de lessen gehouden in het zwembad Reynaertsland te Hulst. De faciliteiten werden door het 
zwembad ter beschikking gesteld. 
In het begin mocht ik bij de theorielessen alleen luisteren op welke wijze les werd gegeven. Ik had zelf 
totaal geen ervaring in het lesgeven. Voor de IT’ers was het een routine kwestie, zij gaven al jaren les 
aan toekomstige duikers. 
Na een aantal weken kon ik zelf les geven. Voor iedere les moest ik een lesopzet en een verslag maken. 
Van oktober tot en met december 2009 heb ik flink wat lesopzetten en leerpuntverslagen moeten maken. 
In december 2009 zat ik nog maar op de helft van het af te leggen traject voor het behalen van het 
brevet. In de maand januari 2010 was ik naar Bali. Na mijn vakantie begonnen de zwembadlessen. Ik 
dacht “dat doen we even”. Niet dus, dit viel zwaar tegen. De zwembadlessen werden onvoldoende 
beoordeeld. Ik begon hem toch wel te knijpen of ik voor de einddatum (9 april) waarop de Bermuda-divers 
geen gebruik meer konden maken van het zwembad de eindstreep wel zou halen. 
Het lukte dus ook niet maar omdat de IT’er naar Vlissingen wilde komen voor de pvb, zou ik het toch 
kunnen halen. Het zou kunnen op 21 april 2010, maar dan moest ik zelf er voor zorgen dat het zwembad 
in Vlissingen beschikbaar was en dat de nodige kandidaten met uitrusting aanwezig 
waren. Via de duikvereniging een oproep geplaatst om 4 kandidaten te zoeken. Roel, 
Guillaume, Marian en Annick wilden deze rol vervullen. Ik ben hen nog dankbaar dat ze 
hieraan hebben willen meewerken, want deze avond heb ik dan mijn begeerde brevet 
behaald.  
 
Han de Vlieger, 1* instructeur. 
 
 
Na Eric van Loenhout en Erik Veerhoek (zie De Luchtbel van april 2010) is het ook Han de Vlieger gelukt 
te slagen voor de proeven voor bekwaamheid voor 1*-instructeur. DTZ is dus wederom een 1*-
instructeur rijker. Een geweldige prestatie! Han, van harte gefeliciteerd met je instructeursbrevet! 



 16

 

 
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.  
 
We vertrekken steeds van het ponton aan de 
oostzijde van de Julianahaven in Yerseke 
(zie het kaartje). 

 
 Datum Kentering tov Stavenisse Afvaarttijd Bestemming  

Zondag 20 juni HW 10.46    9.30 Windgat 

Zaterdag  17 juli LW  14.29  12.00 Kulkenol, havenhoofd Zierikzee 

Zaterdag   7 augustus HW 13.55  12.00 Sleepwrak Tholensche Gat 

Zondag 29 augustus LW  12.44  10.30 Katshoek 

Zaterdag   4 september HW 12.06  10.30 O 31 (lamp Kees Jan) 

  
Deelnemers: 

 
Gaarne bovenstaande informatie nauwgezet contro-
leren en eventuele fouten zo spoedig mogelijk aan mij 
doorgeven 
Als je verhinderd bent geef dat dan zo spoedig mogelijk 
aan mij door (eventueel aan Erik Veerhoek). De 
telefoonnummers staan in de ledenlijst (bijlage De 
Luchtbel april 2010).  
 
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 weersvooruit-
zichten altijd contact opnemen.  
Een maand voor de afvaart wordt een deelnemerslijst gepubliceerd op de site van Duikteam Zeeland (link 
‘Bootduiken 2010’).  

   zo 20 juni za 17 juli za 7 aug zo 29 aug za 4 sep 

  1 Erik  de Been deelnemer - deelnemer deelnemer deelnemer 

  2 Henk Betlem - - deelnemer deelnemer deelnemer 

  3 Marco Collignon deelnemer deelnemer deelnemer - - 

  4 Cees  Deijnen deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

  5 Kees Glas deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

  6 Arjo  de Keizer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

  7 Rinus Krijger deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

  8 Adrie van Loon deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

  9 Peter Meerleveld deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

10 Michel de Smit - - deelnemer deelnemer deelnemer 

11 Chris Spoor - deelnemer deelnemer - deelnemer 

12 Frans Spoor - deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

13 Olivier Spoor - deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

14 Ronald  Stadhouder deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

15 Erik Veerhoek deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer deelnemer 

16 Harm Verbeek - deelnemer - deelnemer - 

17 To Verhaeghe - - deelnemer - deelnemer 
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Verder heeft het bestuur voor de bootduiken van de vereniging het volgende bepaald: 
� Twee sters brevet verplicht 
� Bijdrage voor een 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 bootduiken is verstreken.  
Opgave is nog steeds mogelijk. De plaatsing is op volgorde van 
aanmelding. Er kunnen maximaal 16 personen mee. Een maand 
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!! 
 

 
 
Hallo, mijn naam is André Boogaard en begin januari ben ik gestart met mijn eerste 
duiklessen op de woensdagavond bij Duikteam Zeeland. In het dagelijks leven sta ik 
achter de balie als verkoper bij Van der Peijl Techniek in Middelburg. Ik woon in 
Zoutelande, samen met mijn vrouw Marlies, die af en toe op zondagmiddag met mij 
mee gaat naar het uurtje vrij zwemmen van de vereniging. 

 
Al langere tijd heb ik een snorkel en duikbril voor onze 
vakanties in het buitenland. Ik had al eens vaker 
informatie gezocht over het volgen van duiklessen, 
maar de stap nooit echt gezet, tot ik afgelopen winter een keer de 
introductieavond heb bezocht van Duikteam Zeeland. En toen toch maar 
definitief besloten mezelf aan te melden, ik kreeg de indruk dat je 
zorgvuldig wordt begeleid in het duiken en dat blijkt in de praktijk ook zo 
te zijn. Van kinds af aan heb ik ook altijd aan kustvissen gedaan, dus dit 
is een leuke manier om eens op een andere manier naar de vissen te 
kijken ;)  
Tot nu toe vind ik het leuk om op woensdagavond met deze nieuwe 
hobby bezig te zijn. De theorie en oefenavonden in het zwembad zijn nu 
afgesloten, ik kan aan mijn eerste buitenduik beginnen. Ik ben wel zeer 
benieuwd hoe dat zal zijn, in elk geval koud na deze lange winter. 
Gelukkig heb ik intussen wel mijn duikuitrusting op orde, hoewel het nog 
niet meevalt om alles aan te schaffen. De afgelopen weken heb ik bijna 
alle duikwinkels in Zeeland bezocht om informatie te vergaren en 
uiteindelijk heb ik een pak en andere spullen gekocht. Nu dus maar 
hopen dat mijn eerste buitenduik goed bevalt! 
 

Groeten, en wellicht tot ziens in het zwembad of in het buitenwater, 
André  Boogaard 
 
[Hoe ging de 1

ste
 buitenduik André? We lezen er graag over! Red.] 

 

 
 

Een leuk filmpje. Er wordt Engels gesproken maar de beelden spreken voor zich. Gr Margreet 
 
http://www.ted.com/talks/david_gallo_shows_underwater_astonishments.html 

Gelukkig mijn duikuit-
rusting op orde. 
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Door Marcel Modde. Gelezen in de PZC van maandag 18 februari 2008 
 

Het scheepswrak dat in 1999 bij Ritthem werd gevonden, blijkt 'van hoge archeologische waarde'. 
Dat concludeert Arent Vos van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 
(RACM) na diverse onderzoeken. [Zie ook de vorige Luchtbel]. Volgens hem gaat het mogelijk om het 

'voor Nederland oudste teruggevonden oorlogsschip, 
wat functioneerde rond het begin van de Tachtigjarige 
Oorlog'.  
 
Een duikteam onder leiding van Vos heeft eind 2006 
bij een zogeheten waardestellende verkenning 
houtmonsters genomen en drie kanonnen boven water 
gehaald. Eén monster met 105 jaarringen bracht aan 
het licht dat het hout in 1552 werd gekapt. Een tweede 
monster leverde een nagenoeg gelijke datering op, 
aldus Vos. Met inachtneming van een zekere marge 
gaat de onderwaterarcheoloog er van uit dat het schip 
omstreeks 1555 tot 1560 in de vaart is gekomen. 
Eveneens nog in de tweede helft van de zestiende 

eeuw vond het zijn ondergang in de Westerschelde. 
Onderzoek van de kanonnen staaft die bewijsvoering, 
zegt Vos. 
 
De kanonnen zijn sterk aangegroeid door een klomp 
zand, schelpen en ijzerdeeltjes en daardoor moeilijk te 
onderzoeken. Röntgenbeelden hebben uitgewezen dat 
ze niet (meer) geladen zijn. Volgens Vos kan dat 
inhouden dat het schip in een gevecht ten onder is 
gegaan. Wanneer de onderzoekers er in slagen de korst 
rondom voorzichtig te verwijderen, kunnen mogelijk aan 
de hand van inscripties verdere details worden afgelezen 
over de herkomst. Vos houdt het vooralsnog op 'een 
vroeg admiraliteitsschip, mogelijk Zeeuws'. 
 
Souvenirduikers hebben eerder vier en mogelijk zelfs zes kanonnen opgedoken. Twee zijn verkocht aan 
een particulier, waarvan er één via een Londens veilinghuis voor veel geld weer is doorverkocht. Op 
foto's en tekeningen die door de duikers en (amateur)archeologen zijn gemaakt, is duidelijk de zogeheten 
vuurslag van de Hertogen van Bourgondië te herkennen. Indertijd waren dat de graven van Zeeland, 
Holland en Vlaanderen. 
 
Vos werd door de Wrakduikstichting de Roompot (WDSR) uit Kamperland attent gemaakt op de 
bijzondere vondsten. Van het wrak is weinig meer over dan een stuk bodem (het middendeel) van 18 

meter lang en 9 meter breed. Het ligt op de rand van een 
ongeveer 20 meter diep plateau. Het grootste deel van het 
schip is verdwenen in de vaargeul en weggespoeld door de 
harde getijdestroom. Het restant dreigt door de 'oprukkende 
hoofdgeul' in de aanloop naar de Sloehaven het zelfde lot te 
ondergaan, waarschuwt Vos. 
De archeoloog zou het liefst zien dat het wrak op korte termijn 
wordt geborgen. Dat bepleit hij in een verslag voor de bundel 
Maritieme Vindplaatsen, die deze maand werd uitgebracht 
door de landelijke werkgroep LWAOW en het RACM. Alleen 

met een opgraving kan 'de historische informatie, die in het wrak besloten ligt, worden veiliggesteld', zegt 
Vos. 
 
Hij betitelt de vondst als 'onverwacht oud'. De stroming in de Westerschelde is dusdanig, dat de kans nog 
een wrak te vinden uit de zestiende eeuw volgens hem 'uiterst klein' was. "Eigenlijk had dat al 
tweehonderd jaar geleden weg moeten zijn. Sterker nog, als het schip vijftig meter verder was gezonken, 
wás er nu niets meer van over geweest." Het wrak ligt in druk vaarwater, waar duiken officieel verboden 
is.  
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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. 

Roel. 
      Henk Betlem    
Eric van Loenhout         Marian Roos     
Marco Collignon                         Bert Schreurs    
Kees Glas       Frans Spoor      
Leon Joosse                       Benny vd Steen   
Kees Jan Lastdrager     Erik Veerhoek    
Roel van der Mast         Harm Verbeek    
 

 
                                                      lipvis →  
 
 

 
Vr, za 28-29 mei, 4-5, 11-12, 18-19, 25 jun, Onderwater Macro Wereld,  
  Antwerpen, 10.00-18.00 uur  
Zo  30 mei & Open Nederlands Kampioenschap en Zeeuws Kampioen-   
Zo    6 jun  schap Onderwaterfotografie en Infomarkt Duikcentrum De Grevelingen 
Do    3 jun Start theorie cursus wrakduiken, clubhuis, 19.00 uur 
Za   12 jun Praktijk cursus onderwaterbiologie, Kijkuit, 9.30 uur 
Ma  14 jun Deadline juli-Luchtbel 
Zo  20 jun Bootduik Windgat, vertrek Julianahaven Yerseke, 9.30 u 
Zo   20 jun Wandelen rond de vloedlijn, Deltapark Neeltje Jans, 14.00 u 
Wo  30 jun Uiterste datum opgave Snackduik Veerhoek’s Place 
Za   10 jul  Snackduik Veerhoek’s Place, 13.00 uur 
 

      
De buitenwateropleiding 2010 wordt begeleid door de zogenaamde mentoren. Dit 
zijn ervaren duikers, die bereid zijn extra tijd te besteden aan de opleidingen. Hieronder vind je de 
mentorenlijst met namen en telefoonnummers. Deze lijst is gebaseerd op die van 2009. Wijzigingen 
graag doorgeven. 
 
 

Renaat Burggraeve 
Kees Glas 
Bert Moet 
Frans Spoor 
Harm Verbeek 

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

    *) 
    @ vanaf juni 
    
     
     

Yolanda de Jong 
Eric van Loenhout 
Erik Veerhoek 
Han de Vlieger 

    1* Instructeur 
    1* Instructeur 
    1* Instructeur 
    1* Instructeur 

     
     
     
     

Benny van den Steen     4*     

Henk Betlem 
Dick Hoeksema 
Kees Jan Lastdrager 
Roel van der Mast 
Mathilde Matthijsse 
Wouter van der Scheer 
Chris Spoor 
Martin Verhage 

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

    *) 
    @  
     
     
     
    @ 
     
     

Mario de Wever     2*       
 

*)  = werkt in ploegendienst, soms overdag beschikbaar                                                                                  Frans Spoor 
@ = doordeweeks beperkt beschikbaar 


