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Terwijl de sepia’s weer de Zeeuwse wateren bevolken en Rob ‘s avonds zijn 200
ste

  
duik maakt (proficiat Rob!), zwoegen wij weer op een nieuwe Luchtbel. Eén 
redactielid is verhinderd, één houdt vakantie (en verzamelt kopij), maar wij mogen 
ons in Nederland ook al enkele weken verheugen op prima (duik)weer. 
 
Er zijn in ons clubje enige wisselingen van functie geweest: Frans is gestopt als hoofdtrainer, die functie 
is overgenomen door Erik Veerhoek. Dick had al enige tijd geleden aangegeven te willen stoppen als 
hoofdredacteur en daarom is Tilly Neve vanavond aanwezig om eens mee te kijken. In deze Luchtbel 
nemen we een duik in het logboek van Stefan en Roelien. Mario neemt ons mee terug naar een 
geslaagde paasduik. Tilly stelt zich even voor. Wel eens flessenpost geprobeerd? In deze ‘bel’ de uitslag 

van fotoraadsels 1 t/m 5 en de uitdaging van fotoraadsel 6. Kortom 
weer een goed gevuld clubblad. Veel leesplezier. 
 
Graag je kopij voor de juli-Luchtbel uiterlijk 13 juni naar een van de 
adressen van de redactie. 
 
Arjo, Dick, Margreet, Marian en Veronica. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

1 Colofon 
2 Van de redactie / Verjaardagen / Inhoudsopgave  
3 Van de voorzitter / Mentorenlijst 2011  
4 In memoriam Loe van der Linden /  

Greenpeace in actie voor de Noordzee 
5 Even voorstellen> Tilly Neve – Van der Leden 
6 Wie het laatst is die schrijft 
7 Digitale infopalen duikplaatsen 
8 Fotoraadsel 5, de oplossing /  

Fotoraadsel 6, wie raadt dit?  
9 Kapotte fuiken in de Grevelingen 

Dutch Divers Delta in Zeeland 
10    Tot slot / Kreeftenstropers Dreischor gepakt 
11    Uit het logboek van> Stefan Grob en Roelien Braber 
12    Zeesap te koop / Zeebodem bezaaid met mesheften 
13    Navy Diver vestigt record /  

Geen munitie in wrak Veerse Meer? 
14    Portfolio en Hotspot 
15    Achter elke fles zit een verhaal 
16    Bootduiken in 2011  III 
17    Het kompas van de Doris 
18    Bijzondere waarnemingen, met bijsmaak 
19    De vullerslijst / Agenda  

Juli 2011: 
  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 2011: 
  1 – Jeroen de Maat 
10 – Marijke Croes 
10 – Peter Veerhoek 
11 – Marinella van Es 
11 – Yvonne Orgers 
12 – Adrie van Loon 
15 – André Boogaard 
15 – Frans Spoor 
16 – Stefan Brom 
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 
29 – Yolanda de Jong 
30 – Alcuin de Weert 
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Duikvrienden en vriendinnen> 
 
Oei, het vorige stukje maakte nogal wat los. Maar als voorzitter heb ik ook een mening en mijn mening 
heb ik nog nooit onder stoelen af banken gestoken dus ook niet bij Duikteam Zeeland. Maar je mag het 
altijd oneens zijn hoor, dat is nog steeds niet verboden. En je kunt altijd een mailtje sturen of gewoon 
ouderwets bellen. 

Goed ik heb dus mijn zegje gedaan, over tot de orde van de dag. Het is erg 
vroeg warm dit jaar ik heb zelfs de overgangsfase van droog naar nat 
overgeslagen. Alleen is het in Grevelingen nog best koud als je wat dieper 
gaat.  
 
Als deze Luchtbel uitkomt zal het een nog stuk aangenamer zijn en krioelt 
het van de Sepia’s,  Belgen en  Duitsers onderwater. En als je de NOB moet 
geloven is het straks helemaal een internationale bende onderwater. Want 
Zeeland heet straks “Dutch Divers Delta”, Triple D, mag het een maatje 
meer zijn?  Gaan wij natuurlijk onze naam ook veranderen, je moet met je 
tijd mee. Delta Divers Team, DDT, ook goed, zijn we gelijk van het 

ongedierte af.  Of toch Dutch Delta Divers Team. Misschien wil dan de Delta ons wel een beetje 
sponsoren. Is ook wel nodig want iemand had de energiemeter opgenomen en de stand doorgegeven. 
We denken dat ie zijn duikbril nog ophad want we kregen opeens een naheffing van 8000 euro> 
 
Tja goed lezen.. dat valt niet altijd mee> dat blijkt maar weer eens.  
 
Groeten, Henk Jobse 
 
 

      
 
De buitenwateropleiding 2011 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 2010. Wijzigingen graag doorgeven. 
 

Kees Glas 
Paul Neve 
Frans Spoor 
Harm Verbeek 

    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 

     
 

Roel van der Mast 
Benny van den Steen 

    4* 
    4* 

 

Henk Betlem 
Dick Hoeksema 
Kees Jan Lastdrager 
Mathilde Matthijsse 
Michel de Smit 
Chris Spoor 
Martin Verhage 

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

    *) 
    @  
 

Mario de Wever     2*       

 
*)  = werkt in ploegendienst, soms overdag beschikbaar   @ = doordeweeks beperkt beschikbaar 
 
Erik Veerhoek, hoofdtrainer 
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Zie de necrologie in de maart-Luchtbel. 

 
 

 
 
Greenpeace gaat de hele maand juni actie voeren om de Noordzee te beschermen tegen 
vernietigende visserijmethoden.  
 
Op maandag 30 mei presenteert de milieuorganisatie een nieuwe 
campagne op haar actieschip in Amsterdam. ‘We willen laten zien wat er 
onder de zeespiegel speelt en actievoeren voor echte bescherming’, stelt 
Tom Grijsen, campagne-leider oceanen bij Greenpeace.  
 
Al twintig jaar wordt gesproken over het beschermen van waardevolle 
natuurgebieden op zee, maar er is nog altijd geen centimeter daadwerkelijk 
afgeschermd voor visserij en andere schadelijke activiteiten. Eens in de tien 
jaar wordt het Europese visserijbeleid hervormd.  

 
Die hervorming begint nu! 
 
 
 
 
Een actievoerder van 
Greenpeace is de Noordzee 
ingesprongen in een poging het 
vissersschip op de achtergrond 
te stoppen. De kabeljauw in de 
Noordzee verkeert in crisis; de 
populatie van de grote roofvis is 
ingestort door overbevissing. 

 
Zie www.greenpeace.nl  
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Elk jaar komen er weer nieuwe leden bij. Wie zijn ze, wat doen ze en wat 
beweegt hen om te gaan duiken? In deze rubriek maken we kennis met de 
nieuwe DTZ-leden. Deze keer met>. 
 

 
Tilly Neve - Van der Leden 
 
 
Wie is Tilly? 
 
Ik ben geboren en getogen in Den Haag. In 1980 zijn Paul en ik getrouwd en naar 
Zeeland “geëmigreerd”. De eerste twee jaar woonden we in Lewedorp en sinds 
1982 in Arnemuiden. We hebben twee dochters en een zoon en inmiddels ook 
een kleinzoon van 2 jaar. Ik ben werkzaam als advocaat bij Justion Advocaten in 
Middelburg.  

 
Waarom ben je lid geworden van Duikteam Zeeland? 
Ik heb mijn eerste ster gehaald in de jaren ’90 bij de Dolfijn, 
waar we toen lid van waren. Daarna heb ik een hele tijd niet 
meer gedoken onder meer vanwege drukke werkzaamheden 
en allerlei andere bezigheden. Begin vorig jaar heb ik echter 
de draad weer opgepakt en omdat dat lekker liep, besloot ik 
met ingang van dit jaar ook lid te worden van Duikteam 
Zeeland. 
 
Wat is je eerste indruk van Duikteam Zeeland? 
Mijn eerste indruk van Duikteam Zeeland kreeg ik toen Paul 
lid werd en ik op de zondagen “meekwam” om te zwemmen. 

Die eerste indruk was 
goed; aardige mensen 
die enthousiast met hun 
sport bezig zijn.  
 
Heb je naast duiken nog andere hobby’s? 
Ik houd erg van reizen, lezen en het beoefenen van teamsporten. 
Daarnaast tennis ik ook in de winter.   
 
Wat is je favoriete muziek? 
De vraag zou wat mij betreft beter kunnen zijn: van welke muziek 
hou je niet? Ik houd absoluut niet van opera en operette of Hollandse 
smartlappen. Verder vind ik bijna alles op zijn tijd wel leuk. Mijn 
favoriete muziek is afhankelijk van mijn stemming. Als er gefeest 
wordt, houd ik van lekkere dansmuziek. Bij het lezen luister ik graag 
naar Franse chansons en muziek die valt onder het begrip “easy 
listening”.  

 
Welke film heeft jou het meest 
geboeid? 

Ik vond Schindler’s list erg indrukwekkend. 
 

Waar kunnen we je midden in de nacht voor wakker maken? 
Eigenlijk voor niets, maar voor een mooie reis wil ik wel een 
uitzondering maken.  

 
Wat is je grootste droom? 
Om te emigreren naar een warm land, als ik mijn hele gezin mee 
kan nemen.  
 
Bedankt voor je medewerking! 
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Wie het laatst is, die schrijft het verhaal. Wie heeft die onzinnige regel eigenlijk bedacht? Daar had ik dus 
niet aan gedacht  toen ik al balend onder het nieuwe N57 viaduct doorreed. Dat balen kwam enkel omdat 
ik geen afslag naar scoutingcentrum kon vinden. Ik dacht slim te zijn en even door te rijden en dan 
gewoon rechts aanhouden. Ja, ik weet er zit een kanaal tussen, maar op maandagochtend is een 
ambtenaar niet op z’n best, zelfs al is het Pasen. Zeker niet met een auto gevuld met duikspul, 
nageslacht en wederhelft. 

Dus lang verhaal kort, helemaal naar 
Veere, toch nog even een 
tussendoorpoging gewaagd en 
uiteindelijk helemaal via Middelburg 
weer terug en dan naar het 
scoutingcentrum. Effe gebeld met de 
organisatie en “nee hoor, we wachten 
wel”. De gluipers> Zij hadden al lang 
bedacht daar komt ons 
 “schrijf het stukkie-slachtoffer”. 
Twintig minuten na de afgesproken 
tijd stonden we op de parking en alle 
andere deelnemers aan de zoektocht 
naar de verloren spullen van Dhr. 
M.N.I. Haes waren zoals gezegd 
aanwezig. 
 
Erik Veerhoek deed de briefing, 

buddyparen werden automatisch gevormd en toen begon de volksverhuizing. Iedereen begon om te 
kleden en daarna volledig bepakt naar de waterkant te lopen. En das een eind. Dwars als ik ben, 
verhuisde ik eerst mijn gezin naar de waterkant, daarna al mijn duikspullen en begon daar op te tuigen. 
Uiteindelijk kwamen we allemaal tegelijkertijd bezweet aan de waterkant en kregen we nog een extra 
briefing. De paashaas had onder water over een redelijk groot gebied dertig ronde, genummerde, 
hardgekookte objecten verstopt. Het was de bedoeling dat de buddyparen gelijktijdig te water gingen om 
deze objecten te zoeken en te bergen. Er waren buddyparen die tassen, netten en meer materiaal als 
voorbereiding hadden meegebracht. Er waren andere buddyparen die op gezond verstand en een flinke 
dosis bravoure vertrouwden. Iedereen ging aan de gang.  
 
Buddy Rob en ikzelf stonden halver-wege en gingen te water. Met een beetje geluk, al zullen we dat nooit 
toegeven, kwamen we vrij snel als eerste een ei tegen. Daarna verplaatsten we ons in het hoofd van 
paashaas Erik en volgden de route die wij dachten dat hij had genomen. En ja hoor, op de meest rare 
plekken kwamen we eieren tegen. In no time hadden we onze handen vol. Op een gegeven moment 
kwamen we een schoen tegen met 
daarin een ei. Daar konden nog een 
paar eieren bij en met zeven eieren 
zijn we naar de kant gegaan.  
Duiken met een berg eieren in je 
handen is een specialty die we nog 
niet hadden gevolgd. We dachten er 
slim aan te doen om de buit te 
bergen en dan weer te zoeken. Het 
nageslacht bewaakte de eieren aan 
de waterkant tegen leden die 
kwamen kijken hoe het allemaal ging. 
Er zijn zelfs leden die kinderen van 5 
jaar proberen te intimideren, omdat 
ze zelf niet durven te duiken om de 
eieren te bemachtigen. Maar zoals 
Rinus zelf aangaf, “daar was hij voor 
in behandeling”. 
 
Op onze tweede duik kwamen we de andere buddyparen tegen, vooral diegenen met de netjes en de 
zakken. Dat was even slikken, die hadden er ook een berg en wij vonden niks meer. Wel vonden we de  



 7

fiets van Frans Spoor en nog meer spul dat niet in het water thuis hoort. Uiteindelijk maar weer terug naar 
de kant en kijken hoe de stand uiteindelijk was. 

 
Eerst spullen aftuigen, lekker eten 
(het werd een soort van Amerikaanse 
picknick, uiteraard met eieren) en 
toen in het zonnetje lekker nakletsen. 
De laatste berichten uit de verse 
Luchtbel werden besproken. Ik ben 
zelfs nog even in de verleiding 
gekomen om in dit stukje ook mijn 
reflectie op de afgelopen ALV te 
verwerken, maar dat leek me niet 
juist.  
Ondertussen waren Erik en Arjo druk 
aan het sjouwen en wat bleek, er 
was een heuse prijsuitreiking. Rob en 
ikzelf bleken de meeste eieren te 
hebben verzameld (dat maakt het 
“wie het laatst is die schrijft”-verhaal 

weer goed). Elk ei was genummerd en bij elk nummer hoorde een leuke prijs. Nadat er nog wat prijzen 
onderling werden geruild bleven de meesten nog lekker even hangen in de zon. Op een gegeven 
moment kwam ook het jacht van Paul Neve en zijn vrouw voorbij. Of dit een controle was in het kader van 
de 3* opleiding weet ik niet. Wel heb ik nog even snel mijn check de steck, ken je zuurstofkoffer en 
noodplan erbij gepakt en nonchalant in het zicht geplaatst. Of het nut heeft gehad weet ik niet, maar 
kwaad kan het niet. 
 
Voor degenen die er niet bij waren, er zijn een aantal eieren niet gevonden. Wellicht een oefenduikje met 
onderwater-eier-eten specialty voor de komende weken? In ieder geval een geslaagde besteding van een 
tweede paasdag. Erik en Arjo bedankt voor de organisatie. 
 
Mario de Wever 
 

 
 
Gelezen in de PZC van dinsdag 24 mei 2011 
 

MIDDELBURG - Bij tachtig Zeeuwse 
duikplaatsen komen dit jaar digitale paaltjes te 
staan met informatie over het onderwaterleven 
op die plek en de directe omgeving.  
 

Dat gebeurt op initiatief van 
de Nederlandse Onder-
watersport Bond (NOB). 
 

Door de speciale code op de paaltjes te scannen 
met een daar-
toe geschikte 

smartphone, 
krijgt de  
gebruiker alle 
informatie binnen op zijn telefoon. Omdat daarbij ook de omgeving 
van de duikplaats wordt betrokken, is deze voorziening ook 
interessant voor passerende fietsers en wandelaars, aldus de 
duikbond. 
De plaatsing van de palen is één van de maatregelen uit het 
masterplan Onderwatersport in Zeeland, dat de NOB in opdracht van 
de provincie heeft geschreven. Het plan moet de faciliteiten voor de 
duiksport in Zeeland verankeren en verder verbeteren. 
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Vlokkige zeenaaktslak. De oplossing van het 
vorige fotoraadsel was de Vlokkige zeenaaktslak.  
Vlokkige zeenaaktslakken zijn op dit moment in 
grote aantallen te vinden in de Oosterschelde. 
Overal zie je nu ook de eitjes die in spiraalvormen 
op stenen en oesters zijn afgezet.  

 
De Vlokkige zeenaaktslak eet anemonen, met 
name Paardenanemonen en Zeeanjelieren. 
 
Mathilde Matthijsse 
www.zeelandonderwater.nl 
 
Prijswinnaars 
Albert & Marinella en Martin & Yolanda waren onverbeterlijk en hebben álle vijf fotoraadsels goed 
opgelost! Zij zijn dan ook de gezamenlijke winnaars van de eerste serie fotoraadsels. Ze mogen hun prijs 
ophalen bij Mathilde. 
 

 
 

Het eerste raadsel van de tweede 
serie van vijf. Een heel mysterieus 
plaatje deze keer. In tegenstelling 
tot de vorige keer zal de redactie 
jullie niet helpen met een hint in de 
‘goede’ richting;-)) We moeten het 
niet te gemakkelijk maken... 
 
Stuur je oplossing per e-mail 
(onderwerp: fotoraadsel 6)  
uiterlijk 13 juni naar Mathilde. 
 
In de juli-Luchtbel wordt de winnaar 
bekend gemaakt.  
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Gelezen in de NOB Nieuwsbrief, mei 2011 
 

Afgelopen weekend zijn in het Grevelingenmeer fuiken van beroepsvissers kapot gesneden. 
Waarom? Bastian Mathijsen van Stichting Kunstrif Zeeland kan er met zijn verstand niet bij. “Waarom 

doen duikers dit? 
Misschien omdat er een 
sepia of kreeft in een fuik 
zit? Onbegrijpelijk! Wij 
duiken op visgrond, en 
niet andersom.” 
 
De Grevelingen-vissers 
stellen ruim 600 m2 
visgrond ter beschikking 
voor Duikwrak Le 
Serpent, een project van 

Rijkswaterstaat Zeeland, Provincie Zeeland, Gemeente Schouwen-Duiveland, de Nederlandse 
Onderwatersport Bond, Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen en Dive-Inn De Kabbelaar. “En dan 
krijgen ze dit ervoor terug”, vervolgt Bastian Mathijssen. “Er is op dit moment goed contact met de 
beroepsvissers en dat willen we graag zo houden. Deze mannen verdienen hun brood met dit werk.”  
De NOB denkt dat het maar om een klein groepje dui-
kers gaat die deze problemen veroorzaakt, maar wil 
duikers via deze weg toch verzoeken zich volwassen te 
gedragen en van andermans spullen af te blijven. 
 
Schade aan vistuig, wat nu? 
Het kan gebeuren dat je per ongeluk in vistuig vast komt 
te zitten en je jezelf los moet (laten) snijden. Meld in dat 
geval altijd de schade bij de KLPD Dienst Waterpolitie 
Zeeuwse Stromen op 0113-396300. Ook ongemarkeerd 
en gevaarlijk geplaatst vistuig of vermoedens van 
vandalisme en stroperij kun je bij de waterpolitie 
melden.  
De NOB heeft voor alle leden een zogenaamde ‘secundaire aansprakelijkheidsverzekering’. Wanneer je 
tijdens de duik noodgedwongen een net of fuik moet stuksnijden, dien je in eerste instantie de eigen 
aansprakelijkheidsverzekering aan te spreken. Mocht je er daarmee niet uitkomen, dan kun je in tweede 
lijn een beroep doen op de verzekering van de NOB. 
 

 
 

Gelezen op BNDeStem.nl, maandag 21 maart 2011  
 

MIDDELBURG - Zeeland moet uitgroeien tot een Dutch 
Divers Delta. De Delta heeft daar ook alle potentie toe en 
er is een markt voor. Dat laatste blijkt uit een inter-
nationaal onderzoek dat de Nederlandse Onderwatersport 
Bond heeft laten uitvoeren onder 6500 respondenten. 

 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat duikers meer besteden dan de gemiddelde toerist. Dat de Neder-
landse sportduikers niet tevreden zijn over de voorzieningen voor duikers. En dat ongeveer twaalf procent 
van de toeristen zonder een duikbrevet, interesse heeft om in Zeeland te duiken. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de provincie Zeeland door het bureau Creative Marketing 
Results. Het is opgesteld binnen het kader van het Masterplan Zeeland, een plan van de provincie dat 
ingaat op de vraag hoe Zeeland meer munt kan slaan uit duiken en sportduikers die de provincie 
bezoeken. Zo is gekeken welke kansen er voor Zeeland liggen en hoe die kansen het best kunnen 
worden benut. Het is de bedoeling niet alleen de duikers die al naar Zeeland komen beter te bedienen. 
Ook wordt getracht nieuwe groepen duikers aan te trekken. 
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Slot clubhuis. 
  
Op woensdag 11 mei is het cilinderslot van ons clubhuis 
door de gemeente (de eigenaar) vervangen. Hiermee is na 
decennia een einde gekomen aan vraag wie er zoals een 
sleutel van het clubhuis zou kunnen hebben voor 
werkzaamheden binnen dit gebouw. De uitgifte van de 
sleutels zijn nooit bijgehouden als wel de inname van de 
sleutel na het opzeggen van het lidmaatschap. 
  
Vanaf bovenstaande datum staan de sleutelbezitters 
geregistreerd bij de materiaalcommissaris. Omdat het hier 
om een gecertificeerde sleutel gaat kan er alleen bij de 
gemeente, na overleg met de materiaalcommissaris, een sleutel aangevraagd worden. Tot eind mei 
kunnen de dan nog niet afgehaalde sleutels omgeruild worden bij de materiaalcommissaris. Daarna enkel 
bij de gemeente. 
   
Slot DTZ berging in het zwembad "Vrijburg". 
  

DTZ bezit, net als veel andere verenigingen die gebruik maken van het 
zwembad, een berging onder de tribune in het Vrijburg zwembad. Deze 
berging, met onder andere onze duikflessen, vesten en automaten, stond 
geregeld "open/van slot" terwijl die wel door ons op slot was achter gelaten.  
Vervelend genoeg had onze berging twee deuren vanwege de 
"calamiteitenroute" die nou net door deze berging liep. In overleg met de 
zwemvereniging De Stormvogel hebben we van hok en cilinderslot geruild, 
in de hoop van deze problematiek af te zijn. Niets is minder waar. 
Vervelend genoeg hebben we moeten constateren dat wederom de berging 
meerdere malen van slot was en materiaal van De Stormvogel in onze 
berging was opgeslagen. Om deze reden heeft het bestuur besloten een 
slot met ketting aan te moeten brengen.  

  
Sleutelbezitters van deze berging kunnen bij de materiaalcommissaris een sleutel krijgen voor het 
kettingslot. 
  
Met vriendelijke groet, Roel van der Mast 
 

 
 
Gelezen in de PZC van 28 april 2011 

 
DREISCHOR - De politie heeft woensdagavond in Goes twee mannen aangehouden die in het 
Grevelingenmeer bij Dreischor kreeften haddden gestroopt.  

 
 
De twee inwoners van Yerseke (28 en 33 jaar oud) 
werden vanaf de Zeelandbrug achtervolgd en in de 
Middelburgsestraat in Goes aangehouden. Zij hadden 
32 kreeften in de auto liggen.  
 
De schaaldieren zijn teruggezet in 
de Grevelingen.  
 
De mannen kregen een proces-
verbaal en hun duikuitrusting is in 
beslag genomen. 
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Uit het logboek van  
Stefan Grob & Roelien Braber 
 
 
Sinds wanneer duiken jullie en wat was de eerste duik? 
Sinds eind vorig jaar zijn we lid van DTZ en in dit stukje stellen we ons kort 
voor. Ik (Stefan) was een overkanter en ben opgegroeid in Terneuzen. Ik heb 9 
jaar in Zaltbommel gewoond voor werk en daar bij een duikclub gezeten en de 

“Open Water” lessen gevolgd. In 2003 heb 
ik de buitenduiken die bij deze cursus 
horen gedaan bij de Oesterdam. 
Vervolgens heb ik jaren niet gedoken tot 
we in 2007 samen naar Curaçao op 
vakantie gingen. Roelien heeft daar de 
Open Water cursus gedaan in de Jan Thiel 
Baai en toen is het duiken voor ons echt 
begonnen. 
 
Hoeveel gelogde duiken hebben jullie?  
We hebben allebei meer dan 100 gelogde 
duiken. Vrij snel na de vakantie op 
Curaçao hebben we een duikuitrusting 
aangeschaft. Sindsdien duiken we niet 
alleen op vakantie maar ook in Nederland 
als het een beetje mooi weer is!  

 
Waar, in welke landen hebben jullie zoal gedoken?  
Curaçao, Lanzarote, België, Bonaire, Kroatië, Oostenrijk en Nederland 
 
Vertel wat over de meest bijzondere en dierbare duik uit jullie 
logboek.  
Op Lanzarote hebben we de “Advanced” cursus gedaan. Bij de laatste 
duik naar 31 meter bij Pechiquera, duik nummer 25, bleef er van het 
“plan je duik en duik je plan” idee in praktijk niet veel over. Toen we 
een paar minuten onder water waren veranderde de stroming van 
richting en vooral van kracht. Met een leger dan lege fles en een heel 
eind van de boot vandaan kwamen we, na bijna overvaren te zijn door 
een vissersbootje, buiten adem aan de oppervlakte. Volgende keer 
maar een decoboei meenemen... Een van de medecursisten zei “Ik 
heb altijd al een keer naar Fuerteventura gewild, maar eigenlijk niet onder water”.  

 
Wat was de kortste of langste duik ooit 
en hoe kwam dat?  
De eerste duik samen in Nederland was in 
het Veerse Meer. Dit leek ons een lekker 
gemakkelijk plekje om te beginnen. Na 30 
seconden waren we elkaar door het 
geweldige zicht al kwijt. Dat is nog een 
aantal keer gebeurd. Ons duikklokje gaf 
een behoorlijk aantal heel korte duikjes 
aan. Nu wisten we meteen wat een 
stuiterduikje is en dat een buddylijn in 
sommige gevallen erg handig is! 
 
En tot slot welk waterdieren hebben het 
meeste indruk op jullie gemaakt?  

Schildpadden in de Caraïben, Felix de megabaars op Lanzarote, de eerste keer een grote kreeft in 
Zeeland, de sepia's bij de Zeelandbrug> Bijna elke duik heeft voor ons wel iets indrukwekkends! 
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Gelezen op www.pzc.nl, woensdag 27 april 2011 

 
YERSEKE - Handelaar in verse schelp- en schaaldieren Viviers Le Petit 
Pêcheur uit Yerseke hoopt op korte termijn toestemming van de Nieuwe 
Voedsel- en Waren-autoriteit (nVWA) te krijgen om Ooster-scheldewater 

als 'gastronomisch 
zeesap' te exporteren 
naar Italië. "In eerste 
instantie vonden we het 
zelf ook een beetje een raar idee, maar zo gek is het 
eigenlijk niet. 
 
Wie bijvoorbeeld mosselen kookt, wast die in zoet water 
en kookt in zoet water. Maar héél verse mosselen hebben 
dat niet nodig. Die hebben zout water van zichzelf en dat 
is het beste. Een landelijk dagblad uit Italië had er al een 
halve pagina aan gewijd, aan dat Oosterscheldewater. En 
wij hadden al een systeem op poten gezet, om het te 
filteren en vervolgens te revitaliseren", zegt directeur Cor 
Poppe.  
 
Maar de nVWA stak er een stokje voor. "Die zeggen dat 

het onder het Drinkwaterbesluit valt. We zijn nu al een jaar bezig om alsnog vrijstelling voor dit product te 
krijgen. Want het gaat niet zomaar om een paar flesjes, ze willen daar hele vrachtwagens hebben."  
 

 
 
Gelezen in de PZC van 2 mei 2011 

 
DISHOEK - De recente zandsuppletie op de Walcherse kust 
tussen Dishoek en Vlissingen heeft nauwelijks gevolgen gehad 
voor de natuur onder water. Dat constateert Roel van der Mast van 
de Dishoek Duikers. ,,Al het moois is nog steeds aanwezig."  

 
Wat Van der Mast wel 
opvalt, is dat de 
bodem bezaaid ligt 
met scheermes-
schelpen. De meesten zijn open en het schelpdier ligt er 
naast. ,,Normaal gesproken steken ze onder het zand en 
moet je er naar zoeken. Dit heb ik nog nooit gezien. Het is 
best link ook, wanneer je daar je handen laat rusten. Ze 
zijn vlijmscherp.'' 
 
De duikclub heeft bij Dishoek en op zo’n vijf meter diepte 
ter hoogte van de reddingpost bij Zoutelande weer een 

groot aantal ‘tentstokken’ op de bodem gezet, om het paren van de inktvissen te bevorderen. Van der 
Mast heeft de eerste eitjes van sepia's en pijlstaartinktvissen al gezien. “Dat is zo’n vijf weken eerder dan 
vorig jaar rond deze tijd! Door het mooie weer en de snelle opwarming van het water loopt de natuur 
voor.” De watertemperatuur in de Westerscheldemonding is nu zo’n 13 graden Celsius, twee graden 
hoger dan vorig jaar op 30 april.  
 
De inktvissen komen naar de Delta om te paren, zodra de watertemperatuur boven de 11 graden Celsius 
komt. Ook in de Oosterschelde werden dit weekeinde de eerste sepia's van dit seizoen waargenomen. 
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Gelezen in Navy News, www.military.com, augustus 2006 

 
 MV Kellie Chouest, Op Zee - Een marineduiker bereikte op 1 augustus 2006, voor de kust van La 
Jolla, Californië, een recorddiepte van 2.000 voet. Dankzij het nieuwe, Atmospheric Diving System 
(ADS) pak. 

Chief Navy Diver (DSW / SS) Daniel P. Jackson 
van de Navy Reserve Deep Submergence Unit 
(DSU) werd willekeurig gekozen om het ADS-pak 
te certificeren voor gebruik door de marine. "Ik 
voelde me de gelukkigste man ter wereld", zei 
Jackson.  "Ik was vereerd en bevoorrecht om als 
eerste duiker zo diep te duiken." 
 
Aan de certificering waren 11 jaar van plannen, 
ontwerpen en testen door meerdere instanties 
voorafgegaan, om het ADS-pak, ook bekend als de 
Hardsuit 2000, te ontwikkelen. "Dit is het 
omvangrijkste stuk teamwork dat ik ooit heb gezien 
bij de marine", zei overste  Keith W. Lehnhardt, de 
officier belast met het project. Ontwikkeld door 
Ocean Works International, Vancouver, British 
Columbia, is de Hardsuit 2000 ontworpen om onder 
water een druk te weerstaan tot 2.000 voet. De 
bestaande mo-dellen konden gebruikt worden tot 
‘slechts’ een diepte van 1.200 voet.  
 
Jackson: "Ik was gewoon een jongen 
vastgebonden aan een touw. Het was de ADS-
team dat het allemaal mogelijk maakte. Ze waren 
ongelooflijk. Het pak werkte geweldig. Alles werkte 
zoals bedoeld. Ik had gehoord dat op ongeveer 
1.300 voet diepte de gewrichten van de Hardsuit 
2000 nog beter zouden wer-ken en het pak werkte 
precies zoals voorspeld."  
 
Het ADS-pak voldoet aan strenge veiligheidseisen 

van de marine en is speciaal ontworpen voor gebruik bij onderzeese reddingsoperaties. "Het specifieke 
doel is om een goede inschatting te kunnen maken van de situatie tijdens een reddingsoperatie van een 
onderzeeër", zei Lehnhardt. "De duiker in het pak kan zien wat de schade aan de sub is en uitzoeken 
waar de overlevenden kunnen zijn." 
 
 "Op 2.000 voet, schenen de lampen naar boven en het was als een sterrenshow. De fosforescentie die 
van nature in het water is, en in de meeste vormen van zeeleven daar beneden, begon te gloeien”, zei 
Jackson. “Toen ik weer opsteeg, zagen al die lichten eruit als een regen van vallende sterren. Het was de 
mooiste reis ter wereld die een mens kan maken."  
 

 
 
Gelezen in de PZC van 28 april 2011 
 

VROUWENPOLDER - De duikgroep (DDG) 
van de marine heeft ook na een derde 
onderzoek geen explosieven kunnen vinden 
bij het Duitse oorlogswrak in het Veerse 
Meer. 
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Daarmee is echter nog altijd niet gegarandeerd dat er geen oude munitie meer aanwezig is. De DDG is 
wederom niet in staat gebleken een veilige toegang tot het tot mijnenlegger omgebouwde landings-

vaartuig (MFP 920) te vinden. Daartoe waren de 
beschikbare middelen en de onderzoekstijd te 
beperkt, vermeldt de rapportage van de marine. 
 
Rijkswaterstaat Zeeland reageert teleurgesteld op 
het uitblijven van duidelijkheid en zal een nieuw 
onderzoeksverzoek indienen, aldus wrakken-
specialist Gerius van Woudenberg. Hij wil '100 
procent zekerheid dat het wrak munitievrij is', omdat 
het in de vaarroute ligt en vlak bij het strand van de 
Veersegatdam. 
 
 
 

 

 
 
Onze hoofdredacteur van de Onderwatersport, Peter Onvlee, plaatst in een NOB-mailwisseling de 
volgende opmerking: 
  
"Ondanks alle inspanningen blijven twee rubrieken een zorgelijk bestaan 
lijden. Ze maken echter een onlosmakelijk deel uit van het format van het 
blad, ik wil ze er dolgraag bijhouden. Ze verschijnen nog wel in (bijna) 
ieder nummer, maar steeds is het weer de vraag of we ook de volgende 
uitgave weer halen. Het gaat - het zal niemand verbazen - om de 

rubrieken Portfolio en Hotspot.  
 
Met het steeds groter wordende aantal fotografen en de toegenomen 
kwaliteit als gevolg van de digitale techniek, zou Portfolio eigenlijk geen 
probleem mogen zijn. Toch is dat wel het geval. Vandaar mijn oproep: wie 
kent / weet fotografen die kwalitatief gezien in aanmerking zouden kunnen 
komen voor plaatsing van een Portfolio???  En ook: wie kan/wil iets op 
papier/computer zetten van / over een hotspot, een leuke, mooie, 
aantrekkelijke plaats in Nederland om onderwater te gaan?  Zowel zoet als 
zout welkom! En natuurlijk: ook voor andere artikelen / foto’s hou ik me 
graag aanbevolen. Het liefst met een NL-tintje." 
  

Wie wat delen wilt met andere onderwatersportlezers kan zijn verhaal sturen naar het volgende adres, 
p.onvlee@planet.nl . In verband met de lage download snelheid op Curaçao, de verblijfplaats van Peter, 
is zijn verzoek enkel de tekst naar hem te sturen. De bijbehorende foto's sturen naar de vormgever Dirk 
van Eck, dve.dtp@gmail.com . 
  
Suc6,  Roel van der Mast  
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Door Jan van Damme. Gelezen op www.pzc.nl, 27 november 2010. 
 

 
Opeens ligt de wereld aan je voeten. Een groendoorzichtige 
fles, waarin een opgerold briefje doorschemert. Er zit een 
touwtje omheen. De fles ligt half in het zand, onopgemerkt 
door hele horden zondagse wandelaars.  
 
Dat net jíj hem mag vinden: een boodschap van honderden, 
misschien wel duizenden kilometers ver weg, die maanden, 
jaren onderweg is geweest. Het blijft een duizelingwekkende 
gedachte: dat iemand ergens de fles aan de zee heeft 
toever-trouwd, op hoop van zegen, en dat je nu de afzender 
een behouden landing kunt melden.  
 
Dat gevoel van die wereld in een fles, dat moet het zijn. 
Vraag het maar aan Wim Kruiswijk (68). Hij is mede-oprichter 
van het juttersmuseum in Zandvoort. Al sinds 1983 heeft hij 
oog voor de vloedlijn. ,,Een fikse noordwester – west mag 
ook – dan vind je mij op het strand. Ligt er een fles, wauw, 
dan kan mijn dag niet meer kapot.’’ Er zijn jaren geweest, dat hij zo’n vijftig flessen oppikte. Sinds 2000 
houdt het wel op bij twintig tot dertig. In de zomer kan toename van het aantal schoonmaakploegen 
uitmaken. Ook internet speelt een rol, denkt hij: ,,Vroeger kreeg ik zeker op de helft van de flessenpost 
die ik beantwoordde een reactie. Nu is dat minder, veel mensen willen ‘instant satisfaction’.’’  

 
Kruiswijk was tijdens zijn werkzame leven boekhouder. Alle 
gevonden briefjes worden keurig in plastic mappen bewaard. Meer 
dan duizend heeft hij er thuis. Van de flessen en verpakkingen houdt 
hij alleen de bijzondere over. Een fraaie sierfles, een reageerbuisje, 
of een helemaal dicht geseald tonnetje, dat soort werk.  
 
Ook in het boek dat hij onlangs over zijn gevonden flessenpost 
schreef, is de nauwgezette boekhouder te herkennen. De precisie 

waarmee hij alle data – gevonden, gepost, reistijd, 
contacten – van elke fles bijhoudt, is zonder meer 
indrukwekkend. Het register met een overzicht van 
25 jaar gevonden flessenpost, achter in het boek, is 
de kroon op het werk. Als het adres leesbaar is kan 
de afzender altijd rekenen op een berichtje. ,,Ik 
weet’’, zegt hij, ,,dat er achter elke fles een verhaal 
zit. Anders gooi je geen boodschap in zee.’’  
Via de flessenpost heeft hij meerdere langdurige 
correspondenties aangeknoopt. Zoals met de 7-jarige 
Adrian Hill uit Weybourne, van wie hij op 4 september 
1986 een fles vond. Hij heeft nog steeds contact met 
de jongen, die inmiddels vader is van twee dochters 
en de galerie van zijn vader heeft overgenomen. Ook 
aan de Potkiln Primary School in het Engelse Suffolk bewaart hij warme herinneringen. Hij vond de fles 
van de Engelse schoolkinderen in juli 1993. De daaropvolgende vier jaar bezocht hij de school en 
onderhield hij contact met klassen en leerlingen. ,,Ze hadden op school een speciale wand met ‘News 
from Wim’.’’  
 
Zelf mag Kruiswijk elk jaar toch wel een flesje posten. Meestal als hij met de veerboot naar Engeland 
vaart. Op 13 juni 1994 gooide hij vanaf de boot naar Harwich een thuis geprepareerde flessenpost in zee. 
Henriëtte en Simone vonden zijn fles veertig dagen later op Texel en maakten er een aquarel van, die ze 
hem op een ansichtkaart toestuurden. Het was een eenmalig contact. Maar de aquarel staat nu op de 
omslag van zijn boek.  
 
Wim Kruiswijk: Flessenpost, de zee als postbezorger – Uitgeverij Lanasta, € 22,95.  
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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.  
 
LETOP! De (nieuwe) opstap plaats is aan de 
Meerpaalweg in Yerseke (zie het kaartje). 

 

 Datum Kentering t.o.v. Zierikzee Afvaartijd Bestemming  

Zaterdag 25 juni HW  11.15    9.30 Windgat 

Zaterdag 9 juli HW  10.30    9.00 Sleepwrak  Tholensche gat 

Zondag 24 juli HW  10.10    8.45 Gorishoek 

Zaterdag 27 augustus HW  15.10  13.00 O 31   (lamp Kees_Jan) 

Zaterdag 3 september LW   13.50  11.00  Kulkenol havenhoofd (Z-zee) 

 
Lijst deelnemers bootduiken seizoen 2011, deelnemers zijn met X gemarkeerd. Res 1:  1

ste
 reserve   

Conform de DTZ-website geraadpleegd op 27 mei. 
 

25-jun 9-jul 24-jul 27-aug 3-sep 

Erik Been de X X X X X 

Marco Collignon X X X X X 

Kees Glas niet X X X X 

Peter Groot de X X X X X 

Marjon Jobse X X X X X 

Marcel Jobse X X X X X 

Leon Joosse X X res 1 X X 

Arjo Keizer de niet niet X X X 

Rinus Krijger de X X X X X 

Adrie Loon van X X X X X 

Mathilde  Matthijsse X X X res 1 X 

Peter Meerleveld X X X X X 

Paul Neve niet X niet niet niet 

Rob  Plasse X X X X niet 

Chris Spoor X niet niet niet niet 

Frans Spoor X X X X X 

Oliver Spoor niet niet X niet niet 

Ronald Stadhouders X X niet X X 

Erik Veerhoek niet niet X X X 

Han  Vlieger de niet X X X X 

Mario Wever de X niet niet niet niet 
 
Res 1 Leon Mathilde  

Joosse Matthijsse 

 
 
Gaarne de 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 (eventueel aan Erik Veerhoek). De 
telefoonnummers staan in de ledenlijst (bijlage maart-Luchtbel 2011).  
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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. Een 
maand voor de afvaart wordt een deelnemerslijst gepubliceerd 
op de site van DTZ, link: Bootduiken 2011. 
 
Verder heeft het bestuur voor de bootduiken van de 
vereniging het volgende bepaald: 
� Twee sters brevet en een geldige duikkeuring verplicht 
� Bijdrage voor een introducé bedraagt € 10,- (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 zijn 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.  
Neem vooral een decompressieboei en/of gidslijn mee!! 
 

 
 
 
 

Het kompas van de Doris had er niet meer mogen zijnC 
 
Gelezen in de PZC van 4 april 2011. Foto Lex de Meester. 

 
VLISSINGEN - Handenwringend, zelfs al wat wanhopig, stonden ze op het dek. De een na de 
andere duiker was al boven. Behalve Fred Groen. Luchtbellen, dat was alles wat ze zagen. En toen 
eindelijk iets uit de diepte naar boven kwam, was dat slechts een hand. Maar die had wel wat beet: 
iets wat eigenlijk niet kon: het kompas van de Doris.  

 
Het zag er die maandag, 8 juni 2009, lange tijd naar 
uit dat de duikploeg van Wrakduikstichting De 
Roompot bot zou vangen. De zoektocht, voor de 
kust van Westkapelle, naar het VOC schip De 
Woestduyn bleef vruchteloos. Maar toen was daar 
ineens het wrak van de Doris, een in december 
1907 bij noodweer voor de kust van Westkapelle 
vergane schoener. Dat wrak lag al die jaren onder 
het zand verborgen, maar lag nu ineens bloot op de 
zeebodem. Zijn collega’s waren al op de terugtocht 
toen Fred Groen iets zal liggen onder een gebroken 
mast. ’t Bleek een kompas dat door de klap wat was 
ingedeukt en verwrongen. De wrakduikstichting 
heeft het instrument zorgvuldig geconserveerd. 
Sinds vrijdag 2 april ligt het in het Vlissings 
MuZEEum.  
 
De Doris die met een lading pottenbakkersklei op 
weg was van Plymouth naar Gent, verging op een 
zandbank, anderhalve kilometer uit de kust. Van de 

vijf bemanningsleden werden er, na 31 uur, uiteindelijk vier gered, dankzij heldhaftig optreden van de 
Vlissings-Arnemuidse vissersfamilie Schroevers. De reddingsboot was al twee keer onverrichter zake 
teruggekeerd, toen Jacob Schroevers en zijn zonen in hun wrakkig vissersbootjes stapten om een laatste 
reddingspoging te ondernemen. Tot grote woede van hun vrouwen, die het onverantwoord vonden dat ze 
hun leven in de waagschaal stelden. 

Het kompas uit de Doris is wel zorgvuldig geconser-
veerd, maar niet gerepareerd, zodat het nog steeds 
vertelt over de kracht van de zee. 
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Gelezen op www.natuurbericht.nl, bericht uitgegeven door Sti. Anemoon, 15 mei 2011. Door Peter H. van Bragt 

 
Bijzondere waarnemingenin Grevelingenmeer met een bijsmaak - Afgelopen weken zijn in korte 
tijd een flink aantal bijzondere waarnemingen voor het Grevelingenmeer gemeld. Het betreft de 
Plompe knuppelslak, Boompjesslak, Sierlijke slibanemoon, Ringsprietgarnaal en de worm 
Ophiodromus flexuosus. Dat klinkt leuk, maar als we er goed over nadenken zit er toch een 
wrange bijsmaak aan. Al met al zouden bijna al deze zeedieren veel algemener in de Grevelingen 
moeten voorkomen. Door de afsluiting van het Grevelingenmeer is de biodiversiteit hier veel 
kleiner dat hij van nature in dit gebied zou moeten zijn. En overal rondom de plaatsen waar we 
deze bijzondere waarnemingen hebben gedaan is de bodem van het Grevelingen zo dood als een 
dooie pier. 

In de recente weken hebben diverse sportduikers op één duiklocatie in de buurt van Den Osse een groot 
aantal, voor het Grevelingenmeer, opmerkelijke waarnemingen gedaan. Het begon met de vondst van 
wat zeer waarschijnlijk een Plompe knuppelslak is geweest. Het zeenaaktslakje van slechts één centi-
meter grootte is sinds 2003 pas circa zes keer op de Nederlandse kust waargenomen. De eerste waarne-
mingen zijn ook uit het Grevelingenmeer afkomstig. Daarna is in één weekend de lijst met vier andere 

bijzondere waarne-
mingen aangevuld. 

 
Plompe knuppelslak en 
Boompjesslak (foto’s: 
Rinie Luijckx; Peter H. van 
Bragt) 

Als eerste was dat de 
worm Ophiodromus 
flexuosus, waarvoor 

we nog geen Nederlandse naam hebben. Het is een kleine, iriserend groene borstelworm die we de 
afgelopen jaren zeer 
zelden in de 
Grevelingen hebben 
aangetroffen. 

 
Worm Ophiodromus 
flexuosus in 
Grevelingenmeer (foto: 
Peter H. van Bragt) 

De Boompjesslak is 
op de Noordzee en in 

de Oosterschelde zeer algemeen maar is sinds de afsluiting waarschijnlijk nooit meer in het Grevelingen-
meer aangetroffen. Nu zit er weer tenminste één exemplaar. Ook de Sierlijke slibanemoon is er aange-
troffen, maar is hier zeer zeldzaam. Er zijn maar een paar recente waarnemingen van bekend. Terwijl hij 

in Noordzee en 
Oosterschelde zeer 
algemeen voorkomt. 
Afgelopen zondag is 
er één gefotografeerd. 

Sierlijke slibanemoon en 
Ringsprietgarnaal (foto’s: 
Peter H. van Bragt) 

 
De Ringsprietgarnaal 
is een fraaie garnaal 
die ook in de 

Oosterschelde zeldzaam is maar niet bekend is uit het Grevelingenmeer. Door de afsluiting van het  
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Grevelingenmeer als onderdeel van de Deltawerken is de biodiversiteit hier zeer sterk achteruit gegaan. 
Deze bijzondere waarnemingen zijn uitsluitend te danken aan de Spuisluis in de Brouwersdam die door 
de getijdenwerking zeer beperkt zeewater met de Noordzee uitwisselt. Daardoor treffen we af en toe in 
het zuidwestelijke Grevelingenmeer bijzondere zeedieren aan. Al deze waarnemingen werden gedaan op 
stenen die op de bodem liggen. Hiermee is het substraat een beetje boven de gitzwarte, verstikkende, 
zuurstofloze en daardoor dode Grevelingenbodem verheven. Voor de duidelijkheid: de onderstaande foto 
is een kleurenfoto!  
 

Zuurstofloze dode bodem 
van Grevelingenmeer, 
kleurenfoto (foto: Peter H. 
van Bragt) 

 

De aangetroffen dieren zijn hier waarschijnlijk als larve aangevoerd en hebben onder zeer ongunstige 
omstandigheden toch nog een heel klein plekje gevonden waar ze kunnen overleven. Het is echter 
onwaarschijnlijk dat zij zich hier ook gaan voortplanten. Zonder vergaande maatregelen om het getijde 
terug te laten keren blijft het een dooie boel op de bodem van het Grevelingenmeer. En zo zit er dus een 
wrange bijsmaak aan de euforie rondom deze bijzondere en fraaie waarnemingen. 

 
 
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.    
              
Albert van Es              Erik Veerhoek    Marian Roos       Marco Collignon 
Annick Creemers        Frans Spoor    Henk Jobse            
Benny van der Steen     Harm Verbeek   Marjon Jobse    
Bert Schreurs              Henk Betlem      Michel de Smit  
Boudewijn Weenink     Kees Glas         Paul Neve        
Erik de Been               Kees J Lastdrager  Peter de Groot     
Eric van Loenhout       Leon Joosse     Roel van der Mast  
 
Roel van der Mast 
 
                                                  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Za  11 jun Wandelen rond de vloedlijn, Deltapark Neeltje Jans, 14.00 uur 
Ma 13 jun Deadline juli-Luchtbel 
Za  25 jun Bootduik Windgat, afvaart Yerseke 9.30 uur 
Zo    3 jul Wandelen rond de vloedlijn, Deltapark Neeltje Jans, 14.00 uur. 
Za    9 jul Bootduik Sleepwrak Tholensche gat, afvaart Yerseke 9.00 uur 


