
 

De Luchtbel CLUBKRANT – 37e jaargang, nummer 4, juni 2013 

 

Inhoudsopgave 
Inhoudsopgave .............................................................................................................................................. 1 

Van de redactie .............................................................................................................................................. 2 

Van het Bestuur………. ................................................................................................................................. 3 

Nomineer de voorzitter! ................................................................................................................................. 3 

Fotowedstrijd ................................................................................................................................................. 4 

Duik gemaakt in Jordanië .............................................................................................................................. 6 

“de bestuursduik 2013” .................................................................................................................................. 8 

Zonneschijn ................................................................................................................................................. 10 

Wereldrecordpoging watertrappelen ........................................................................................................... 12 

Op jacht naar zwarte eieren…. .................................................................................................................... 13 

DTZ meets Maxima ..................................................................................................................................... 14 



 

De Luchtbel CLUBKRANT – 37e jaargang, nummer 4, juni 2013 

Sponsoren op WWW.DUIKTEAMZEELAND.NL ......................................................................................... 17 

Paarse Naaktslak ......................................................................................................................................... 19 

Leden op TV ................................................................................................................................................ 22 

Mutaties ......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

NOB en partners presenteren overzicht SCAS-gecertificeerde sportduikartsen ........................................ 25 

Uit NOB-nieuwsbrief, nr 12 juni 2013 .......................................................................................................... 27 

Verjaardagen leden ..................................................................................................................................... 28 

Colofon......................................................................................................................................................... 28 

Van de redactie 
 

De vakantie is voor de ene al weer bijna over, moet de andere nog 2 maanden wachten.... Voor 
jullie is de vakantie nog in aantocht of is ook al geweest...? We wachten in spanning af op de 
vakantieverhalen. We hopen natuurlijk ook hele mooie foto’s te ontvangen over DUIKEN.  

De sepia gekte is niet aan ons voorbij gegaan, de 1*-opleiding is ook op zoek geweest bij de 
Bergse Diepsluis. De vreemde creaturen van slakken zijn in grote getalen te vinden, soms lastig te 
determineren. Welke slak is het ook alweer...??? 

Het zonnetje heeft soms moeite om Zeeland te vinden, helaas! Maar de langste dag is nog net niet 
geweest (tijdens het schrijven van dit stukje)... Dus zomer kom maar op!!! Je kan het... Wij willen 
ook net zo’n zonnetje voelen als Peter de Groot in Jordanie. Marian heeft deze zelfs niet in Spanje 
gevonden.  

We zijn blij met de gedachte dat ons blaadje wordt gelezen op het TOILET... Thanks voor de 
boodschap. Hij mag ook in de tuin, onder de parasol, bij de BBQ besproken worden of op vakantie 
gelezen worden. =) 

We hopen dan ook voor de komende Luchtbel weer leuke kopij te ontvangen via email 
Luchtbel@duikteamzeeland.nl. De deadline voor de volgende Luchtbel is 1 augustus 2013. 

Duikse en geniet van de onderwaterwereld, 

Marian en Betty 

  

mailto:luchtbel@duikteamzeeland.nl
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Van het Bestuur………. 
 
Eindelijk is de zomer dan toch begonnen en hebben we al een aantal mooie dagen gehad. 
Vanuit de vereniging komen dan ook al berichten dat iedereen weer druk aan het duiken is. 
De 1 krijgt niet genoeg van de sepia’s terwijl de ander zich aan paarse slakken ligt te vergapen bij 
Putty’s place. Kortom voor elk wat wils. 
 
Bij gebrek aan een voorzitter (dus nogmaals: Geef je op als je wat om de club geeft!), moeten we 
als bestuur de taken onderling wat verdelen. Zo ben ik naar het voorzittersoverleg van het 
zwembad geweest. Vanuit die kant kan ik alvast melden dat met ingang van het volgende seizoen 
je alleen nog maar binnenkomt met gebruik van je zwembadpas. Dus even doorlopen is er dan niet 
meer bij. 
 
Mocht je je pas kwijt zijn neem dan even contact op met Mathilde. 
Verder zijn we als bestuur bezig met het uitwerken van het vergoedingsvoorstel voor de 
opleidingen. Deze zullen jullie te zijner tijd terug kunnen vinden in het opleidingsbesluit. 
Ik wens jullie een fijne (duik)vakantie en kom terug met mooie verhalen voor de Luchtbel. 
 
Namens het bestuur, 
Rob Plasse 
Penningmeester 

Nomineer de voorzitter! 
 
Hallo leden van Duikteam Zeeland, 
 
Zoals jullie weten hebben we als bestuur van Duikteam Zeeland sinds de algemene 
ledenvergadering in maart 2013 geen voorzitter meer. 
Op dit moment hebben we ook geen geïnteresseerde kandidaten. 
Soms vraagt een situatie om een afwijkende aanpak. Daarom het volgende bericht: 
 
Nomineer de voorzitter! 
Elk lid van Duikteam Zeeland kan een tot maximaal drie personen nomineren voor de functie van 
voorzitter. Stuur een mail naar secretaris@duikteamzeeland.nl met daarin de naam van de 
genomineerde en de reden waarom deze persoon voorzitter zou moeten zijn. 
De genomineerde mag geen zittend bestuurslid zijn. 
Uiteraard mag je ook jezelf nomineren. 
 
Prijs 
Onder de inzenders van de genomineerde die uiteindelijk als voorzitter wordt gekozen in de 
algemene ledenvergadering van 11 november 2013, wordt een waardebon van € 50,- verloot. 
 
De inzendingenmoeten binnen zijn voor 1 november 2013. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mario de Wever 
secretaris Duikteam Zeeland 

 

mailto:secretaris@duikteamzeeland.nl
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Fotowedstrijd 
Met de digitale luchtbel is het mogelijk om foto’s eruit te laten springen.  
We gaan dan ook de DUIKTEAM ZEELAND-foto wedstrijd houden. Iedereen die een fotocamera 
heeft, maakt kans op één van de prijzen. 
 
Reglement: 

 Het thema is DUIKEN, dat kan zijn; in het water, uit het water, vakantiefoto, duikstek, mooie 

belevenis, geboorte van ?.... Je kunt het zo gek niet bedenken, als het maar met duiken te maken 

heeft. Je kunt meedoen door jouw gemaakte foto’s in te sturen naar luchtbel@duikteamzeeland.nl 

 De foto’s worden anoniem geplaatst. 

 Bij inzending geef je de redactie van de Luchtbel toestemming de foto’s te publiceren. 

 Ieder lid kan 3x meedoen. 

 Alle foto’s worden in één keer geplaatst. 

 Tijdens de ALV worden de prijzen uitgereikt. 

 De redactie van de Luchtbel heeft geen invloed op de uitslag en heeft ook  de mogelijkheid om zelf 

foto’s in te sturen. 

 Formaat foto: min 2 MB, max 5 MB. 

 De foto’s worden na de uitslag geplaatst op de website met naam. 

 Enkele sponsoren zijn betrokken bij de definitieve uitslag van de fotowedstrijd. 

 
 

Uiterste inzenddatum is 1 oktober 2013. 
 

Check deze site voor handige tips! 
http://www.duikeninbeeld.tv/beeld/artikel/handige-tips-voor-zk-onderwaterfotografie/ 

mailto:luchtbel@duikteamzeeland.nl
http://www.duikeninbeeld.tv/beeld/artikel/handige-tips-voor-zk-onderwaterfotografie/
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Duik gemaakt in Jordanië 
 

Wind, kou en regen.. dat was wel 
een aardige omschrijving van het 
weer in de maand mei dit jaar. 
Dus deze jongen had zijn 
vakantie naar Jordanië goed 
gepland want daar was het meer 
dan 30 graden! 

Jordanië is op dit moment één 
van de weinige landen in het 
Midden-Oosten waar je nog met 
een gerust hart heen kan en als 
vakantie land is er genoeg te 
beleven, zo kun je dobberen in de 
dode zee, de in rots uitgehakte 
'stad' Petra bezoeken en je 
Lawrence of Arabia kan wanen in 
de Wadi Rum woestijn.  

 

Nu heeft Jordanië een kuststrooktje van 20 kilometer, maar dan wel aan de Rode Zee, 
dus dan moet er natuurlijk ook gedoken worden. Voor 40 Dinar kon je 2 kant duiken 
maken (boot duiken worden er bijna niet gedaan) en omdat het niet druk was mochten we 
zelf aangeven welke stek we wilden bekijken. Nu had ik op internet al gelezen dat Koning 
Hussein (zelf ook duiker) een 75 meter lang vrachtschip, de Cedar Pride, heeft laten 
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zinken in 1985 als duik object (eigenlijk een soort Serpent dus).  

Daar wilden we dus wel een duikje op maken.  Het wrak ligt tussen de 10 en 25 meter diep 
en ligt op z'n zij. Omdat mijn buddy nog niet zo veel duik ervaring heeft hebben we vooral 
het bovenste deel bekeken, maar ook de schroef ligt met 15 meter niet echt diep. Al met al 
een leuke duik! 

Voor de 2e duik stond een rif op de planning vlak naast het wrak van de Cedar Pride. 
Mede dankzij een slechte gids die er veel te veel vaart in had vond ik dit een minder 
geslaagde duik en mijn algemene beeld was dat het koraal wel mooi gezond was maar dat 
er in vergelijking met Egypte toch een stuk minder vis en ander leven te vinden was. 

 

  

Klik op bovenstaande foto voor het filmpje van de duik. 

Peter de Groot  

  

http://www.youtube.com/watch?v=DEDgvRJbfaU&feature=share


 

De Luchtbel CLUBKRANT – 37e jaargang, nummer 4, juni 2013 

Hallo leden van Duikteam Zeeland, 
 
Als bestuursleden willen we graag dat leden iets organiseren voor andere leden. 
Dan wil je natuurlijk een berg leuke ideeën, grote opkomsten en weinig kosten. 
 
Nadat het plan van de toekomst voor DTZ op papier stond en in de algemene ledenvergadering 
goed was ontvangen was er inspiratie zat. Er waren een paar leuke initiatieven, maar er ontbraken 
er nog meer! 
 
Het bestuur dacht in de laatste bestuursvergadering dat niets zo goed werkt dan het goede 
voorbeeld geven. Daarom organiseren we als bestuur, na de vakantie,  
 

“de bestuursduik 2013”. 
 
Op zaterdag 31 augustus 2013, 10.00 uur, nodigen we alle leden uit om een of twee duiken te 
maken op een voor ieder toegankelijke plaats, waar het uiteraard ook leuk duiken is. Nee, niet in 
het Veerse meer! 
 
Het programma is ongeveer: 

 ontvangst met koffie/thee en wat lekkers; 

 intro en briefing; 

 eerste duik; 

 mosselmaaltijd en goede gesprekken; 

 tweede duik; 

 napraten over de dag onder het genot van een drankje. 
 
Wil je je partner of kinderen meenemen dan is dat ook mogelijk. 
Het bestuur zorgt voor de oppas, veiligheidsmaatregelen en het hele santenkraam. 
 
Opgave vooraf is wel nodig, op die manier weten we qua inkoop en logistiek waar we op moeten 
rekenen. 
 
Graag voor 15 augustus opgeven via bestuur@duikteamzeeland.nl onder vermelding van naam, 
eventuele partner en kinderen. 
 
Na 15 augustus volgt er een wat meer gedetailleerd programma met locatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jullie bestuur van Duikteam Zeeland 

  

mailto:bestuur@duikteamzeeland.nl
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Hier kan uw advertentie 
komen te staan 

 

 

http://www.fm-producten.nl/prestashop/
http://www.duikteamzeeland.nl/index.html
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Zonneschijn 
 

Duiklocatie: 28 Zonneschijn Zuiveringsinstallatie 

Datum: 8 juni 2013 

Buddy: Mathilde 

Duiktijd: 75 minuten 

Diepte: 9,2 meter 

Zaterdagochtend 10.00 uur Mathilde aan de lijn om een duikje te plannen. Wat blijkt, onze heren 
zijn allebei op stap, dus we kunnen met  z’n tweeën bepalen waar naar toe. Vanwege de 
sepiagekte kiezen we Katshoek. 5 minuten later weer Mathilde aan de lijn, die plek is alleen 
geschikt voor een laag water duik (en het is hoog als we gaan). Dan naar Noordbout op 
Schouwen, daar ben ik nog nooit geweest, dat is leuk. 

15.00 uur gaan we op weg naar Noordbout. Daar aangekomen blijkt er een viswedstrijd aan de 
gang, geen goed idee dus om daar te gaan duiken. Gelukkig hebben we de duikgids ingeladen en 
we volgen de dijk naar locatie 28 Zonneschijn Zuiveringsinstallatie.erst check de stek, het water 
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ziet er vanaf de dijk al helder uit, dat belooft wat. Gauw omkleden en te water.  

Onder water langs een strekdammetje, best wat stroming. Het wordt langzaam dieper eerst 
stenen, later zand. Op een meter of 7 zie ik een raar gekleurd propje, dat is zo’n zeldzame vis, hoe 
heet ie ook al weer?  Het blijkt een Slakdolf te zijn. Met de tips van de cursus onderwaterfotografie 
in ons achterhoofd gaan we aan de slag. We liggen er wel  10 minuten bij. Gelukkig geeft hij geen 
krimp en schieten we de mooiste plaatjes.   

We vervolgen onze weg over 
het zand en zien 
achtereenvolgens een Rosse 
sterslak, Sepiola en 
Milleniumwratslak. Na bijna een 
uur keren we terug richting dijk. 
Op een meter of 5 komen we 
op een kleiplateau en daarna 
via de oesterriffen terug naar de 
kant. Onderweg nog een kleine 
Zeedonderpad en van die leuke 
heremietkreeftjes met Zeerasp 
op hun schelp.  Net in de 
hoogwaterzone vinden we een 
veld knotswier, we wanen ons 
in een andere wereld! 

Na 75 minuten komen we 
boven. Helaas het zit er op. 
Gauw naar huis en kijken of de 
foto’s zo goed gelukt zijn als ze 

onder water leken. Bij het bekijken van de foto’s heerlijk nagenieten. Op naar weer zo’n duik. 

Yolanda de Jong 
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Wereldrecordpoging watertrappelen 
 
Van het Optisport zwembad kregen we het verzoek om als duikers mee te werken aan de 
wereldrecordpoging watertrappelen die Optisport over heel Nederland organiseerde op 22 juni. 
In alle Optiesport zwembaden zouden gelijker tijd zoveel mogelijk mensen watertrappelen. 
Vorig jaar had dit ook plaats gevonden en hadden we ook geholpen en nu kregen we van het 
zwembad het verzoek om weer mee te helpen. 
 
Samen met Erik V en Rob  zouden we bijspringen. Helaas werd ik ’s morgens wakker met een 
enorm snothoofd, dus hadden we automatisch een oppervlakte coördinator en twee begeleidende 
duikers. 
In tegenstelling tot vorig jaar was de opkomst van deelnemers om te watertrappelen erg mager. 
Slechts enkele tientallen deelnemers. Rob en Erik hadden alle tijd en ruimte om de boel te 
begeleiden. 
 
Na 10 minuten was het feest weer gedaan en konden we weer opruimen. 
We kregen van het zwembad nog wat te drinken en een presentje. Een klein pakketje met 
Zeeuwse producten (kaas, bier en lekkers). We hebben dit in het kader van het integriteitsbeleid bij 
het bestuur ingeleverd en na overleg mochten we het presentje houden . 
 
Groet, 
 
Mario 
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Op jacht naar zwarte eieren…. 
 

Het moest er toch eens van komen….het zat in de lucht…de spanning, zindering 
zelfs….vind je ze of niet….? Zal het aan het seizoen hebben gelegen….of aan de zwoele 
zomeravond….de ondergaande zon…de watertemp ….de hoeveelheid duikers…de 
maanstand…of juist die van de zon…wie zal het zeggen…maar de zoektocht was 
daar…op die mooie woensdagavond  bij de Bergse Diepsluis. 

Dan kun je toch zien dat DTZ een fijne warme club is, want iedereen deed zijn/haar best 
om mee te zoeken , op wat voor manier dan ook, naar dat ene bijzondere gouden, nee 
zwarte ei…die wilden we vinden, vanwege de toch wel belangrijke inhoud!  

Want ja, waar laat je al die autosleutels? 

 Gooi maar in mijn auto, neem ik mijn ei met eigen sleutel  mee, en aan’t eind van de duik 
kom je de sleutels weer gewoon bij mij ophalen … 

En daar begon het sprookje van  het verloren gewaande Zwarte Ei.  

Om een héél lang verhaal kort te houden. Als zeer gestructureerd mens had  ik er alles 
aan gedaan om het kostbare Zwarte Ei niet kwijt te raken. Zó goed zelfs, dat ik even mis 
was in welke pocket precies… 

O.k…. dat er eerst op een 
verkeerde plek naar het ei 
werd gezocht, da’s een 
detail…dat er een hulptroep  
werd opgetrommeld  maar ook 
weer  (ruim op tijd)  mocht 
afgebeld, ook een detail. 
Belangrijker is dat Het Zwarte 
Ei, met inhoud,  werd 
gevonden.  

Iedereen blij….., dus waar 
hebben we het nog over 
zeg…!  

En jaaaaaa, van de prachtige 
Sepia’s en hún zwarte eieren  
hebben we gelukkig ook 
ruimschoots mogen genieten! 

 

Buddy’s…bedankt!  

Marjon 
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DTZ meets Maxima 
 
Enige tijd geleden deed Roel namens de NOB op de Yahoo de oproep om mee te doen bij een 
demo duiken bij het bezoek van de Koning en Koningin in Zierikzee. 
De gemeente Schouwen-Duiveland wilde haar sterke punten laten zien tijdens dat bezoek, een 
daarvan is de onderwaterwereld, dus werd aan de NOB het verzoek gedaan een en ander te 
regelen. 
 

Nu zijn er altijd wel een paar leden in 
voor iets geks, dus op vrijdag 21 juni 
vertrokken Roel, Astrid, Harm, Stefan 
en ondergetekende richting Zierikzee. 
Voor die tijd waren we al gescreend 
op Al Quida- en 
antikoningshuisideeën. We hadden 
verschillende draaiboeken voorbij 
zien komen waarin per minuut alles 
was geregeld en waarin werd 
aangegeven dat je zelf niet mocht 
beginnen met praten tegen het paar 
(moeilijk voor sommigen). 
Zaken waren opgedeeld in 
veiligheidsringen, toegangscontroles, 
parkeergebieden met ontheffingen 
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voor de duikers en  schema’s met wie wanneer en waar stond. 
 
 
Aangekomen in Zierikzee eerst de hele zwik spullen uitladen en met een bolderkar richting de 
beveiligde zone. Gelukkig wilde men niet in de persluchtflessen kijken.  
We kregen een bandje om en konden via een poortje naar binnen. Al door het poortje heen 
bedacht ik me dat m’n mes nog in m’n kist zat, dus heb ik die zelf maar ingeleverd. De vergelijking 
met de vliegtuigcontroles gaat op. De meest onwaarschijnlijke zaken kunnen niet en de meest 
simpele zaken worden over het hoofd gezien. 
 
De tank was de avond van te voren al gevuld en er zat zowaar een verwarmingselement in. Helaas 
was de eerste vulling uit een calamiteitentankauto van de brandweer en daar zit niet het meest 
zuivere water in. Met bruin troebel water tot gevolg. Dus eerst de tank weer leeg maken, de drab er 
uit, en weer vullen. Gelukkig waren er ook mensen van de collega club Scaldis betrokken en die 
woonden ook nog eens in de buurt, dus alles werd mooi op tijd opgelost. 
 
Roel en Astrid hadden het 
schaalmodel van de Serpent 
meegebracht in de hoop Willem en 
Maxima te verleiden tot een duikje op 
dit wrak. Naar verluid duiken ze 
beidden ook. 
Daarnaast was er een stand van de 
“wandelingen langs de vloedlijn” met 
een stelling van prachtige grote 
posters van zeepaarden, sepia’s en 
meer bekend spul. Die posters waren 
al gauw 3 bij 2 meter dus die stelling 
trok bekijks. 
Al met al waren we met een groepje 
van 12 personen die de duiksport 
mochten verbeelden. 
De mensen van Scaldis bleken net zo 
gezellig als de DTZ-ers dus dat kwam 
goed. 

 
Helaas had ik er niet aan 
gedacht om de DTZvlag of 
ander promotiemateriaal mee 
te nemen, dus snel het DTZ t-
shirt uitgedaan en 
opgehangen. 
 
Omdat we in een beveiligde 
ring zaten waar het koninklijke 
paar doorheen zou lopen was 
het niet de bedoeling dat we 
die ring in en uit zouden 
lopen. Daarnaast moesten we 
vroeg aanwezig zijn omdat op 
een gegeven moment de 
omgeving werd afgesloten en 
er niemand meer in kon. 
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Dan heb je tijd over……. 
 
 
 
 
Dus dan maar de eerste plons in de container. Een relatief groot ding, met aan de twee langszijden 
ramen waardoor het publiek kan kijken. 
Wil het een beetje comfortabel zijn dan is een aantal van drie duikers het maximum aantal duikers. 
De temperatuur van het water zat tussen 17 en 19 graden, gewoon met je natpak aan was dat 
goed uit te houden. 
We hebben geprobeerd om een appel onder water te eten (gelukt), een glas oranjebitter te drinken 
onder water (beetje waterig) en hebben enkele potjes gekaart. 
Daarnaast natuurlijk gekke capriolen uithalen voor de ramen om de aanwezige kinderen te 
vermaken. 

 
Een mooie bijkomstigheid van die 
duiktank was dat we een groot 
platform op hoogte hadden, dus het 
hele terrein was goed te overzien. 
Toen werd het signaal gegeven dat 
ze er aan kwamen en moesten we in 
positie. 
Harm, Stefan en ikzelf zaten in het 
water, dus het DTZ promotionteam 
was in actie. De mensen van Scaldis 
stonden bij de bak voor uitleg. Roel 
en Astrid bij het model. 
 
Uiteindelijk kwamen ze dan langs ons 
stukje. Ze namen de tijd om met Roel 
te praten, over het model en over het 
aantal ongelukken tijdens duiken en 
wat er gedaan kan worden om de 
veiligheid te verbeteren. 

Daarna kwamen ze naar 
onze bak en gingen we de 
bekende duiksignalen 
uitwisselen. Harm had 
contact met Willem en ik 
mocht Maxima vermaken. 
Op een gegeven moment 
was er door het glas heen 
zelfs fysiek contact maar de 
Rijksvoorlichtingsdienst 
heeft me bezworen dat ik 
daar niet over mag praten. 
Dus dat doen we dan ook 
niet. 
Een paar minuten later, 
waarin ze uitleg kregen van 
de Scaldisleden, waren ze 
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vertrokken naar de volgende stand. 
 
Dan heb je wel al geruime 
tijd in het water gelegen en 
begint de plasdrang toe te 
nemen. 
Je kan het terrein niet af, 
wc’s zijn niet in de buurt, 
Willem en Maxima staan 25 
meter verder en in die bak 
en je pak ga je ook niet 
plassen. Dus maar een 
afgeschermd hoekje 
gemaakt, een waterfles 
gebruikt en die later 
onopvallend geloosd. Je 
moet wat…. 
 
Vanwege het 
verslechterende weer was er 
niet veel publiek meer nadat 
het koninklijk paar weg ging. 
Dus was het opruimen en 
afbreken en na een drankje 
van de Scaldis-leden zijn we 
op huis aangegaan. 
 
Een aparte en leuke dag, 
weer eens iets anders dan 
een dagje op het werk. 
 
Mario 

Sponsoren op WWW.DUIKTEAMZEELAND.NL 
 

Frans heeft zijn best gedaan om de sites van onze sponsoren toe te voegen aan onze links. 
Wanneer je op het plaatje van de advertentie klikt kom je op de site van de sponsor. We hopen in 
de toekomst op vernieuwde advertenties voor de Luchtbel of website. Mochten de adverteerders 
vragen hebben over de website of Luchtbel, dan kunnen ze bij ons terecht. 
Luchtbel@duikteamzeeland.nl. 

http://www.duikteamzeeland.nl/
mailto:Luchtbel@duikteamzeeland.nl
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Veel plezier met surfen naar de websites. 
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Paarse Naaktslak 
 
Op vrijdagavond 7 juni 2013 ging ik met Buddy Marc Noonan een duikje doen bij de Goese Sas. Of 
beter gezegd tussen Putty’s place en Goese Sas, bij de knik in de dijk. 
Een relaxed duikje om de werkweek af te sluiten. 
Laag water, amper stroming, op diepte verbazend goed zicht (zeker gezien de ervaringen in de 
week daarvoor). Op een meter of 16 diep kwamen we al snel een berg slanke waaierslakken tegen 
(van die oranje met witte puntjes). 

Afbeelding te vinden op 
http://www.naaktslakken.be/in

dex.php/classificatie/draadslak
ken/20-waaierslakken/32-

coryphella-gracilis 
 
Leuk denk je dan, het zijn er 
best veel en allemaal aan de 
eierleggerij.  
Gelijkertijd zag ik ook een 
mooie Galathea helemaal vrij 
zitten. Mooi denk je dan, die 
zie je niet  elke dag zo vrij 
zitten. Maar daar was er nog 
een, en nog een, en weer een. 
Ook hier een berg van die 
beesten. Wat een overdaad 
denk je dan, leuk voor een 
vrijdagavond. Maar een 
ademteug verder zie je opeen 
een paar grotere naaktslakken 
zitten met een mooie paarse 
kleur en weer witte puntjes. 
En niet zomaar een paar, nee 

weer een berg!!! 
 
Dan ga je onderwater van die ohhhhh, aaaaaah, wooeoeoeoeoe geluiden maken. 
Althans ik, want ik heb ze nog nooit gezien. 
Thuis gekomen ga je zoeken en kom je tegen dat het waarschijnlijk de paarse draadslak is.  
Die zouden zeldzaam zijn in de Oosterschelde. 
Afbeelding te vinden op http://www.naaktslakken.be/index.php/classificatie/draadslakken/20-
waaierslakken/56-flabellina-pedata 
  
Ik duik nooit met een fototoestel, dus bewijs heb ik niet echt. 

http://www.naaktslakken.be/index.php/classificatie/draadslakken/20-waaierslakken/32-coryphella-gracilis
http://www.naaktslakken.be/index.php/classificatie/draadslakken/20-waaierslakken/32-coryphella-gracilis
http://www.naaktslakken.be/index.php/classificatie/draadslakken/20-waaierslakken/32-coryphella-gracilis
http://www.naaktslakken.be/index.php/classificatie/draadslakken/20-waaierslakken/32-coryphella-gracilis
http://www.naaktslakken.be/index.php/classificatie/draadslakken/20-waaierslakken/56-flabellina-pedata
http://www.naaktslakken.be/index.php/classificatie/draadslakken/20-waaierslakken/56-flabellina-pedata
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Maar zeldzaam of niet, ze waren gewoonweg mooi en daar gaat het natuurlijk om. 
  
Gegroet,  
Mario de Wever 
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Leden op TV 
 
Vandaag hebben we de mannen van de Belgische Televisie VTR voor het programma "1000 
zonnen"op bezoek. Regisseur Oswald, geluidsman Toon en cameraman Jurrit. 
We maken kennis op de parkeerplaats achter de duinen en lopen met z'n alle met ieder iets van 
beeld- en geluidsmateriaal terug naar het strandhuisje. Vele handen maken licht werk. Bij het 
huisje drinken we koffie met uiteraard Zeeuwse bolussen. Tegelijk gaan de tover dozen en kisten 
open.  

 
  
Er komt een heuse Quadcopter voor de GoPro uit. Hij word klaar gemaakt en uitgeprobeerd 
voordat we de eerste opdracht van de mannen krijgen. De vraag was om een tipi in elkaar te 
zetten. Nu hadden we er 3 klaar staan maar goed, nog 1 erbij is geen punt.  
 
Om goede filmbeelden te krijgen was het nodig de Quadcopter diverse malen over te laten vliegen. 
Gedurende die tijd moesten we blijven knopen aan de tipi's Wie denk dat die tipi's nu nog uit elkaar 
vallen heeft het mis! 
  
Deze "VTR" tipi's zijn te herkennen aan de vele horizontale takken die de tipi bezit. Deze uitvoering 
hebben we trouwens in 2006 - 2007 toegepast. 
  
Daarna was het de beurt voor de grote camera en werden er onder tussen nog vragen gesteld 
door Oswald. 

  
Rond 12 uur moesten we te water. Dit te water gaan wordt 
om gedraaid met het stukje op tv. Want daar komt eerst de 
tewaterlating van de tipi's in beeld. Voor ons kwam dit 
goed uit want nu konden we eerst de oude tipí's van de 
vorige te water lating op zoeken en daar een boei op 
leggen zodat de andere 3 tipi's er straks vlak bij te water 
kunnen.  
Roel, Astrid en ik gaan onderwater. Roel met anker en 
volgboei daar achter ik aan het uiteinde van de ketting en 
Astrid aan de buddy lijn bij mij. Zo zwemmen we naar de 
richel. Op 9 meter legt Roel het anker neer en maakt er de 
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reel aan vast.  Nu pak ik die lijn en zwem achter Roel aan. Nog geen meter verder stopt hij. Ik ga 
kijken waarom en nu blijkt dat hij de eerste Sepia in zijn lichtbundel heeft. Het vrouwtje zwemt 
langst Roel heen en zoekt de warmte van mijn lamp op. Dit doen ze wel vaker. Ook Astrid ziet haar 
nu. Met z'n alle zijn we blij. Nog geen 40 meter in het water en de eerste sepia is gespot. We 
zwemmen verder nog geen 2 meter verder ligt er een zeenaald in het zand. Daarna komen we in 
een putje een klein stukje verder een 2e sepia tegen. Dit blijven de enigste 2 sepia's die we 
vandaag zien. We zwemmen in een cirkel en vinden in deze slag nog geen tipi's. Op de terugweg 
naar het anker word het zicht slechter. Jammer. We maken nog een slag en belanden zo bij de 
junker. Als we eroverheen zwemmen zie ik in mijn oog hoek een grote kreeft naar boven springen 
in een aanval op mij. Dit vind ik niet leuk. Terug bij de kleirichel is Roel zijn reel aan het inhalen. 
Helaas blijft de lijn achter de junker vast liggen en is zijn lucht voorraad minimaal. We besluiten de 
reel bij het anker achter te laten en morgen op te halen. Roel had al wel gezien dat in deze slag de 
tipi's ingesloten zitten. Met een goede gedachte aan de Sepia's en het terug komende 
onderwaterleven verlaten we het water. Tijdens deze duik kwamen we buiten de 2 sepia's en 
zeenaald veel krab, hoofdkrab, kreeft, zeesterren en platvis tegen. Veel leven dus. 
 

 
  
Op de kant stonden Jaro en de mannen onder 
het genot van een bakje warme koffie ons al 
weer op te wachten. Na verteld te hebben hoe 
het onderwater was werd het tijd om de 3 tipi's 
te water te laten. 
Dit werd vlug gedaan omdat het helaas weer 
was begonnen te regenen. We hebben het 
vandaag toch nog redelijk droog gehouden. 
Maar we hadden liever mooi weer gehad.  

  
 
  
 
 
 
 
De tipi's waren nu geplaatst en dit was het einde van de film dag. In het huisje hebben we nog 
beelden terug zitten kijken uit de GoPro en dat was toch wel erg leuk. Alles van uit de lucht. 
Jammer genoeg blijft het regenen.  
De mannen van de tv besluiten de bus op de helling te rijden zodat het toch nog een beetje droog 
ingepakt kan worden. We nemen afscheid en kijken terug op een leuke film dag. 
  
Wanneer het uitgezonden zal worden weten we nog niet maar we houden jullie zeker op de 
hoogte. 
  
Marian 
Klik op onderstaande link voor de uitzending op TV. 

http://www.een.be/programmas/1000-zonnen/stroomopwaarts-op-de-westerschelde 

http://www.een.be/programmas/1000-zonnen/stroomopwaarts-op-de-westerschelde
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NOB en partners presenteren overzicht SCAS-gecertificeerde 
sportduikartsen 

De NOB stelt dat alle leden bij deelname aan 
onderwatersportactiviteiten duikmedisch gekeurd 
moeten zijn. Leden dienen daarom iedere drie jaar 
goedgekeurd te worden om te mogen duiken. Wanneer 
de leeftijd vijftig of hoger is moet dit jaarlijks gebeuren. 
Zo’n duikmedische keuring mag formeel worden 
verricht door iedere arts, maar gezien het specifieke 
karakter van een sportduikkeuring adviseren wij leden 
om te kiezen voor een arts die aantoonbare kennis en 
ervaring heeft met de sportduikgeneeskunde. Op die 
manier draag je bij aan de veiligheid van de duiksport! 

 
SCAS-certificering 
Samen met de SCAS (Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg), de NVD 
(Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde) en de VSG (Vereniging voor Sportgeneeskunde) 
is daarom de SCAS-certificering voor sportduikartsen ingevoerd. Het doel hiervan is om de 
kwaliteit van de sportduikartsen beter zichtbaar te maken. De lijst met alle SCAS-gecertificeerde 
sportduikartsen is te vinden via onderstaande link. Overigens is ook op de NOB-website, 
duikkeuring.nl en duikgeneeskunde.nl waardevolle informatie over sportduikkeuringen te vinden.  
 
Normen en eisen 
De NVD en de VSG hebben de afspraak gemaakt de wetenschappelijke inhoud van de 
sportduikgeneeskunde gezamenlijk op te pakken om tot inhoudelijke eenduidigheid te komen die 

 

http://www.onderwatersport.org/DuikeninNederland/Medischeinformatie.aspx
http://www.duikkeuring.nl/
http://www.duikgeneeskunde.nl/
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ten dienste staat van de initiëring, continuering  en borging van de kwaliteit van de sportduikarts. 
Deze zorg voor de kwaliteit komt tot uiting in het feit dat de NOB, NVD en VSG ieder twee 
deskundigen op het gebied van sportduikgeneeskunde afgevaardigd hebben in het SCAS-College 
van Deskundigen dat de normen en eisen voor de certificering formuleert.  
 
BTW-vrijstelling 
Op het gebied van duikmedische keuringen is overigens meer nieuws te melden: de 
Staatssecretaris van Financiën heeft namelijk aangegeven dat verplichte sportkeuringen en 
sportmedische onderzoeken beiden onder de BTW-vrijstelling vallen. Dit nieuws is vorige week 
gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betekent dat een arts geen BTW hoeft te rekenen bij een 
verplichte duikkeuring. Je kunt je arts hier als klant dus op wijzen! 
 

Hierbij de link voor de sportarts in Middelburg. 

http://www.smazeeland.nl/nl/contact.htm 

 

 
 

 
 

http://www.onderwatersport.org/Portals/1/Nieuws/Medische%20vrijstelling,%20stcrt-2013-13136.pdf
http://www.onderwatersport.org/Portals/1/Nieuws/Medische%20vrijstelling,%20stcrt-2013-13136.pdf
http://www.smazeeland.nl/nl/contact.htm
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Uit NOB-nieuwsbrief, nr 12 juni 2013 
 

Mijn Duik 

Ken je de NOB mobiele applicatie ‘Mijn Duik’ al? In deze app zie je in één oogopslag waar je in 
Zeeland kunt duiken! Met herkenbare symbolen wordt per duikplaats aangegeven wat je qua 
moeilijkheidsgraad, voorzieningen en flora/fauna kunt verwachten. De app geeft bovendien aan 
hoeveel duikers op bepaalde momenten bij een duikplaats te vinden zijn. Beslis vervolgens zelf 
welke locatie en welk tijdstip voor jou ideaal is! Heb je net gedoken? Dan kun je andere duikers 
laten weten hoe het zicht was en wat je onder water hebt gezien. Uiteraard kun je ook 
(onderwater)foto’s uploaden! 

Download de app vanuit de App Store 

Download de app vanuit de Play Store  

 

https://itunes.apple.com/us/app/mijn-duik/id579587167?mt=8
https://play.google.com/store/search?q=mijnduik
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Verjaardagen leden 

Juli 
01 Sabine Verwei  
03 Toni Tosutovic 
03 Han de Vlieger  
04 Kees Glas 
05 Stefan van Damme 
08 Leon van de Gruiter  
11 Jack Colijn  
12 John Moret 
19 Evert Jobse  
19 Paul Neve  
25 Floris Buizer 
30 Jim Shelton  
 

Augustus 
18 Mario de Wever  
28 Aylin Erkman  
31 Boudewijn Weenink  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
Dit is een uitgave van Duikteam Zeeland, Postbus 312, 4330 AH Middelburg – 
www.duikteamzeeland.nl  
Bijdragen voor “De Luchtbel” kunnen verstuurd worden aan Luchtbel@duikteamzeeland.nl  

http://www.duikteamzeeland.nl/
mailto:luchtbel@duikteamzeeland.nl

