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Er worden alweer duikpogingen ondernomen, maar het weer laat nog wat te wensen over, vooral de 
temperatuur. Margreet is terug van de Malediven, maar moest weer behoorlijk wennen aan dit kikker-
landje. Ze heeft met Peter zoveel beleefd, dat ze geen kans zag het voor de mei-Luchtbel te verwerken. 
Op de verhalen over manta’s en zo moeten we dus nog een maandje wachten.  
Aangenaam verrast waren we door de uitreiking van de Ben van Gelder Wisseltrofee aan ons mede-
redactielid Veronica Spoor: Veronica we zijn trots op je! In deze Luchtbel het jury-rapport en wat er 
door Veronica heenging… Onze Luchtbel-verdeler Bert Kögeler moest 6 april weer onder het hernia-mes. 
Na de Pasen volgen voor hem zes weken van revalidatie. De weekenden is Bert thuis, maar hij heeft het 
niet breed. Namens de redactie: van harte beterschap Bert!  
Nog enkele highlights. Op 27 april kunnen we inspiratie opdoen bij een fantastische diapresentatie van de 
beroemde fotograaf Rudy van Geldere. Leuk ook voor onze niet-duikende familieleden en vrienden. Echt 
vermakelijk is het duikavontuur van Leon Joosse. Serieuzer is de aankondiging van een symposium over 
duikgeneeskunde en duikongevallen te Antwerpen. Met de nodige vrije dagen in het vooruitzicht komt de 
biologische duikkalender voor mei vast van pas: dan weet je tenminste waar je op moet letten. 
Tot slot vragen we speciaal aandacht voor de belangrijke mededeling van de TrainingsCommissie.  
 
Veel leesplezier toegewenst en veel inspiratie voor de volgende Luchtbel. De kopij voor de juni-Luchtbel 
graag uiterlijk 8 mei in onze digitale brievenbus! 
 
Dick, Elly, Margreet en Veronica 
 
 
 
 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   GEN LEDEN VRAGEN LE 

DEN VRAGEN LEDEN VRAGE  

 
Kees Jan Lastdrager (0118 629403, ……………………………..) vraagt vóór 1 mei opgave voor de 
 herhalingscursus reanimatie op 8 mei (p. 4 vorige Luchtbel). 
Kees Glas (0118 614342) vraagt vóór 1 april/1 mei opgave voor de bootduiken, enkel d.m.v. volledig 
 ingevulde stroken (p. 13 vorige Luchtbel). 
Harm Verbeek (………………………..…) roept DTZ-leden op tijdig oude modules af te ronden  
 (p. 5). 
Saskia Janse (……………………………) biedt diverse DTZ-hebbedingen aan (p. 5). 
Adriënne Withagen (……………………..) vraagt reacties op haar pleidooi voor het clubhuis (p. 8). 
Renaat Burggraeve (0118 475372, ………………….. ……) nodigt ieder uit voor een DTZ-dia-avond 
 met Rudy van Geldere (p. 9). 

Juni 2006: 
  1 – Jeroen de Maat 
  5 – Anke Engelberts 
  5 – Hans de Wit 
  9 – Bibi Tattje 
10 – Marijke Croes 
10 – Peter Veerhoek 
15 – Frans Spoor 
18 – Bert Moet 
21 – Bert Kögeler 
22 – Jaro van Waarde 
24 – Marijke van Hoek 
28 – Eric van Russen Groen 
29 – Yolanda de Jong 

Mei 2006: 
  9 – Saskia Janse 
17 – Annemiek van Snik        

Proficiat!! 
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Een mens maakt wat mee in zijn jonge leven. En als voorzitter van een enerverende duikclub maak je 
heel wat mee, hoogtepunten en dieptepunten. Een voorbeeld van zo’n hartstikke mooi hoogtepunt mocht 
ik op de onlangs gehouden ALV meemaken. Op die avond mocht ik aan een nietsvermoedende Veronica 

de “Ben van Gelder” wisselbeker overhandigen! Kijk, dat 
zijn nou de leuke dingen van zo’n functie, dat je iemand in 
het zonnetje mag zetten voor zoveel bewezen diensten. 
Veronica, geniet er het komende jaar van en ik, ik kijk 
weeral uit naar een volgend hoogtepunt. 
 
Een minpuntje (kleintje maar hoor) is de voorbereiding 
voor een dagje Maritiem Trainingscentrum. De on-line 
kalender geeft nu al aan dat de buitentraining reeds 
volgeboekt is voor dit jaar en de binnentraining zal pas 
ergens in het najaar plaats kunnen vinden. Voorjaar is ook 
al volgeboekt en in het najaar zijn er nog twee data waar 
ongeveer 20 mensen kunnen deelnemen. Maar goed 
daarover binnenkort meer! 
 
Op de ALV zijn we als bestuur voor de komende tijd aan 
een aantal taken gezet, te weten een voorstel maken voor 
een nieuwe compressor, want we willen natuurlijk op 
gezette tijden te water en zonder lucht duikt niemand wel. 
Een ander is het gebruik van het clubhuis. Onofficieel 
waren er reeds een aantal proefballonnetjes opgelaten 
over dit onderwerp, echter door een vraag bij de begroting 
is dit item nu officieel op ons bordje terecht gekomen. Bij 

dezen wil ik dus iedereen oproepen om met 
ideeën over dit onderwerp te komen. ALLE 
ideeën zijn welkom, dus ook als je denkt dit is 
niet realistisch, laat maar horen, misschien 
maken we het realistisch!! 
 
Tot slot was/is er nog het verhaal over de 
clubzodiak. Ook deze heeft een respectabele 
leeftijd en heel wat ervaringen achter de rug. 
Ook over dit onderwerp wordt door het bestuur 
de komende tijd gemediteerd, maar dit wil niet 
zeggen dat de leden daar geen inbreng in 
hebben. 
 
Op het moment dat jullie dit clubblad (de hard 
copy wel te verstaan) onder ogen zullen krijgen, 
hebben we waarschijnlijk ook een dia-avond 
achter de rug. Naar mijn idee zal dit een leuke 
avond zijn, en ik hoop dat jullie in groten getale 
aanwezig geweest zullen zijn. 
 
Kortom, onze club leeft kunnen we wel stellen! 
En ook dat is één doorlopend hoogtepunt voor 
mij als voorzitter. 
       een proefballonnetje 
De bubbels, 
 
Renaat 
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Rondje ALV 27 maart 
 
 
We waren pak em beet met 30 leden, twee waren in vakantiesfeer en 
vonden het zo prettig ons dat te laten weten, dus die hadden voor de 
vergadering afgezegd. Prima deze grote opkomst want er waren veel 
belangrijke zaken te bespreken: 

 
Het jaarverslag 2005 werd goedgekeurd. Dick maakte zich (terecht) enige zorg over het niet opgenomen 
verslag van de kascontrole commissie. Dit was echter nagekomen, zodat Renaat hieruit kon voordragen. 
Het boekjaar 2005 werd zodoende afgesloten en Jim werd bedankt voor het vele werk. 
De begroting 2006 leverde een van een aantal leden suggesties op voor bezuinigingen: verzekering, 
postbus, portokosten, Luchtbel. Maar na enige discussie bleken dit toch geen potentiële goudmijnen. 
 
Paul sprak zijn zorg uit over het minimaal gebruik van het clubhuis in relatie tot de kosten. Hij stelde voor 
of het meer te gaan gebruiken of het af te stoten. Het clubhuis wordt grofweg nog gebruikt voor de ALV’s, 
als ontmoetingspunt op de zondagmiddag en als compressorlocatie. De theorielessen en bestuursver-
gaderingen vinden inmiddels elders plaats.  
Harm heeft in dit verband zorg over de locatie van andere vulstations: zeker 30 km weg. 
Besloten wordt een ledenraadpleging te houden. Een enquête over de items Clubhuis, 
Boot en Compressor zal t.z.t. worden gepubliceerd in de 
Luchtbel.  
De begroting 2006 werd vervolgens 
goedgekeurd. 
 
Het Contributiebesluit 2007 zal een 
contributieverhoging van 25 % met zich mee 
brengen. Volgens Jim hadden we de keuze 
van nog verder interen op ons vermogen of 
deze verhoging. Na enige gedachtewis-
seling werd dit voorstel aangenomen. 
 
Ook uw bestuur is weer aangenomen: Renaat, Jim (tot Najaars-ALV) en Saskia werden 
herkozen. Marnix Poelman heeft zich als bestuurslid beschikbaar gesteld en gaat ons na een 
welkomstapplaus van de ALV versterken. 
 
Nog meer personele invullingen werden behandeld:  
De kascontrolecommissie zal dit jaar bestaan uit: Marijke van Hoek, Han de Vlieger en als reservelid Bert 
Schreurs. 
Vertegenwoordigers voor NOB zijn wederom Paul Poland en Bert Kögeler.  
En in de Werkgroep Zeeland zijn Renaat Burggraeve en Hans de Wit onze afgevaardigden 
 
Ook onze luchtvoorziening kwam weer ter tafel: De Voorjaars-ALV heeft zich al uitgesproken over de 
wenselijkheid zelf een compressor te blijven bezitten. Het bestuur zal de aanschaf onderzoeken en doet 
op de Najaars-ALV hierover een concreet voorstel. 
Verder meldde de TC bij monde van Harm dat het modulair opleidingssysteem wordt beëindigd. Mensen 
die nog iets wensen af te laten tekenen, moeten dit melden bij hem, want op 30 juni moet je 
brevetaanvraag in Utrecht liggen. In september start de nieuwe 2-sters opleiding. Die opleiding wordt 
gekenmerkt  door een grote mate van zelfwerkzaamheid. De nieuwe 1 sters opleiding zal volgend 
seizoen later beginnen. Het aantal lessen gaat van 15 naar  9. 
 
Als laatste feestelijk punt  was er een prijsuitreiking. Renaat overhandigde de inmiddels door Frans naar 
het clubhuis gelokte Veronica Spoor de Ben van Gelder Wisseltrofee. Veronica heeft zich, zonder lid te 
zijn van DTZ, al jaren met veel enthousiasme ingezet als redactrice en advertentiebeheerder van onze 
Luchtbel. De club bedankt haar hartelijk met een bos bloemen en een warm applaus. Daar moest 
natuurlijk op getoast worden en nadat bleek dat de koelkast toch open kon gebeurde dat ook! 
 
Na de pauze was er nog een moment van verlekkerde déjà vu middels de DAHAB DVD. 
 
De volgende ALV is in november. 
 
Kees Jan Lastdrager, secretaris 

ALVALVALVALV 

een enquête 

over de boot 
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TC-Nieuws:  

Afronden opleiding modulaire systeem 
 

Al enige tijd roepen we als instructeurs iedereen op om zijn oude opleiding af 
te ronden. We schakelen ondertussen al over op een nieuw opleidings-
systeem, want de 1*-opleiding wordt al gegeven. En in september gaan we 
van meteen van start met de nieuwe 2*-opleiding. 
 
Om iedereen nog een kans te geven om zijn oude modulaire opleiding af te 
ronden hebben de instructeurs enkele zaterdagen gereserveerd voor de 
laatste buitenwateroefeningen (voor je 1*, 2* of 3*-modules): 

 

13/5 – onder leiding van Frans en Jeroen  

20/5 – onder leiding van Yolanda en Harm 

10/6 – onder leiding van Frans en Harm 

 
Opgave kan alleen door een e-mail naar Harm te sturen (…………………………..). Regel natuurlijk wel 
zelf een buddy! Locatie en tijdstip spreken we dan onderling af. Deze inschrijving geldt ook als je nog 
theorieonderdelen moet doen. 
 
Nog wel een N.B.’tje: je brevetverklaring moet op 1 juli 2006 in Utrecht op het 
Bondsbureau liggen. Zo niet, dan moet je gewoon een nieuwe opleiding gaan 
doen met alle kosten en moeite van dien. 
 
Harm Verbeek 
 
 

Advertentie: 

Exclusief voor onze leden!! 
 
Een donker blauw douche laken 
van 65 x 135 cm, 420 gr., met wit 
DTZ-logo en uw eigen voornaam 
erop geborduurd voor de prijs 
van € 17,50. Als je geïnteres-
seerd bent, graag een e-mailtje 
naar Saskia Janse met de 
vermelding welke naam erop 
moet. 
 
Tevens brengen we nogmaals 
onze sweaters onder de 
aandacht, blauw met DTZ-logo 
Ook deze zijn via Saskia te 
bestellen. En geef ook even de 
maat op die je wilt hebben! Ze 
kosten trouwens € 38,00. 
 
Daarnaast is er nu ook een DTZ-
Tshirt te verkrijgen. Donker 
blauw, met een prachtig wit geborduurd borstlogo voor € 12,50. Ook even je maat vermelden natuurlijk 
 
Het is dus de bedoeling dat je via ………………………… aangeeft wat je wilt bestellen en dat je 
vervolgens het totaalbedrag overmaakt op rekeningnummer 46.06.65.502 van Duikteam Zeeland onder 
vermelding van “bestelling DTZ-kleding” 

Saskia Janse 

DTZ 



6 

Ben van Gelder trofee 
 
 
De “Ben van Gelder” trofee is een wisseltrofee die een aantal jaren geleden ontstaan is naar een idee 
van Bert Schreurs. Ben van Gelder was in het verleden heel wat jaartjes lid van Duikteam Zeeland en 
heeft zich daar ook heel wat jaartjes belangeloos verdienstelijk gemaakt met allerlei hand- en 
spandiensten, waaronder ook als lid van de redactiecommissie. Het drukken van de Luchtbel ging 
vroeger nog met de stencilmachine en was dus een werkje waar heel wat tijd in ging zitten. 

 
Het jury-rapport: 
 

Het bestuur van Duikteam Zeeland heeft dit jaar in al zijn wijsheid besloten dat de 

 

“Ben van Gelder” wisseltrofee 
 

dit jaar uitgereikt wordt aan 

 

Mevrouw Veronica Spoor 
 

En wel om de volgende redenen: 
 

• Voor de tomeloze  en belangeloze inzet en bijdrage aan de redactie van de Luchtbel 

• Voor haar niet aflatende ijver om de huidige adverteerders aan boord te houden en er nieuwe 
adverteerders bij te vinden. 

• Omdat dit alles gebeurt in alle stilte, dient dit toch eens onder de aandacht van de clubleden 
gebracht te worden. 

• Omdat wij als club dit onwijs vet, gaaf, cool, chill vinden!! 

• En wij als club nooit zo’n gaaf clubblad op onze deurmat zouden vinden zonder haar 
medewerking! 

 
Daarom zijn wij als club zo fier als een 

 

 
 

op haar!!!!!! 

 
 

De “Ben van Gelder” wisseltrofee, die krijg je niet zomaar…, daar 
moet je wél wat voor doen!! Eregalerij van “Ben van Gelder” 

gelauwerden: 
2002: Ad Keur & Adriënne Withagen 

2003: Hans de Wit 
2006: Veronica Spoor 
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Veronica’s dankwoord 
 

Wat ging er door haar heen? 

 
"Frans, het is maandag ALV, maar ik heb de auto nodig, kan jij fietsen??"             Foto: Kees Jan Lastdrager 
"Geen punt, kom me dan maar om half tien ophalen."  
"??? Zo vroeg is ie toch nooit afgelopen?" 
's Maandag bleek dat mijn afspraak niet doorging, dus had ik Frans op z'n werk een emailtje gestuurd, 
dat hij met de auto kon gaan. Krijg ik er één terug dat ie wel "gewoon" gaat fietsen. Ik vond het al gelijk 
raar, maar nu helemaal, dus ik stuur nog: “Is er iets bijzonders dan?” 
“Nee, gewoon, dan blijf je ook wat drinken....” 
Ik ben nogal achterdochtig van aard en had het woord Ben van Gelder trofee horen vallen al een paar 
weken eerder, maar vond het gelijk weer zo stom van mezelf dat ik verwachtte dat ie mogelijk eens voor 
mij kon zijn. De bewuste avond gaat Frans met de fiets, dus ik zeg: "Ik kom je wel om een uur of tien 
ophalen." 
"Nee, kom maar eerder, want je moet die doos meenemen en anders zijn er al mensen weg." 
Ja, als de tijd ook al belangrijk is, weet ik toch wel genoeg. Dus denk bij mezelf dat ik het niet nodig vind 
om die trofee te krijgen, want zoveel doe ik nou ook weer niet: ik ga 'm gewoon beleefd weigeren. Toch 
maar braaf in de auto gestapt en gezorgd dat ik daar om half tien was, de vergadering was nog bezig. En 
ja hoor, ik werd naar voren geroepen. Eerst nog een paar verwensingen naar Frans geroepen. Maar toen 
ik daar al die mensen zag (misschien wel voor de laatste keer in het clubhuis) en hun welgemeende 
overtuiging mij die trofee te moeten geven, verdwenen mijn weigerplannen als sneeuw voor de zon!! Het 
deed me erg goed dat jullie het zo leuk vonden om deze trofee aan mij te geven het komende jaar!! 
Natuurlijk heb ik in die 8 of 10 jaar wel eens gedacht te stoppen met de redactie, zeker als er wisselingen 
waren. Maar nee, ik ga nu zeker nog een jaar door!! 
En de trofee staat te pronken in de vensterbank.  
 
HEEL HARTELIJK BEDANKT IEDEREEN!!! 
  
Veronica Spoor 
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Het is vandaag, 11 april 2006, exact 25 jaar geleden dat ik mijn 1* brevet 
behaald heb. En hoewel je me zondags nog regelmatig in het zwembad 
aantreft, heb ik al een hele poos niet meer met perslucht gedoken. De 
huidige leden kennen mij dan ook voornamelijk als vrijwilliger in het clubhuis 
en voor de Luchtbel. In dit Snorkeltje wil ik ons clubhuis in de Isabellagang 
in Middelburg onder jullie aandacht brengen.  
 
Een stukje geschiedenis 
Het clubhuis is een monumentaal pakhuis dat door een aantal leden 
helemaal verbouwd en 
ingericht is om het aan 
te passen aan de 
hedendaagse eisen. 

Zo ongeveer tussen 1987 en 1990 is er haast 
wekelijks enthousiast gesloopt, gebouwd, 
geïsoleerd; er is gas, water en electra aangelegd. Er 
zijn nieuwe trappen aangelegd. De muren en 
vloeren moesten afgewerkt worden en door het dak 
kon je zo naar buiten kijken. De gemeente 
Middelburg stelde geld voor materialen beschikbaar 
en onze ere-leden Paul Poland en Jaap le Roy 
hebben tot bij de Raad van State geprocedeerd om 
de bezwaren van de buren te weerleggen. 
 
Heden 
We hebben als vereniging een prachtig clubhuis, 
waar volop gebruik van wordt gemaakt. Behalve 
voor opslag van duikmateriaal en een archiefkast 
voor het bestuur staat er onze compressor om alle 
leden van perslucht te voorzien.  
Op zondagmiddag komen na het zwemmen altijd een aantal leden met/ zonder partner/ kind(eren) 
gezellig bij elkaar. Er is dan ook iemand aanwezig om flessen te vullen. 
Voor vergaderingen en theorielessen wordt helaas sinds kort geen gebruik gemaakt van het clubhuis.  

 
Toekomst 
Het clubhuis kan natuurlijk nog veel meer gebruikt 
worden. Ik denk dan aan: 

- Themabijeenkomsten over duikvakantieoorden, 
duikstekken in Nederland/Zeeland 

- Workshops over fotografie, onderwaterbiologie 
- Een mosselavond, spelletjesavond/middag  
- Vergaderingen 
- Theoretische instructie en theoriemodules 

afnemen 
 
Reacties kunnen naar: …………………………. 
 
Tot ziens in het zwembad en in het clubhuis! 
 
 
Adriënne Withagen 
 
Het snorkeltje geef ik door aan Harm Verbeek 

.. een archiefkast voor het bestuur… 
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Beste mensen, duikers en andere liefhebbers, 
  
Op donderdag 27 april 2006 organiseert Duikteam Zeeland een dia-avond. Deze zal verzorgd worden 
door onze zuiderbuur 

Rudy van Geldere 
  

Voor de kenners: een must natuurlijk! Voor de anderen: Rudy is een fantastisch 
onderwaterfotograaf, die ook al een aantal 
mooie boeken met zijn werk heeft 
uitgebracht, als “4000 Duiken in Beeld” en 
“Zeeland onderwater”. Voor NIET-duikers: 
een mooie gelegenheid om met het 
onderwaterleven kennis te maken! 
(of te zien waar je partner het over heeft 
als hij/zij dol-enthousiast thuis komt!) 
De avond zal dan bestaan uit een dia-

presentatie van 2 maal 45 minuten, met beelden die fantastisch in 
elkaar overlopen. De laatste keer dat ik het gezien heb, deed hij dit 
met 3 projectoren, waardoor een schitterende show ontstaat van het 
onderwaterleven. 
  
Het geheel zal plaats vinden in de kantine van het ROC Maritiem 
Instituut de Ruyter, Boulevard Bankert 130 te Vlissingen.  
Aanvang: 20:00 uur (zaal open om 19:30 uur).  
Entree: € 5,- (leden DTZ  € 2,50). 
  
Voor meer info:  
Renaat Burggraeve, T 0118-475372 / 06-53211593, E ………………………. 
  
 

 
 
 
Ivo Legein berichtte ons het volgende:  
 
Bij TSA Brandpreventie BV te Vlissingen kun je inderdaad je flessen laten vullen. Kosten: € 0,50 per 
liter fles-inhoud. Dit is niet echt goedkoop (geloof dat De Grevelingen € 0,30 per liter fles-inhoud 
berekend). Hiervoor wordt de fles dan wel keurig afgetopt naar 200 bar en na een afkoelperiode van een 
paar uur nog nagevuld zodat er dus echt 200 bar in je fles 
zit. (dus ´s ochtend brengen, ´s middags ophalen). Ze 
kunnen ook gelijk vullen zodat je de fles gelijk weer kunt 
meenemen, maar dan is de druk na afkoelen ongeveer 
185 à 190 bar. De flessen worden overigens rechtstreeks 
vanuit een compressor gevuld. Dus altijd verse lucht! 

 
Het volledige adres:  
TSA Brandpreventie BV,  
Edisonweg 8/A, 4382 NW Vlissingen 
T 0118 491000, F 0118 491003, W www.tsa-bv.nl  
 
Open maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur 
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Met een zomer in aantocht waarin Finn een broertje of zusje zal krijgen, 
besloten we om begin april nog maar eens even lekker van de zon te gaan 
genieten. Het werd Tenerife vanwege de zonzekerheid en relatief korte 
vlucht. We hadden een appartement geboekt in Costa Adeje, een 
kustplaatsje in de nabijheid van Playa de Las Americas. Mijn vooroordeel 
voor grote vakantie complexen is nu wel min of meer verdwenen door de 
prima verzorging aldaar. We zijn op enkele wandeltochtjes naar de lokale 
boulevard en supermarkt bijna niet eens echt het complex uitgeweest. We 
hebben zelfs de Teide niet gezien! Maar we waren aan het eind van de 
vakantie wel echt uitgerust.  
 
Vooraf had ik al besloten om mijn duikspullen thuis te laten ondanks de 
mooie duiken die ik alweer 5 jaar geleden daar met de jubileumreis van ons 
duikteam had gemaakt. Maar wat een toeval dat ons appartement nu net 
boven de duikschool van het vakantiecomplex bleek te zitten…..  Dus toch 
maar eens wezen informeren naar de duikmogelijkheden en het huren van 
een uitrusting wat allemaal natuurlijk mogelijk was. Ik besloot om 2 
kantduikjes te maken zodat dit allemaal niet te veel tijd zou gaan kosten.  

 
Zo reden we dan op 
maandag met het busje van de duikschool naar de 
eerste duikplaats toe. De vaste duikgidsen gingen 
niet mee want die waren ziek en zodoende was er 
een freelance duikgids ingehuurd. Dit was een 
Duitse jongeman die samen met zijn vriendin voor 
een tijd op Tenerife verbleef. Overdag dook hij en 
’s avonds werkte hij als kok in een restaurant. 
Naast mij als gast ging er ook nog een Duitse man 
mee die net zijn eerste padi brevet gehaald had.  
 
Na veel zigzag weggetjes kwamen we uiteindelijk 
niet ver van Costa Adeje uit bij een kleine 
baai/strand, genaamd Playa Puertito. De duikgids 
had de Duitse man als buddy en ik zijn vriendin. 
Bij de briefing werd uitgelegd dat we recht de baai 
in zouden zwemmen en dan op enkele grasveldjes 
zouden uitkomen en daar waarschijnlijk een 

schilpad zouden zien. Daarna zouden we 
weer terug gaan. Alhoewel we in 
buddyparen doken zouden we met z’n 
vieren samen blijven.  
 
De eerste 200 meter waren erg zanderig 
met daarop wat stenen. Daarna werd het 
snel een hardere bodem met stukken rots 
waartussen ik al snel een octopus zag 
liggen. Na hem de high twenty te hebben 
gegeven (althans zoveel zuignappen 
plakten er ongeveer op mijn arm) 
zwommen we verder richting het gras. 
Ondertussen kwamen we enkele andere 
duikers tegen die op de terugtocht waren. 
Toen we boven het gras hingen keek de 
duikgids nogal teleurgesteld. Hij had er 
kennelijk meer van verwacht en na enkele 
minuten zwommen we weer verder. Nog steeds hadden we gras onder ons en leek het niet echt 
spannender te gaan worden totdat de duikgids opeens naar de oppervlakte keek. Daar kwamen opeens 
twee schildpadden aan gezwommen.  Naar schatting waren ze een kleine meter lang en kwamen  
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nieuwsgierig tussen ons in zwemmen. Alsof dat niet genoeg was kwam er ook nog een grote adelaarsrog 
en vlinderrog aangezwommen. Het leek wel een déjà vu naar de eerder genoemde jubileumreis. 
Alhoewel geen van ons allen eten aan het voeren was, kon je maar al te goed zien dat deze dat wel 
gewend waren! Ze kwamen zo dicht bij ons dat ze ons aanraakten. Na enkele minuten weken ze weer 
van ons af en waren we weer met z’n vieren. We zaten nu al een half uur onder water en ik had wel zin 
om tijdens de terugtocht langs de rotsen wat beter in alle gaten te kijken. Maar de duikgids bleef maar 
over de grasvelden zwemmen en wij volgden braaf aangezien hij als enige een kompas mee had. Na 3 
kwartier zat de Duitser al aardig door zijn lucht heen en nam de duikleider een kijkje aan de oppervlakte. 
Wij bleven met z’n drieën op onze knieën in het gras “zitten” wachten. Toen hij weer terug kwam 

veranderde hij van koers en zwommen we nog enkele 
minuutjes door totdat we met z’n allen een opstijging 
moesten maken. Aan de oppervlakte gekomen bleek al 
snel dat we totaal verkeerd gezwommen waren en aan 
de andere kant van de rotsen van de baai lagen. Even 
terug zwemmen zat er zowel onderwater als bovenwater 
niet meer in. De duikgids bood al meteen zijn excuses 
aan en baalde als een stekker. We lagen nu ongeveer 
50 meter van een steile helling af met daarvoor enkele 
vlakke stenen. Hier zwommen we naartoe en na wat 
glibber en glijwerk konden we op de rotsen zelf klimmen. 
Nu was het nog de kunst om terug te komen bij de baai 
waar het busje stond. We volgende een nauw pad dat 
met veel bochten over de rotsen leidde. Ondertussen 
had ik voor mijn gemak mijn loodgordel al afgedaan en 

droeg deze met de hand mee. De luchttemperatuur zal niet hoger dan 30 graden geweest zijn, maar dat 
was dan ook al warm genoeg met een neopreen pak aan. Het pad werd steeds smaller en uiteindelijk 
liepen we gewoon door een cactusveld heen! Uiteindelijk waren we de rots over en stonden we zo’n 200 
meter boven de baai waar we te water gegaan waren. Na weer een lang pad gevolgd te hebben kwamen 
we tussen enkele huisjes uit waar de lokale bewoners ons met een  “ola”  en een min of meer spottende 
lach begroette. Uiteindelijk kwamen we bij het busje aan en schold de duikgids nogmaals op zichzelf…. .. 
het was duidelijk dat hij er heel erg van baalde. Gelukkig was de duik zelf redelijk ondiep maar je had er 
niet aan moeten denken als er iets was gebeurd in het water of tijdens de wandeling waarbij acute hulp 
nodig was geweest. Dit nog maar afgezien van het feit dat de 
inspanning van zo’n klimtocht direct na een duik ook vervelende 
dingen kan veroorzaken.  
 
Voor onze tweede duik reden we een kleine 15 minuutjes verder 
naar Sueno Azul. Dit was alweer een soort van baai, maar dan 
alleen bereikbaar via een trap vanaf een hotel. We dronken hier 
eerst nog even wat koffie en kregen wederom een briefing. We 
zouden nu zeker niet de baai uitgaan maar direct naast de 
rotsen blijven. Verder zouden we een bepaald beest zien dat op 
een graafmachine leek. 
 
Het te water gaan was hier wat lastiger door de zuiging van de 
golven. Maar als je wat verder van de kant was kon je al weer rustig drijven. We zakten af naar ongeveer 
5 a 10 meter en zagen direct het beestje… het was alleen niet een beest maar een heuse graafmachine! 
Geen idee hoe deze hier terecht was gekomen, maar hij stond daar gewoon lekker weg te roesten op z’n 
rupsbanden. Hij was grotendeels begroeid en grote spinkrabben zaten hier nu te schaften. Ondertussen 
zwommen er nog enkele sepia’s weg. Na een uitvoerig onderzoek zwommen we verder langs de rotsen. 
Deze waren eigenlijk nauwelijks begroeid op de vele zwarte zeeappels na. Na een half uur besloten we te 
keren. Toen wenkte opeens mijn buddy naar de bodem en daar lag een reusachtige rog te zonnen! De 
tweede déjà vu van deze dag! Geweldig om zo’n rog met een breedte van zeker 2 meter te zien. Hij lag 

zeker op z’n 25 meter diepte en wij hingen er op 15 meter boven. Pas na 
enkele minuten kreeg hij wat in de gaten en “steeg” hij op en met 
langzame vleugelbewegingen zwom hij weg van ons. Altijd weer een 
schitterende ervaring! Ditmaal zwommen we wel de juiste weg terug naar 
de kant en had ik hiermee een toch wel erg mooie 400

ste
 duik gemaakt.  

 
De rest van de vakantie hebben we nog lekker genoten van de zon en het 

zwembad. Het is nog steeds april, dus nu op zoek naar de sepia’s in de Oosterschelde! 
 

Leon Joosse 

    400!400!400!400!    
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Recensie 

Een stel mooie mensen op een eiland. Problemen met drugs. 
Gevechten met pistolen en een neergestort vliegtuig. Nee, we 
hebben het hier niet over Lost, het gaat over Paul Walker's 
nieuwste film Into the Blue. Pak je duikpak, pak je zwemvliezen en 
begeef je in een schitterende wereld van kleurige vissen en 
volblauw water.  

De verhaallijn 
Jared (Walker) is een gedoemde schatduiker op een mooi Caribisch 
eiland. Samen met zijn beeldschone vriendin (Alba) leeft hij een arm 
maar zorgeloos leventje. Dit alles verandert als zijn vriend Bryce 
(Caan) langskomt. Tijdens een gezellige duiksessie stuitten ze ineens 
op een gezonken vliegtuig vol met cocaïne. De groep weet niet wat ze 
moeten doen met de drugs en het geld lokt. De eerste spanningen 
ontstaan. Daarnaast vindt de groep ook een gezonken schip, een van 
de grootste ontdekkingen ooit gedaan. De vrienden hebben geld nodig 
om het schip te ruimen, en de problemen beginnen.  
 
Not another teen movie 
Al vanaf het begin van de film is het duidelijk dat je Into the Blue niet al te serieus moet nemen. De 
mooie, vloeiende beelden, de romantische muziek, perfect uitziende cast en MTV-achtige editing duiden 
allemaal op een tienerfilm. Dat is dan ook precies wat Into the Blue wil zijn en doet dat dan ook redelijk 
goed. De film barst van de cliché elementen. Het perfecte begin, problemen van buiten, problemen in de 
relaties, je hebt het allemaal al gezien. Vooral het subplot dat Alba meemaakt in de film komt erg 
achterhaald over, maar waarschijnlijk is dit precies wat tienermeisjes leuk vinden om te zien op hun 
meidenavond.  
 
Schone wateren  
Het is duidelijk dat regisseur John Stockwell wel liefde in zijn film heeft gestoken, want de beelden zien er 

ongelooflijk mooi uit. Het 
neemt je mee in een wereld 
van blauwe wateren en 
felgekleurde vissen. Kijk er 
langer naar dan 10 minuten 
en je begint je zelf ook een 
beetje in de perfecte wereld 
te begeven. Samen met 
goed gebruik van kranen en 
rijders, loopt de camera 
vloeiend en zorgt dat de film 
lekker loopt. Mannen kunnen 

met open mond naar de kleine bikini van Jessica Alba staren, vrouwen kunnen hetzelfde doen bij het 
afgetrainde lichaam van Paul Walker.  
 
Not so cool… 
 Wat je vaak ziet bij films met knappe mensen is dat het acteerwerk eronder lijdt. Hoewel Jessica Alba 
redelijk haar werk doet, is het vooral Paul Walker die wat misplaatst lijkt. Op meerdere momenten in de 
film uit Walker wat stoere opmerkingen, maar het komt altijd geforceerd over. Walker lijkt zich niet op zijn 
gemak te voelen als hij speels over moet komen met zijn vriend, of stoere comebacks maakt tegen zijn 
vijanden. Bovendien is zijn karakter redelijk dun uitgewerkt en zal de kijker weinig tot geen sympathie met 
hem kunnen creëren. Maar, zoals de makers het waarschijnlijk bedoelen, het is een kijkfilm, geen 
denkfilm.  
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Verkeerde richting 
 Het grootste probleem aan Into the Blue is dat de film niet precies een richting durft te kiezen. De film 
begint als een romantische film over een stel vrienden op zee, maar slaat ineens over naar een actiefilm 
vol met pistolen en gevechten. Natuurlijk is dit mogelijk, maar dan moet het goed uitgewerkt zijn. Aan het 
einde van de film lijken de karakters er geen probleem mee te hebben om mensen om het leven te 
brengen, iets wat totaal het tegenovergestelde is van de zachtaardige karakters aan het begin van de 
film. Hierdoor is het soms moeilijk om de karakters te plaatsen en met ze mee te voelen, het doet af van 
de diepgang.  

Conclusie  
Into the Blue is een film die erg over-the-
top is, maar dat ook als doel heeft. Het 
probleem is dat de film aan het eind wat 
te ver doordraaft en bijna de bizarre kant 
opgaat. Het wat simpele verhaal en 
veelvuldig gebruik van clichés, zorgen 
ervoor dat de film een hoop diepgang 
mist. Dit neemt alleen 

niet weg dat de film best lekker is om naar te kijken. De mooie 
beelden zorgen voor een aangename sfeer en het goede 
camerawerk maakt de film wat interessanter. Wil je gewoon een 
leuke popcornfilm om samen met vriendinnen te gaan kijken, dan 
zijn er veel slechtere films dan deze. Zoek je diepgang of heb je 
interesse in diepzeeduiken, dan kan je deze film beter laten liggen. 
Een typische MTV-film, maar wel eentje die goed verzorgd is. Zorg 
alleen voor veel popcorn als je hem gaat kijken.  

Symposium 
Duikgeneeskunde & 

Duikveiligheid 2006 
Dat het thema veilig duiken leeft onder duikend België en Nederland blijkt 
uit het succes van het symposium Duikgeneeskunde & Duikveiligheid. Al 
ver voor de geplande datum van 3 december 2005 waren alle plaatsen al 
besproken. De organisatie van het symposium, de Eenheid voor 
Hyperbare Geneeskunde Dienst Spoedgevallen van het UZ Antwerpen 
heeft daarom 9 december 2006 gereserveerd voor de derde editie van 
het symposium.  
 
Om de diverse lezingen nog beter op de behoefte van de duikers af te 
stemmen, kun je aangeven welke onderwerpen jij graag behandeld zou 
zien. Dit kun je doen door een mailtje te sturen naar 
info@duikveiligheid.be. 
 
De lezingen die afgelopen jaar zijn gegeven, zijn terug te vinden op 
www.duikveiligheid.be. Hier is te zijner tijd ook het programma voor 9 
december 2006 te vinden. 
 
Foto: www.duikveiligheid.be 
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Met foto’s van Rudy van Geldere!! 
 
De Snotolf is een bodembewonende vis met een typische plompe lichaamsbouw. We kunnen de soort 
dus zeker niet met andere vissen verwarren. Volwassen mannetjes worden 25 tot 30 centimeter groot 

(max. 50 cm). Vrouwtjes worden groter dan de 
mannetjes: 30 tot 40 centimeter (max. 60 à 70 
cm). Het gewicht varieert tussen de 1 en 5 
kilogram (max. 6 kg). De bek en ogen zijn 
betrekkelijk klein ten opzichte van hun groot 
en breed lichaam. Ze hebben geen schubben 
maar zijn gewapend met beenplaten. Deze 
benige uitgroeisels vormen vier lengterijen: 
één langs de rug, de tweede vanaf het oog 
naar de staart, de derde vanaf de mondhoek 
naar de staart en de vierde vanaf de basis van 
de borstvinnen naar de basis van de aarsvin. 
Jonge exemplaren hebben twee rugvinnen. Bij 
de oudere dieren lijkt de eerste rugvin 
gereduceerd en opgenomen te zijn in het 

lichaam. De aarsvin is ongeveer even lang als de tweede rugvin. De buikvinnen vormen een ronde 
zuignap onder het lichaam. Het mannetje heeft witte driehoeken achter de borstvinnen. Dit zouden 
eiwitvormende cellen zijn, die als voeding voor de jongen dienen. 
 
Alle soorten van de familie "Cyclopteridae", waartoe de Snotolven en Slakdolven behoren, hebben een 
kraakbeenachtig skelet, dat ontstaat door onvolledige verkalking van het skelet. Kleine, onvolwassen 
dieren zijn geel tot olijfgroen van kleur en hebben een zilveren of donkergrijze streep op de kop. De 
jongen verschuilen zich vaak tussen en op de wieren langs de kust of in de getijdepoeltjes. Als er zich 
veel Iers mos in de getijdepoeltjes bevindt, is hun kleur bruinrood. Als ze ouder dan één jaar zijn, 
bevinden ze zich hoofdzakelijk in open zee. Volwassen exemplaren zijn blauwgrijs van kleur. Van 
onderen zijn ze lichter van kleur dan bovenaan. In de paaitijd worden de buik en vinnen van het mannetje 
roze tot steenrood en wordt de rug bijna zwart. Soms is zijn paaikleed volledig oranje tot rood met een 
steenrode buik. Buiten de paaitijd verbleken de felle kleuren van het mannetje zeer snel en de dieren 
worden terug groenachtig-grijs. 
 
Deze bodemdieren leven gewoonlijk op een rotsig substraat tussen 
de 50 en 200 meter diepte, ver uit de kust. De maximale diepte 
waar men ze kan aantreffen is 300 meter. Met de buikvinnen, die 
tot zuigschijf vergroeid is, zitten ze vaak aan rotsen vastgezogen. 
Als ze worden opgehaald in een net, dan zit er vaak een dikke 
steen aan hun buik. Op de Snotolf wordt vooral in de 
Scandinavische landen en IJsland gevist omwille van de kuit, die 
als surrogaat voor kaviaar wordt geëxporteerd onder de naam 
"Duitse kaviaar" of lompviseieren. Ze komen voor in de Atlantische 
Oceaan ten noorden van Portugal, het Kanaal, de Noordzee, de 
Oostzee en in de paaiperiode tot in de golf van Finland en de 
Oosterschelde. Ze bereiken een maximale leeftijd van ongeveer 
dertien jaar.  
 
Snotolven eten schaaldiertjes, jongen van andere vissoorten, grote 
planktondieren zoals zeedruiven en tijdens de trek naar de 
paaiplaatsen veel bodemorganismen zoals borstelwormen. De 
Snotolf dankt zijn naam aan het feit dat hij massa's planktondieren 
verorberd, die tezamen op een gelatineachtige massa lijken. De 
Snotolf wordt ook wel eens Snotdolf genoemd. Dit komt door een gedeeltelijke naamsverwisseling met 
zijn soortgenoot de Slakdolf.  
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Voortplanting van de Snotolf 
 
Ieder jaar, als het water nog koud is, komen ze uit de open zee naar het ondiepe kustwater om er zich 
voort te planten. Het paaien, in de buurt van stenen en rotsen, gebeurt - afhankelijk van de breedteligging 
- in de winter of in het voorjaar (februari - maart), in de wierzone bij temperaturen tussen 5° en 8° Celsius. 
Op een leeftijd van vier tot vijf jaar gaan de Snotolven voor het eerst naar hun paaigebieden. Proeven 
hebben aangetoond dat deze vissen het vermogen hebben om steeds naar dezelfde plek terug te keren 
om te paaien, zelfs als ze hiervoor zeer lange afstanden moeten afleggen. Hoe ze dit doen is niet 
bekend. Buiten het paaikleed, om vrouwtjes te lokken, zouden de mannetjes ook geluiden produceren. 
Hiermee zouden ze de vrouwtjes akoestisch kunnen lokken. 
 
Tijdens het paairitueel maakt het mannetje een kuil ter hoogte van de laagwaterlijn, waarin het vrouwtje 
haar eitjes kan deponeren. Het vrouwtje legt 80.000 tot 200.000 kleine roze eitjes in een kuil, holte of 
rotsspleet. Deze worden onmiddellijk bevrucht door het mannetje. De eitjes worden in meerdere keren 
afgezet en plakken stevig aan elkaar. Hierdoor vormen ze één groot, taai legsel. Als het vrouwtje haar 
eitjes heeft afgezet, trekt ze terug naar dieper water. Het mannetje blijft bij de eitjes om ze te verdedigen 
en er regelmatig zuurstofrijk water over 
heen te voeren. Hiertoe waaiert hij met zijn 
borstvinnen en staart over de eitjes of 
blaast er water overheen met zijn mond. 
Het mannetje blijft gedurende twee 
maanden - totdat de eitjes uitkomen - op 
zijn post. Hij verlaat het broedsel niet of 
nauwelijks meer dan één meter, zelfs niet 
om te eten. Ze schrikken er niet voor terug 
om eventuele belagers van het legsel met 
verbazingwekkende agressiviteit aan te 
vallen. Veel mannetjes vinden de dood 
tijdens hun wacht. Bij eb valt het legsel, 
samen met de vader, soms vrijwel droog 
en is dan blootgesteld aan de aanval van 
zeevogels. Bij vloed is er het gevaar van 
grote vraatzuchtige vissen. Tijdens de 
voorjaarsstormen wordt het mannetje 
soms aan wal gesmeten met de steen waaraan hij vastgezogen zit. Ondanks al deze bedreigingen weet 
de soort zich goed te handhaven en is hij bij ons vrij algemeen. 
De jongen komen compleet met zuigschijf ter wereld en zijn vijf millimeter groot. Naar het schijnt blijven 
de jongen nog een tijdje bij hun vader, waarbij ze zich vastgezogen aan zijn lichaam ten goede doen aan 
de eiwitvormende cellen welke zich bevinden achter de borstvinnen van het mannetje. 
 
De Snotolf geeft de voorkeur aan een lage watertemperatuur en trekt bijgevolg 's zomers bij ons weg.  

 

Nadere kennismaking met… 
 

André Roos en Marian Roos-Van der Mast 

 
Waar en wanneer zijn jullie geboren? 
André Is op 19 oktober 1964 geboren in het 
ziekenhuis van Leiden. Zijn ouders woonden toen in 
een vakantiehuisje in Noordwijk. Marian zag het 
levenslicht op de boulevard van Vlissingen op 25 
januari 1962 
 
Wat doen jullie in het dagelijkse leven?  
Na 19 jaar dienst te hebben gedaan bij de veerboot 
van Vlissingen, werkt André nu sinds 3 jaar bij 
Rijkswaterstaat als verkeersleider bij de scheep-

vaartverkeersdienst te Vlissingen. Marian werkt al sinds vele jaren met veel plezier in de 
huishoudelijke dienst in het verzorgingshuis Scheldehof te Vlissingen. 
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Waar of hoe is het duiken voor jullie begonnen? 
André heeft in zijn jeugd op Curaçao gewoond en daar voor 
het eerst kennis gemaakt met het duiken, oftewel, het lekker 
lang onderwater kunnen blijven met behulp van persluchtfles. 
Na een zomertje gesnorkeld te hebben in zuid Frankrijk 
groeide het idee om eens wat langer onderwater te kunnen 
blijven om zodoende nog meer van de natuur hier te kunnen 
genieten. Samen zijn we toen vorig jaar naar Egypte op 
vakantie gegaan en hebben hier de PADI Open Water en 
Advanced Open Water cursus gedaan. We zijn dus redelijk 
nieuw in de duikwereld, maar wel van plan om er veel meer 
mee te gaan doen. 
 
Is er een favoriete duikstek (in Nederland)?  
Zoals eerder gezegd, zijn we nieuw. We hebben hier nog 
geen duiken gemaakt. We hebben nu net een uitrusting bij 
elkaar verzameld en wachten tot de omstandigheden goed 
genoeg zijn om onze eerste duik hier in eigen water te gaan 
maken. 
 
En misschien ook een minder leuke duikervaring? 
Nee, er zijn nog geen minder leuke duikervaringen geweest. 
Als het aan mij ligt zullen de minder leuke duikervaringen ook 
alleen maar bestaan uit slecht zicht of een saaie omgeving. 
 
Zijn er naast het duiken nog andere hobby’s? 
Kamperen en lange wandeltochten zijn favoriet voor beide. Verder is klussen een liefhebberij van André 
evenals lezen. Marian vind het leuk om met behulp van boeken en internet allerlei dingen uit te zoeken. 
 
Wat is jullie favoriete gerecht en wat is er absoluut niet door jullie keel krijgen?  
Er is niet een specifiek lievelingsgerecht, maar Chinese specialiteiten evenals andere specialiteiten 

worden graag gegeten. Marian lust alles en André 
laat zeer zeker de spruiten aan zich voorbij gaan 
 
Van welke soort muziek gaan jullie uit je bol en 
bezoeken jullie wel eens een concert?  Of gaan 
jullie bijvoorbeeld liever naar de film? 
Rockabilly muziek, Amerikaanse Rock en Country 
zijn voor André veruit favoriet. Vroeger werden er 
dan ook veel Rock and Roll meetings bezocht. 
Tegenwoordig gaat hij als hij de kans krijgt naar 
Bruce Springsteen. Marian vindt heel veel muziek 
leuk en luistert al naar gelang haar stemming. 
 
Wat is de favoriete vakantiebestemming en zijn 
er nog reisidealen? 
Een favoriete reisbestemming hebben we nog niet, 
wel plaatsen waar we zeker nog een naar terug 
willen zoals Scandinavië en Egypte. Begin volgend 
jaar staat er nog een vakantie op het programma 
naar de Antillen. Het is de bedoeling om hier een 

maandje te vertoeven zodat André de plaatsen uit zijn jeugd nog eens bezoekt en natuurlijk ook om te 
duiken. 
 
En waar gaan jullie nooit (meer) heen? 
Ieder land heeft zijn bekoringen en de landen en plaatsen waar we geweest zijn waren altijd het bezoek 
wel waard. Soms zoek je de rust en de natuur op en soms de hectiek van grote plaatsen met hun rijke 
geschiedenis. Wij zijn nog nooit zo teleurgesteld dat we kunnen zeggen, dat nooit meer! 
 
Hartelijk bedankt voor de medewerking!! 
 
Margreet van Aalst 
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In het komend seizoen worden de leden van duikteam ‘Zeeland’ met minimaal een 2* duikbrevet weer in 
de gelegenheid gesteld om met de ‘Cornelis Laurens’ een aantal bootduiken te maken.  
 

 Datum Kentering Afvaartijd Bestemming  

Zaterdag 17 juni LW  14.45  12.30 De Ketel 

Zondag 16 juli LW  14.30  12.00 Wrak Gorishoek 

Zondag    6 augustus HW  13.35  11.30 De Muur Gorishoek 

Zondag 27 augustus LW  12.25  10.30 Gemaal Kattendijke 

Zaterdag  9 september LW  11.15    9.30 O 31 

 
Deelnemers 17 juni: gaarne bovenstaande informatie en onderstaand deelnemerslijstje nauwgezet 
controleren en eventuele fouten 
zo spoedig mogelijk aan mij 
doorgeven. 
 
De boot vertrekt van het ponton 
aan de oostzijde van de Juliana 
haven in Yerseke. Zie het kaar-
tje. 
Afmelden: Als je verhinderd bent, 
geef dat dan zo spoedig mogelijk 
aan mij door, T 0118 61 43 42 
(evt. aan Hans de Wit, T 0118 63 
40 43). 
 
Deelnemers bootduik zaterdag 
17 juni: Henk Betlem, Renaat 
en Ellen Burggraeve, Kees 
Glas, Dick Hoeksema, Leon 
Joosse, Kees Jan Lastdrager, 
Peter Meerleveld, Bert Moet, 
Frans en Olivier Spoor, Erik 
Veerhoek (onder voorbehoud). 
 
Indien de duiklocatie en/of afvaarttijd is veranderd probeer ik dat in de clubkrant te plaatsen. Helaas is dat 
niet altijd mogelijk, je doet er dus verstandig aan om enkele dagen van tevoren naar de definitieve 
vertrektijd en/of duiklocatie te informeren. Als de weersvooruitzichten slecht zijn, dan altijd contact 
opnemen. 
 

 DUIKLEIDERS GEZOCHT  Voor de bootduiken die dit seizoen georganiseerd worden, worden nog 
duikleiders gezocht. Heb je belangstelling  meld je dan aan. 

 
Verder heeft het bestuur voor de bootduiken van de vereniging de volgende regels vastgesteld. 
� 2* duikbrevet of hoger en geldige duikkeuring verplicht 
� Bijdrage voor introducé bedraagt  €  7,-- (zelf afdragen aan de penningmeester) 
� Deze bijdrage geldt ook voor niet duikende introducés 
� Duikende introducés hebben geen voorrang boven niet duikende 

introducés 
� Indien men zich niet afmeldt voor een bootduik treedt men, na 

overleg met de organisatie, op als duikleider bij een van de 
volgende bootduiken. 

 
Veel duikplezier! 
Kees Glas, T 0118 614342 
 
PS. Neem vooral een decompressieboei mee! 
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Bron: Biologische duikkalender. Uit Fauna Zeelandica, Zeefauna in Zeeland I: 190 

 
Let op! 10 bijzondere duikbelevenissen in mei 
 

1. De zeebaarzen zijn terug onder de Zeelandbrug en op een paar andere vaste plaatsen en 
blijven daar tot het eind van het jaar. 

De zeebaars (Dicentrarchus labrax) is een warmwatervis die 
ten zuiden van de Britse eilanden voorkomt. Hij wordt, zeker 
in de winter, zelden waargenomen in de Noordzee. In de 
zomer maken enige zeebaarzen voedseltrektochten in de 
zuidelijke gedeelten van de Noordzee. Ze leven in zout en 
brak water en incidenteel zwemmen ze rivieren op. Ze 
kunnen een leeftijd van  25 jaar bereiken, een lengte van 1 
meter en een gewicht van 10 kg. Garnalen, weekdieren en 
kleine vis worden als voedsel gegeten door zeebaarzen. 
Vissers vangen graag zeebaars omdat er goed betaald 
wordt voor deze vis. Vooral bij wrakken worden nog wel 

 eens 'kanjers' gevangen. De minimummaat is 36 centimeter.  
2. In deze tijd zijn er veel medusen van hydroidpoliepen in het 

plankton aanwezig. 
 Een hydroïdpoliep (of hydroïdmeduse) is een larve. Het volgende 
 stadium is een kwal (lampekapje). Deze kwal is glasachtig en heeft 
 over het gehele kwallenlichaam verticale strepen naar de rand toe 
 vanuit een in het centrum gelegen heldere schijf. Aan de rand 
 zitten korte tentakels. Het grootste gedeelte van zijn leven maakt 
 de hydroidpoliep door als larve en slechts een klein gedeelte van 
 zijn leven in de nazomer is het een ongeveer 20 cm grote kwal-
 achtige (lampekapje). Ze zijn in de Grevelingen en de Ooster-
 schelde te bewonderen. 
3. Ook de zeedruif en het meloenkwalletje komen we nu vaak in grote aantallen tegen. 

De zeedruif (Pleurobrachia pileus) behoort tot de ribkwallen. Zij onderscheiden zich van de 
schijfkwallen door de aanwezigheid van acht verticale ribben. Op 
de ribben zitten kleine platte kamplaatjes die ritmisch op en neer 
bewegen. Hierdoor ontstaan er iriserende golfjes langs het 
lichaam. Zij dienen voor de voortbeweging. Als je als duiker je 
lamp op zo’n kwal richt, lijkt het alsof het lichaam bewegende, 
gekleurde lichtjes bevat die doen denken aan neon reclame.  

 Het meloenkwalletje (Beroe gracilis) zijn ongeveer 10 cm groot. 
 Zij leven van zeedruifjes. Het meloenkwalletje is zo transparant 
 dat je zijn prooi door zijn lijfje heen kan zien. Het kan dus gebeu-
 ren dat je een meloenkwalletje ziet met in zijn buik een 
 zeedruifje. 
4. In mei ligt het maximum van het voorkomen van de oorkwal en de blauwe haarkwal. 

De blauwe haarkwal (Cyanea lamarckii) heeft netelcellen die voor de duiker (mens) behoorlijk 
pijnlijk kunnen zijn. Ze worden ongeveer 15 cm lang en hebben dunne tentakels. Ook als deze 
kwal gestorven is kunnen ze nog dagen lang steken, de striemen die ze geven kunnen dagen 
lang op de huid zichtbaar blijven. Deze kwallen worden ook in andere kleuren gesignaleerd in 
rood of geel. Het gladde bolle lichaam is aan de onderkant gelobd. De tentakels zijn aan de 
buitenkant van de klok in 8 groepen gegroepeerd. Aan de binnenzijde onder de klok hangen vier 
kortere monddelen. De tentakels verlammen de prooi. Zelf vallen ze ten prooi aan de zeeanje-
lieren. 

5. Inktvissen (zeekat en pijlinktvis) paren en zetten eieren af (watertemperatuur ca. 12 gr. C). 
De Zeelandbrug is een bekende plaats, maar het gebeurt ook elders in de Oosterschelde. 
De zeekat (sepia) is een inktvissoort met een breed, plat lichaam. Zij kunnen hun huis in kleur 
veranderen d.m.v. het samentrekken van microscopische kleine spiertjes zo laten ze hun 
pigmentcellen krimpen of uitzetten. Ze krijgen andere kleurpatronen en kunnen zich aanpassen 
aan hun schuilplaats. De zeekat zwemt langzaam over de zeebodem terwijl hij waterstraaltjes 
blaast over het zand en schrikt daarmee garnalen op. Met de vangarmen grijpt hij ze met een 
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bliksemsnelle beweging en brengt ze naar de snavelachtige bek. Bij een temperatuur van 
ongeveer 12 graden C komen ze naar de ondiepere wateren om te paaien (ook in de Ooster-
schelde). Tijdens het paringsritueel trekken ze zich niets aan van hun omgeving. Ze liggen met 
de koppen tegen elkaar en de armen verstrengeld. Na de paaitijd blijven de vrouwtjes achter en 
sterven. De mannetjes vertrekken naar de open wateren (worden ongeveer 3 jaar oud). De 
eieren zien eruit als druiventrossen zwart (inkt) om de belagers af te schrikken. Na verloop van 
tijd worden ze transparant en kun je de jonge sepia’s erin zien zitten. De jonge sepia’s verblijven 
in ondiepe wateren tussen de wieren (aan de randen van de Oosterschelde).    

6. De laatste volwassen vlokkige zeenaaktslakken en hun eistrengen zijn er nog: de eerste 
jongen daarvan verschijnen. 

7. Zeesterren en zee-egels lozen hun geslachtscellen in het zeewater (“roken”). 
Zee-egels zijn vooral te zien bij nachtduiken; dan zijn ze op voedseljacht. Overdag zitten ze 
verscholen. Ze eten algen en sponzen met hun hoornachtige tanden die in de centrale 
mondopening van onder zit (lantaarn van Aristoteles genoemd). De anus zit op de bovenzijde 
van  het lichaam. 
Met zuignapjes bewegen ze zich voort. De zee-egel heeft een holle schaal met stekels. De ruimte 
zit bijna boordenvol met sperma of eieren. 
Japanners vinden dit een delicatesse. 

8. Ruwe zeerasp komt in voortplan-
tingsstemming: de kolonies die de 
schelpen van heremietkreeften bedek-
ken kleuren wit (mannelijke kolonies) of 
oranje-roze (vrouwelijke kolonies). 
Ruwe zeerasp (Hydractinia echinata) zijn 
de overwoekerende haren aan de wrakken 
onder het water. Het zijn kleine hydroïd-
poliepen. Ze komen voor op de huisjes van 
de heremietkreeftjes. Ze leven in symbiose. 
De kreeftjes krijgen bescherming van de 
netelwerking van deze poliep. De poliep 
leeft van de etensresten van de kreeftjes.  

9. Zwarte grondels paren en zetten hun 
eieren af, bijvoorbeeld in lege oesterschelpen, maar ook in andere holtes en op stenen. 

Zwarte grondels (Gobius niger) zijn 
bodembewoners, kleine kortlevende 
vissen met een kenmerkende dikke 
kop, twee rugvinnen en vergroeide 
buikvinnen. Ze leven in de nazomer 
en herfst in ondiepe wateren. Ze 
trekken in de winter naar diepere 
wateren. In mei zijn ze o.a. te vinden 
in de Oosterschelde om daar te 
paaien. Ze leven van kreeftachtigen 
en vislarven. Zelf vallen ze ten prooi 

aan vogels. 
10.  De laatste snotolven met eieren.  

 
 
 
 
 
 
 
Woensdag        26 april  Laatste trainingsuur beginners. 
Donderdag      27 april  Diapresentatie van Rudy van Geldere, Zeevaartschool, 20.00 uur 
Zondag  30 april  Uiterste datum opgave herhalingscursus reanimatie 8 mei  
Maandag     8 mei  Herhalingscursus reanimatie, Rode Kruisgebouw, 20.30 uur 
Maandag            8 mei  Deadline juni-Luchtbel 
Zondag  14  mei  Hans Verkooijen wandeling, Waterland Neeltje Jans, 14.00 uur 
Woensdag        17 mei  Laatste trainingsuur gevorderden. 
Zondag    21 mei  Laatste zondag vrij zwemmen. 
Zaterdag           27 mei  Inrichting aquaria duikers Biologische Werkgroep, Goese Sas, v.a. 9.30 u 
Zondag 11 juni  EHBDO-dag, werkhaven Bommenede, 9.30 – 13.00 uur 
Zondag             11 juni  Hans Verkooijen wandeling, Neeltje Jans, 14.00 uur. 


