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Als redactie moeten we ons weer gaan richten op het buitenduiken, dus kan er weer een mentorenlijst in 
de Luchtbel en een vulrooster, want ja het zwembad is niet meer open voor de opleiding en het zwem-
men voor gevorderden is na 16 mei afgelopen. Op 20 mei kan voor het laatst vrij gezwommen worden. 
De fanatiekelingen hebben al diverse duiken achter de rug, waarbij er een snotolf is gespot, maar niet 
door iedereen waargenomen. Het wordt tijd dat ook de overige leden van onze geliefde duikclub zich 
weer onder water laten zien en dat levert vast weer mooie verhalen op voor de Luchtbel.  
Dat DTZ-leden niet voor één gaatje te vangen zijn bewijst de nettraining. Niet alles wat de leden doen 
heeft met duiken te maken, zo getuigt het stukje over het paintball-uitje. We volgen ook de avonturen van 
Hans van Zetten in Thailand. Margreet en Peter hebben gedoken bij Tobago. En bij de familie Spoor 
mogen ze nog een jaar langer van de Ben van Gelder trofee genieten, want Frans was deze keer de 
uitverkorene. Frans, ook namens de redactie proficiat! Verder maken we weer kennis met één van de 
nieuwe leden en wie is er niet nieuwsgierig naar het Snorkeltje? En er is veel meer… 
Graag jullie kopij voor de juni-Luchtbel uiterlijk 14 mei naar de redactie. Dan maken wij er weer een mooi 
clubblad van. Nu eerst veel leesplezier toegewenst. 
 
Dick, Elly, Margreet en Veronica 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

GGGGefeliciteerd!efeliciteerd!efeliciteerd!efeliciteerd! 

 

Inhoudsopgave  
1 Colofon 
2 Van de redactie / Verjaardagen / Inhoudsopgave / Oproep 3*-opleiding         opgave 
3 Van de voorzitter          
4 Rondje ALV 26 maart 2007 
5 Ben van Gelder trofee 2007 
6 Mentorenlijst 2007 / Vullers 2007 / Advertentie    
7 Bootduiken 2007- deel 4                         opgave 
8 Tobago 
10 Thailand 
11   Paintball 
12   Zeeuwse duikstek Westnol / Advertentie 
13   Nadere kennismaking met… Henk Jobse 
14   De bruinvis 
15   ’t Snorkeltje van Leon Joosse 
16   Geschiedenis van het Duiken 5 (slot) 
17   Zeeliederen in het Portugees / Duikers stuiten op kluis / Nieuwe soorten op vismarkt 
18   Nettentraining 
19   Mutaties / Agenda 
 

Mei 2007: 
  9 – Saskia Janse 
17 – Annemiek van Snik 
29 – Richard Heiboer 

Juni 2007: 
  1 – Jeroen de Maat 
  5 -  Anke Engelberts 
  5 – Hans de Wit 
10 – Marijke Croes 
10 – Peter Veerhoek 
15 – Frans Spoor 
18 – Bert Moet 
21 – Bert Kögeler 
22 – Marian van den Berg 
22 – Jaro van Waarde 
24 – Marijke van Hoek 
28 – Eric van Russen Groen 
29 – Yolanda de Jong         

Oproep 3*-opleiding! De TC wil graag weten wie wil starten met de 3*-opleiding. Het idee is 
om voor de zomer even bij elkaar te zitten en een plan in elkaar te draaien over hoe en 
wanneer en dan na de zomer te starten. Stuur even een mailtje naar ...... Harm of Frans 
 



 3

 
 
 
Onze ledenvergadering op 26 maart jl. is vlekkeloos verlopen, om het zo maar even uit te drukken. De 
punten van de agenda waren in een mum van tijd doorlopen, zodat we lekker snel aan de verfrissingen 
en de film over de Maldiven konden beginnen. 
 
Een punt wat ik jullie niet wil onthouden is dat we als bestuur nu echt 
afscheid genomen hebben van onze “oude” penningmeester Jim. Door de 
presentatie van het afgelopen boekjaar en de daarbij horende verklaring van 
de kascontrolecommissie is zijn inbreng in het bestuur nu definitief afgelopen 
en heeft Marnix de volledige verantwoordelijkheid over de boeking van uw 
centjes.  
En over de penningen gesproken, we zijn nog steeds een gezonde 
vereniging, maar dat neemt niet weg dat het geheel onze blijvende aandacht 
heeft. En daarbij blijven we als bestuur zoeken naar mogelijkheden om alles 
zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor jullie als leden. Daarbij denken we 

aan het genereren van nieuwe 
adverteerders, maar er leven ook andere 
ideeën. Eventuele voorstellen van jullie 
uit zijn natuurlijk altijd van harte welkom en zullen binnen het bestuur 
op al hun merites beoordeeld worden, waarbij de uiteindelijke 
zeggenschap toch altijd weer bij jullie zelf komt te liggen op de 
ledenvergaderingen. Of moeten we zeggen ledenraadplegingen? 
 
En als ik dit zo zit te schrijven/tikken laat de zon zich weer van zijn 
beste kant zien, wat de gang naar de waterkant weer heel 
aantrekkelijk maakt. Afgelopen vrijdag zijn we weer op zoek geweest 
naar Snot de snotolf bij het Koepeltje. Voor 4 leden van ons 
gezelschap was deze duik voor Piet Snot, want die hebben hem niet 
gezien. Mijnheer Snot is namelijk kieskeurig, want die liet zich alleen 
aan onze 2 vrouwelijke duikers zien en dat zelfs in die mate dat de 
dames het nodig vonden om hem maar 40 (!!) keer op de foto te 
zetten. Jullie kunnen hem ook zien op de startpagina van onze site. 
 

Voor de geïnteresseerden onder jullie wordt er ondertussen van alles voorbereid 
voor de nodige buitenduiken. De bootduiken hebben jullie ondertussen al zien 
passeren in De Luchtbel. De andere duiken zullen t.z.t. nog aangekondigd 
worden via de geëigende kanalen. Dus houdt jullie e-mail en De Luchtbel in de 

gaten. 
Ook de nieuwe mensen gaan het grote avontuur tegemoet. Komende woensdag gaan ze voor de eerste 
maal naar buiten. Hopelijk blijven ze gemotiveerd om hierin verder te gaan. Ze zullen jullie waarschijnlijk 
nog wel eens willen bellen om een leuke duik te gaan maken in 
de Grevelingen, misschien zelfs in het Veerse Meer. Ik zal 
eerstdaags daar weer eens mijn licht gaan opsteken om te 
kijken hoe de omstandigheden daar zijn voor onze hobby. 
En als hun opleiding afgerond is, kunnen we misschien eens 
nadenken en informeren om gevorderde leden de mogelijkheid 
geven een hoger brevet te gaan halen. Want we hebben als 
club nog steeds een “schreeuwend” tekort om het zo maar te 
zeggen aan mentoren (3-sters) voor de begeleiding en vanuit 
deze groep zoeken we dan weer mensen die zich willen 
scholen voor het instructeurbrevet. Zelf heb ik me al 
opgegeven voor het 2*-instructeur. Dus in september gaan we 
weer aan de slag.  
Maar voorlopig gaan we deze zomer eerst weer eens lekker 
duiken. Dus uitrusting klaar en bellen maar! We spreken elkaar 
wel binnenkort. 
 
De bubbels, Renaat   

Het wordt weer 

mooi duikweer… 

We zijn een financieel 
gezonde vereniging 
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… de invoering van het nieuwe                
opleidingssysteem.. 

 

Rondje ALV 26 maart 
 
 
Zo’n 26 leden hadden zich in het clubhuis verzameld en Renaat had een 
speciaal welkom voor de “gewonden” van het afgelopen paintball 
evenement. 
 

Alle verslagen werden goedgekeurd en Jim werd decharge verleend over de door hem in 2006 gevoerde 
boekhouding. Dit werd met applaus bekrachtigd, zodat hij nu echt op z’n DTZ-lauweren kan gaan rusten. 
De begroting 2007 van onze kersverse penningmeester Marnix werd goedgekeurd. 
 
Het bestuur wil de bestaande vullerslijst updaten. Het 
idee leeft dat e.e.a. een beetje verwaterd is en dat ook 
leden die niet op deze lijst staan, vullen. De bedoeling 
is dat alle vullers (dus ook die nu al op de lijst staan) 
een kleine training krijgen van de Bert Kögeler en/of 
Roel van der Mast, zodat kennis en kunde geborgd is. 
Een aantal belangstellenden geeft zich tijdens de 
vergadering op. De niet aanwezige leden zullen nog 
door de materiaalcommissie benaderd worden. De 
suggestie wordt gedaan dat de cursus in kleine 
groepjes het handigst is. 
 
Vervolgens werden alle bestuurs - en commissieleden 
herkozen. 
 
En dan het klapstuk van de avond: De Ben van Gelder trofee. Die is dit jaar voor Frans Spoor: 
Hieronder volgt een bloemlezing uit enkele nominaties: 
“Nadat vorig jaar Veronica de trofee gekregen heeft, vind ik dat dit jaar Frans Spoor de trofee verdient.” 
“Ik heb er eens over nagedacht en Frans is al vele jaren actief als trainer, waarvan de laatste jaren hij 
eigenlijk het voortouw neemt.” 
“Met de invoering van het nieuwe opleidingssysteem is ontzettend veel werk gemoeid geweest. Hiernaast 

is Frans de drijvende kracht achter de 
website en heeft hij die toch wel tot 
een succes gemaakt. Ook heeft hij een 
of ander programma geschreven (ik 
geloof voor de financiële administratie, 
weet ik niet zeker) en een werkend iets 
voor de ledenadministratie.” 
“Als ik mag kiezen voor een lid die zich 
al enige jaren belangeloos inzet voor 
de club dan weet ik het wel.Ik zie hem 
zowat elke woensdag aan de 
zwembadkant staan. Elk jaar weer het 
zelfde verhaal. Vele hebben door hem 
al een brevet gehaald. Ook voor het 
duiken in buitenwater kan je hem 
porren. De inzet voor de club is niet 
beperkt tot bovenstaande of flessen 
vullen. Nee ook bestuurlijke functies 
gaat ie niet uit de weg.” 

 
Renaat overhandigt Frans vervolgens de Ben van Gelder 
Trofee, die dus nog een jaartje in huize Spoor mag blijven. De 

club bedankt Frans hartelijk met een bos bloemen en een warm applaus. 
 
Renaat sluit om 20.50 uur de vergadering. 
 
Na de pauze vertoont Kees Jan de Maldiven Ravesteyn Safari DVD. 
 
Uw secretaris, Kees Jan Lastdrager. 

    ALVALVALVALV    
 

vulcursus in kleine groepjes..  
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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 
 

Frans Spoor 
 

En wel om de volgende redenen: 

 

• Roep “Water!!!” en Frans staat naast je… 

• Een zwembadtraining zonder Frans? Bijna ondenkbaar… (nou ja, behalve de laatste 

paar weken, omdat zijn broodheer hem op werkreis stuurt) 

• Voor alle inzet bij de trainingen en opleidingen van leden op weg naar een brevet 

• Voor ook alweer die niet-aflatende aanwezigheid bij de trainingen in het buitenwater. 

• Voor alle werk achter de schermen. 

Misschien voor velen niet zo zichtbaar, maar 

als je wat op de website gezet wilt hebben, of 

iets verandert, stuur het maar naar Frans. 

Het lijkt wel of hij op je input voor de site zit 

te wachten… 

• Voor alle positieve input naar het bestuur… 

 

Ik hou er hier maar mee op, de lijst wordt anders te lang. 
 

      FRANS……..BEDANKT! 

 
 

 
 

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

gelauwerden:  
2002: Ad Keur en Adriënne Withagen 

2003: Hans de Wit 
2006: Veronica Spoor 
2007: Frans Spoor 

 
 
Foto’s: Roel van der Mast 
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De buitenwateropleiding wordt begeleid door de zgn. mentoren. Dit zijn ervaren duikers, die bereid zijn 
extra tijd te besteden aan de opleidingen. Hieronder vind je de mentorenlijst met de telefoonnummers. 
 

Kees Glas 
Jeroen de Maat 
Bert Moet 
Frans Spoor 
Harm Verbeek 

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

    0118 614 342 
    0113 561 248     
    0111 481 786 
    0118 461 009 
    0118 640 275 

Renaat Burggraeve 
Yolanda de Jong 

    1* Instructeur 
    1* Instructeur 

    0118 475 372    *)  
    0113 551 535 

Benny van den Steen     4*     0118 464 180 

Henk Betlem 
Dick Hoeksema 
Kees Jan Lastdrager 
Roel van der Mast 
Ronald Roes 
Wouter van der Scheer 
Ronald van der Veen 

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

    0118 629 959    *) 
    0118 616 532     
    0118 629 403 
    0118 553 248 
    0118 623 021   @ 
    0113 351 495   @ 
    0113 257 576      

Mathilde Matthijsse 
Chris Spoor 
Erik Veerhoek 
Martin Verhage 
Mario de Wever 

    2* 
    2* 
    2* 
    2* 
    2* 

    0118 635 161 
    0118 431 231 
    0118 475 083 
    0113 551 535 
    0118 471 410 

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

 
 
 

 
Onderstaande personen zijn graag bereid om flessen te vullen. 
Schroom niet om te bellen, de compressor staat er voor jullie. Maak 
tijdig een afspraak met een van hen. In het geval je favoriete vuller 
niet te bereiken is probeer je gewoon een ander: 
       
Kees Glas      0118- 614 342  
Kees Jan Lastdrager  629 403  
Roel van der Mast  553 248 
Ronald Roes   623 021 
Bert Schreurs    479 570  
Frans Spoor       461 009  
Benny van den Steen   464 180  
Harm Verbeek    640 275  
Goof Weezepoel             623 323 
Hans de Wit    634 043  

 
Zonder lucht duikt niemand wel!  Bert Kögeler 
 

 
 
 

ADVERTENTIE 
 

Te koop voor het nieuwe seizoen: 
- Mares platinum stabjack XL 
- buitenvinnen maat 42-43 
- bril Technisub 
- console kompas dieptemeter manometer temperatuurmeter 
Vaste prijs € 375,-    T 0118 639678 
Peter van Aalst, Beneluxlaan 17, 4334 GH Middelburg  
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Het overzicht van de bootduiken met de afvaarttijden. 
 

 Datum Kentering Afvaartijd Bestemming  

Zaterdag 23 juni HW 10.24   8.30 O 31 

Zondag 15 juli LW 10.59   9.00 Gemaal Kattendijke 

Zaterdag  4 augustus LW 14.06  11.00 Kulkenol havenhoofd 

Zaterdag 25 augustus HW 14.10  12.00 Gorishoek veenblokken 

Zaterdag  8 september HW 14.26  12.00 Windgat ?????????? 

 
Deelnemers 23 juni:  
Kees Glas, Dick Hoeksema, Mathilde Matthijsse, 
Peter Meerleveld, Bert Moet, Wouter van der 
Scheer, Frans Spoor, Olivier Spoor, Erik 
Veerhoek, To Verhaeghe, Martin Verhage. 
 
Gaarne bovenstaande informatie nauwgezet 
controleren en eventuele fouten zo spoedig 
mogelijk aan mij door te geven. Als je verhinderd 
bent geef dat dan zo spoedig mogelijk aan mij door. 
Ik  ben bereikbaar op  (0118) 61 43 42  
 
De boot vertrekt van het ponton aan de oostzijde 
van de Juliana haven in Yerseke. 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. Als de weersvooruitzichten slecht zijn dan altijd contact op nemen. 
 

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 het volgende vast gesteld. 

� 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. 

 
Ook na de uiterste inlever datum van de opgave stoken kunnen 
leden zich aanmelden voor de bootduik. Dit alles volgens het 
principe: wie het eerst komt die het eerst maalt, Er kunnen maar 16 
opvarenden mee. 14 dagen voor het vertrek van de boot kunnen 
introducés worden aangemeld.  
 
 
Veel duikplezier 
 
Kees Glas, T 0118 614342 
 
PS. Neem vooral een decompressieboei mee!! 
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Volgens sommigen het  
echte Caribische gevoel!     

 
 
We hadden weer eens zin in een (duik)reisje. Lekker nog even de kou achter ons laten en bij terugkomst zou 
het tegen april lopen, dus misschien ook in Nederland wat aangenamer van temperatuur. Wie had kunnen 
denken dat het momenteel, nu ik mijn verhaal aan het “papier” toevertrouw, 25 °C is!? In Nederland dus, 
maar ja ik had een verslag beloofd en belofte maakt schuld. In ieder geval: zo begonnen onze plannen. En 
waar kun je in maart dan naar toe? We kwamen uit op 10 dagen Tobago. 

  
Vaak als je Tobago noemt zie je blikken van eh…Tobago waar ligt dat dan? Maar als je dan Trinidad erbij 
noemt, gaat er hier en daar al wat dagen. De Republiek Trinidad & Tobago is een Caribisch staatje, een 

voormalige kolonie van Engeland, dat net ten noordoosten van 
Venezuela ligt, onder Barbados. Trinidad en Tobago zijn de meest 
zuidelijke Bovenwindse Eilanden van de Kleine Antillen.Trinidad is 
eigenlijk (nog) niet echt toeristisch. Hier gaan ook geen 
rechtstreekse vluchten naar toe. 
Trinidad is uiteraard wel wereldberoemd om zijn Carnaval. Maar ook 
Tobago, het kleinste eiland, is absoluut nog niet door het massa-
toerisme ontdekt. Tobago is ongeveer 41 km lang en 11 km breed. 
Het eiland heeft een Caribische kant en een Atlantische kant en is 
erg bergachtig en groen. In het Noordelijke gedeelte ligt een 
eeuwenoud, beschermd regenwoud.  

We hadden een hotel geboekt in het noordelijke deel, vlak bij Speyside: Bluewaters Inn. Op internet, op 
www.vakantieReisWijzer.nl (overigens een zeer nuttige website met beoordelingen van reizigers over 
vakantiebestemmingen in de gehele wereld) alleen maar lovende kritieken gelezen en er was een 5* 
Padi-duikschool aanwezig. We hadden geen duikpakket besproken, want we wilden niet alleen maar 
duiken maar ook wat van het eiland zien. 
 
De reis verliep goed. Na een tussenstop in 
Paramaribo kwamen we om ± 18.00 uur aan in 
Crown Point, het vliegveld van Tobago. Crown 
Point ligt in het uiterste zuiden van het eiland, dus 
we hadden nog een ritje van ongeveer 40 km te 
gaan, dwars door de bergen. Maar het was 
prachtig. Direct vielen ons de aparte huizen op, op 
palen en in allerlei kleuren (zouden ze dat o.a. met 
het Caribische gevoel bedoelen?) en de mooie 
natuur. Het laatste gedeelte van de reis voltrok zich 
in de duisternis, dus dat moest tot later wachten.  
Ons hotel lag aan een baai (Bateaux Bay) en onze 
kamer direct aan zee, de Atlantische Oceaan dus. 
Het uitzicht was werkelijk fenomenaal!. Helaas 
merkten we van de vriendelijkheid van het personeel, die op de eerder genoemde website zo geroemd 
werd, niet veel. Kortaf, soms ongeduldig en absoluut ongeïnteresseerd. Wat bleek, een half jaar geleden 
was het hotel in andere handen overgegaan en dus ook het management en het personeel. Soms was 
het werkelijk hilarisch, zoals de barkeeper die, het liefst slapend, over de bar hing en echt niet van plan 
was zich met de hotelgasten te bemoeien. Om een uur of acht ’s avonds was de bar dan ook kompleet 

uitgestorven.  
De dag na aankomst zijn we naar de duikschool gegaan. Ook 
hier eigenlijk weinig interesse, maar voor de volgende dag een 
duik afgesproken. Aan de voorzieningen op de duikschool was 
overigens niets verkeerd. De duikboot was oké, maar ik heb wel 
eens betere briefings gehad. Geen kaarten, geen tekeningen 
niets. De taal op Tobago is weliswaar Engels, maar met een 
enorme tongval en dialect (‘much work’ wordt bijvoorbeeld ‘mud 
wuk’). Onze eerste duik was op Coral Garden. In principe zijn 
alle duiken in Tobago (begeleide) driftduiken. Er staat altijd 

stroming, de ene keer wat sterker dan de andere keer. Op Coral Garden stond een redelijke stroming, 
maar er was helaas weinig vis. Het zicht was redelijk en we zagen prachtig hersenkoraal. Toch op het 
einde van de duik nog een grazende schildpad, een eagle ray en barracuda’s gezien. Kortom, een 
prettige duik. 
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De volgende dag hadden we een eilandtoer gepland. Het eiland is echt prachtig. Prachtige baaien met 
mooie zandstrandjes, watervallen, de al eerder genoemde aparte woningen, meestal op palen, en de  
gezellige, primitieve vissersdorpjes. Er is ook echt een verschil tussen de Caribische kant en de 
Atlantische kant. Het lijkt net of de mensen aan de Caribische zijde er ‘anders’ uitzien, à la Bob Marley 
style. Ook ‘kabbelt’ het water aan deze kant meer, terwijl het aan de Atlantische zijde allemaal wat ruiger 
is en het water meer op de rotsen beukt. 
 
De vijfde dag stonden er twee duiken op het programma. 
Ondertussen was ook wel duidelijk geworden dat het 
weer niet echt was wat wij ervan verwacht hadden. We 
hebben in totaal maar één dag zon gezien. Het weer 
sloeg vrij snel om, met als gevolg regen en wind. De 
reden hiervan kan zijn dat we vrij dicht bij het regenwoud 
zaten, maar van andere mensen hoorden we dat het 
weer wat van slag was (hier ook al??). Maar goed, twee 
duiken op het programma. We waren maar samen, Peter 
en ik. De eerste duik was op de stek Cathedral. Peter had 
‘s morgens nog even gezwommen en zei al dat er heel 
veel stroming stond. Nou, dat was ook zo. Dit werd dus 
een echte driftduik. We moesten deze duik echter 
vanwege de draaiende, wisselende stroming eerder afbreken dan gepland. Nu toch ook weer weinig vis 
gezien maar wel mooie olifantoor-sponzen en hertshoornkoralen. Een heel aparte duik dus. Vanwege 
deze draaiende stroming werd de middagduik afgelast. Dus maar afwachten tot maandag, die wij weer 
als onze duikdag hadden gepland. 
 
De zondag zijn we naar het regenwoud gegaan, onder de bezielende leiding van Edith, een Duitse die al 
jaren op Tobago woont en werkelijk alles van het eiland weet. Overigens begint ze hier direct ’s morgens 
om 6.30 uur al uitgebreid over te vertellen en ze stopt eigenlijk niet voordat ze je weer ‘thuis’ heeft 
afgezet. Het regenwoud is fantastisch mooi en we kregen wat daarbij hoort: regen, veel regen! 
 
Maandag dus weer duiken. De eerste duik was op Angel Reef. We waren met z’n zessen deze keer, een 
topbezetting. Het was een relaxte duik. Mooie koralen, sponzen en wat scholen blauwe snappers. Eén 
duiker, een Amerikaan, besloot opeens op te stijgen. Hij was, naar achteraf bleek, door zijn lucht heen! 
Geen safety stop of zo, gewoon (te snel) opstijgen. Gelukkig ging alles ‘goed’. Door de divemaster werd 
deze duiker, na de duik, niet op het matje geroepen. Dit tekent een beetje de ongeïnteresseerdheid van 
de leiding van de duikschool.  
De middagduik was een waar feest, vond ik. Peter dacht er wat 
anders over. Japanese Gardens! De stroming sleurde ons met een 
enorme snelheid mee. Wauw! De trillingen langs mijn mondstuk 
waren zo heftig, dat ik mijn mondstuk echt goed moest 
vasthouden. Maar de stek was prachtig! Mooie koraalriffen, 
zeeveren, zeewaaiers, gorgonen en later in een iets rustiger 
‘duikwater’ nog een prachtige schorpioenvis gezien. 

De volgende morgen wilde ik nog 
een duik maken. Ik was alleen 
met de bedrijfsleider van de duikschool (die hadden we tot nu toe nog 
niet gezien) en doken op Spiny Colony. Peter bleef op de boot achter, hij 
had het wel gezien. We waren nog maar net beneden of een giant 
barracuda  zoefde langs ons heen. Het koraal, de sponzen etc. waren 
hier wat minder maar wel veel vis! Groupers, triggervis, een mooie 
blauwe murene en een spotted drum. Deze apart getekende vis komt 
geloof ik alleen maar hier voor. Opeens wees de gids op de bodem. 
Daar lag een flying gurnard. Ik heb hem op de foto gekregen en toen de 
flits afging, vloog hij als het ware weg. Prachtig om te zien! Een heerlijke 

afsluiting van onze duikexpeditie op Tobago. 
’s Middags zijn we nog naar Little Tobago geweest, een onbewoond eilandreservaat. Tobago, en met 
name Little Tobago, staat ook bekend om zijn diversiteit aan vogels die op het eiland zijn. Dit trekt 
overigens de meest extravagante “birdwatchers” aan, vaak al aardig op leeftijd! 
 
Kortom we hebben weer genoten. De terugreis verliep ook wel soepel (een vertraging van ± 2 uur op een 
vluchtduur van 10 uur is best redelijk. En….geeft Tobago het echte Caribische gevoel? Ik denk dat we 
nog maar eens een andere Caribische bestemming moeten aandoen om te vergelijken!! Ik houd jullie op 
de hoogte.                                                                                           
                                                                                                                                          Margreet van Aalst 
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Kho Libong, Thailand, januari 2007     Deel 2 
 
Het vorige verslag eindigde met het vertrek uit Phuket naar Kao Sok National Park. Daar hebben we 
Kerst gevierd op de rug van een olifant en genoten van de stilte, de ruimte en het groen. Wat een verschil 
met Phuket. Een heel mooi stuk jungle, hoge bomen en de hoogste bamboebossen die we ooit gezien 
hebben, heerlijk stil. Tijdens een wandeling kon je een canyon zien. Ik (Willemien) ging alleen verder naar 
de grootste waterval. De laatste kilometer was een pittige klim. Lekker om een keer iets spannends alleen 
te doen. De waterval bleek een mooie plek om te gaan zwemmen. Ik zat nog even op te drogen op een 
grote steen in de rivier toen ik ineens iets op 3 cm langs mijn schouder voelde suizen! Vlak naast me viel 

een grote kokosnoot. Als ik die op m'n kop had gekregen was ik bewusteloos 
geweest! Boven me zag ik een groepje apen (makaken) in de bomen en ik 
bleef staan om te kijken. Toen ging ineens een jonge aap gillen en krijsen. Een 
volwassen aap kwam naar beneden om te kijken wat er aan de hand was en 
kreeg mij in de gaten. Dreigend kwam hij naar me toe. Ik rende snel terug. De 
aap achtervolgde me gelukkig niet. Na een tijdje durfde ik pas terug te 
lopen. Vermoeid kwam ik terug bij de ingang van het park waar Annabel en 
Hans op me zaten te wachten. In totaal had ik bijna 20 km gelopen. 
 
We besloten de jaarwisseling in Krabi door te brengen. Een grappig stadje, 

gelegen aan de monding van een rivier. We logeerden dichtbij een park waar veel Thaise families het 
vrije weekend doorbrachten. Overal waren er eetstalletjes en overal kon je in het park een matje pakken 
om te picknicken. Gezellig. Vrouwen boden gipsen beeldjes en tekeningen op doek aan, met kwasten en 
verf om ter plekke te schilderen. We konden vliegers kopen en op de boulevard langs de rivier gaan 
vliegeren. Oud en nieuw vierden we op de nachtmarkt met een goeie Thaise variant op onze oliebollen. 
Annabel hielp mee een aantal van die vette bollen te bakken. Ze eten het met een groenachtig 
suikerprutje i.p.v. met poedersuiker.  
In Krabi bezochten we de Tiger Cave Temple. Een tempel in een berg / grot en je kunt de berg beklim-
men. Dit gedeelte van Thailand is vrijwel vlak met hier en daar een aantal schitterende karstformaties. 
Dat zijn hele steile bergen die uit het niets op rijzen. Op deze berg hebben ze een stenen trap met 1274 
treden. Annabel en ik zijn tot de 1025e trede gekomen en Hans liep tot de top om het Boedha beeld en 
het uitzicht te bewonderen. Het is voor de pelgrimgangers belangrijk om de top te bereiken. De afdaling 
ging heel wat sneller. Een groep met puberende apen maken het ons niet makkelijk om naar beneden te 
komen. Ze knepen in je armen, je hoofd, jatten flessen drinkwater en lieten hun tanden zien. Stevig 
hielden we Annabel vast. Het was een spannende belevenis. Thaise mensen offeren hier op hun vrije 
dag. Hele busladingen vol families komen en gaan.   
 
We bezochten het eiland Koh Lanta met overwegend Zweedse toeristen 
en zelfs een Zweedse school! Veel Zweden proberen (net als wij) aan de 
winter te ontsnappen en gaan voor een paar maanden naar de zon en 
daarvoor hebben ze massaal Thailand uitgekozen. Oudere kinderen 
hebben huiswerk mee gekregen en moeten een schooldagboek 
bijhouden.  
 
Na 10 dagen verlieten we Koh Lanta en namen de bus en een longtail 
boot naar Koh Libong. Een eiland met overwegend Islamitische bevol-
king, vissers. Er zijn twee resorts op het eiland en wij zaten in Le Dugong Resort. De dugong is een soort 
zeekoe die bijna is uitgestorven. We genieten van de stilte, relaxen op het strand, zoeken schelpen, 
snorkelen, luieren, lezen boeken, kletsen met de gasten, vissen, krabben zoeken en yoga. Heerlijk! 
Samen proberen we nog wat dugongs te spotten. 

  
Binnenkort nemen we de ferry naar Pulau Weh, een klein eilandje in het noorden 
van Sumatra, waar we zo'n 9 jaar geleden ook waren, maar toen met de fietsen. 
Daar zit een Nederlandse duikschool en je raadt het al: we gaan weer duiken 
(snorkelen, zwemmen etc.). We hopen dat het allemaal goed gaat met iedereen in 
het koude Nederland en jullie horen wel hoe het is geweest in Indonesië. 

 
Groetjes van 
Hans en Willemien van Zetten met dochter Annabel 
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Aangezien de watertemperaturen voor de meesten onder ons nog aan de lage kant waren, werd er naar 
iets vervangends gezocht om eens aangenaam bezig te zijn. Door een gesprekje en via Erik-DOV (een 
bekende bij een aantal onder ons) kwam ik op het idee om een middagje sportief bezig te zijn met paint-
ballen. Voor de niet-ingewijden: een middagje soldaatje en oorlogje spelen, waarbij je met verfkogeltjes 
op elkaar mag schieten. 

Diezelfde Erik-DOV had ook wel een adresje 
voor me om dit te doen. Hij was er wel eens 
geweest en vond het goed georganiseerd en 
ingericht. Even wat inlichtingen opgevraagd en 
daar ging de E-mail naar de leden om dit onder 
hun aandacht te brengen. Uiteindelijk kreeg ik 
16 stoere krijgers en krijgsters (of moet ik 
zeggen amazones?) bij elkaar, die zelf eens aan 
de lijve wilden meemaken hoe onze militairen in 
het buitenland zich moeten voelen. Tenminste, 
zo ongeveer toch, bij benadering dan. En daar 
gingen we dan, op zaterdag 24 maart, naar 
Rucphen in ons Brabantse land. 
 
We werden daar goed ontvangen en direct naar 
ons kampement geleid. Dat bestaat namelijk uit 
een aantal half-gesloten hutten met tafels en 

banken en een heuse verwarmde tent waar je koffie en andere dranken kan krijgen. Op de tafel lagen de 
camouflagepakken al voor ons klaar. Na deze aangetrokken te hebben, gingen de eersten al poseren in 
de schandpaal. We werden toen meegenomen naar het strijdterrein, alwaar we tekst en uitleg kregen 
over de veiligheidsmaatregelen en hoe een en ander in zijn werk gaat bij het spel en het laden van de 
geweren. Blijkt dat deze geweren geladen worden met 220(!) bar perslucht om de verfballetjes weg te 
schieten. Deze laatste worden dus gemaakt met verf op olie-basis en een hard suikerlaagje eromheen. 
Maar ze komen wel hard aan kan ik je vertellen. De minimale afstand om te schieten bedraagt 8 meter en 
tot ongeveer 25 à 30 meter kan je nog heel nauwkeurig mikken. Ter bescherming van gezicht en oren 
krijg je nog een gezichtsmasker op. Alleen jammer dat je kruintje van je hoofd onbeschermd blijft…. 
 
We werden in twee teams ingedeeld, de roden tegen de niet-
roden. Hierna begonnen we aan het eerste spel, de 
puntenschieting. Voor iedere treffer bij een tegenstander 
kreeg een team een punt en je raadt het al, de winnaar was 
het team met de meeste punten. Een spel duurde ongeveer 
10 minuten.  
In de pauze kon men even wat drinken en zich weer voorzien 
van nieuwe munitie. Om het magazijn op te vullen, moest men 
dit van het geweer afhalen. In de tent kon men dan via een 
grote vulopening de verfkogels erin gieten, waarbij men niet 
mocht vergeten een vinger in het gaatje te steken waarlangs 
later de kogeltjes naar het geweer geleid werden. De smurrie 
en rotzooi die ontstaat als men dit vergeet, is met geen pen (of 
computer) te beschrijven! En dan spreken we nog niet over 
het gegraai op de grond om de nog intacte verfballen toch nog 
te redden. 
 
Zo hebben we nog een aantal spelletjes gedaan, waaronder 
‘verover de vlag’, ‘drop de bom in de bunker van de 
tegenstander’ en als laatste ‘hinderlaagje’. Bij het laatst-
genoemde spel mag een team zich verstoppen en moet het 
andere team maar zien dat ze deze tegenstander uitgeschakeld krijgt. Aan het eind van de dag gingen 
onze dappere soldaatjes, voorzien van de nodige blauwe plekken en een enkeling met een echte 
schotwond op het hoofd, moe gestreden weer naar het Zeeuwse land. Voor een foto-impressie van deze 
veldslag mag ik jullie wel verwijzen naar onze site!  
 
Renaat Burggraeve 



 12

 

Westnol 
 
De Westnol ligt in het westen van Noord-Beveland. 
Neem de afslag Wissenkerke en rijdt de weg af tot het 
dorp. In het dorp ga je rechtdoor tot de T- splitsing met de 
Dorpsdijk. Daar ga je rechtsaf tot de eerste weg links net 
buiten het dorp. Dat is de Keihoogteweg door rijden tot 
aan de dijk, de weg maakt een scherpe bocht naar rechts. 
In de bocht kun je parkeren. Over de dijk naar links zie je 
een dam, dat is de Westnol.  
 
De West-
nol is een 

duikplek 
voor de 

duikavonturiers. Het is een lastige plaats, niet geschikt 
voor onervaren duikers. Er is een sterke stroming, grote 
kans op slecht zicht en er zijn oesterbanken. Als je geluk 
hebt maak je er een prachtige duik en kom je er mooie 
dingen tegen.  
 
Goed voorbereiden is een voorwaarde voor de hin-
dernissen bij deze duikplaats. Vlak onder de waterspiegel 
liggen oesterbanken. Ze liggen aan de westzijde van de 
nol en zijn lastig. Bij de kentering stroomt het water de 
Oosterschelde in, dan heb je last van stroming die je de 
kant afstuurt. Ga voor het einde van de nol aan de 
rechterkant het water in zwem een stuk van de nol vandaan en buig af naar het noorden. Kom op 
dezelfde plek weer terug!! 
 
In het diepere water zie je prachtig begroeide stenen met zeeanjelieren die soms dicht bij elkaar staan.  
 
 

 
 

Een zeeanjelier op een noordzeekrab 

ADVERTENTIE 
 

In verband met het beëindigen van de duikhobby te koop aangeboden: 
 
- 2-delig Bare Supra Arctic duikpak (heren) 7 mm. dik. Maat XXL. Kleur 
zwart/blauw, met ritsen bij de enkels. Kijk voor alle specificaties op de 
site van Bare. Het pak is nieuw gekocht in 2005 (aan-koopnota en 
originele labels van het pak zijn aanwezig ). Het pak is slechts enkele 
keren gebruikt en is zo goed als nieuw! 
- Scubapro duikmes met snij- en zaagzijde, inclusief foudraal compleet 
met riempjes 
- 1 paar Beaver duikboots (maat 43/44) 
- 1 paar Cressy vinnen model "Frog", maat XL 
- 1 paar duikhandschoenen 
- 2 loodgordels (1 "blokgordel" met extra lood en 1 loodgordel met 4 
losse zakjes van 1 kg). 
 
Alles in 1 koop voor € 425,--. 
 
Reinier Borghart, Noordbolwerk 9, 4331 SH Middelburg 
T  0118 634490, E borghart@zeelandnet.nl 
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Nadere kennismaking met… 
 

Henk Jobse 
 

Waar en wanneer ben je geboren?  
Geboren en getogen in Middelburg en kwam in deze 
wereld op 10 september 1963 
 
Met wie en wat woon je samen?  
Ik ben getrouwd met Jolien (ook een duiker). We hebben twee kinderen: een 
meisje (Rasika) van 5 en een jongen (Omar) van 4. Lekker druk dus.. 
 

Wat doe je in het dagelijkse leven?  
Ik heb samen met een vriend twee winkels in Middelburg  La Vaca Kreatief en La Vaca Interieur, wat 
meer mijn afdeling is. Dit houden we al zo’n 23 jaar vol.. 
 
Waar of hoe is het duiken voor je begonnen?  
Duiken begon zeer kortstondig in Monado (Sulawesi). We hadden het plan opgevat om daar ons o.w. te 
halen maar helaas: ik scheurde bij de eerste duik mijn trommelvlies..  Maar mijn vrouw was gegrepen 
door het duikvirus. Een paar jaar later op Koo Raya in Thailand heeft een Griekse instructeur me geleerd 
hoe je goed kan klaren (slikken) en dat werkte. Sindsdien duiken we enthousiast verder. 
 
Is er een favoriete duikstek (in Nederland)?  
Dat zou dus moeten zijn op de plek waar ik het meeste duik, 
de dijk bij Kattendijke. Maar het plekje naast de viskwekerij bij 
Kamperland vind ik eigenlijk mooier. 
 
En misschien ook een minder leuke duikervaring?  
Euuh ja, een paar zelfs. De heftigste was dat mijn vrouw en ik 
tijdens een kantduik in Spanje werden overvallen door de 
stroming en we alleen met heel veel moeite veilig de kant 
konden bereiken. 
 
Heb je naast het duiken nog andere hobby’s?  
Ik ben een liefhebber van oude auto’s en motoren. En ik roei 
bij roeivereniging Honte. 
 
Wat is je favoriete gerecht en wat kan je absoluut niet 
door je keel krijgen? 
Als Zeeuw en duiker ben ik verzot op vis en schaaldieren (erg 
hé). Ik gruwel van eten uit pakjes. 
 
Van welke soort muziek ga je uit je bol en bezoek je wel 
eens een concert? Of ga je liever naar de film, een opera 
of iets dergelijks!   
Ga nog altijd graag naar een (punk) concertje. 
 
Wat lijkt je de favoriete vakantiebestemming en heb je nog (duik)reisidealen? 
Mijn favoriete bestemming blijft Egypte en dan vooral een live aboard: een hele week niets anders doen 
dan duiken, eten, slapen. Geweldig! Graag zou ik nog een keer naar Newfoundland in het kelpwoud willen 
duiken, maar dat is helaas heel erg duur. 
 
En wat voor soort vakantie(land) trekt jou nou helemaal niet?  
Ik houd me altijd een beetje uit de buurt van de massa, dus op heel grote 
complexen (Center Parcs e.d.) zul je me niet zo snel tegenkomen. 
 
Heel hartelijk bedankt voor je medewerking! 
Graag gedaan.                                                                                                                                   
 
Margreet 
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De bruinvis is een beschermde diersoort onder de Flora en Faunawet, voortvloeiende uit de EU 
Habitat Richtlijn. Wereldwijd wordt bijvangst gezien als de grootste bedreiging van deze kleine 
walvisachtige en ook rond de Noordzee is er een toenemend aantal studies die hoge percentages 
bijvangst laten zien onder aangespoelde dieren. 
 
Onderzoeksconclusie bruinvisstrandingen december 2006 in Nederland door Wageningen IMARES Institute for Marine Resources 
& Ecosystem Studies, Vestiging Yerseke, Postbus 77, 4400 AB Yerseke; T  0113 672300, F  0113 573477, E  imares@wur.nl,   
I  www.wageningenimares.wur.nl  Het onderzoek gaat over achtergronden, leeftijdsverdeling, sexratio, voedselkeuze en mogelijke 
oorzaken van de bruinvisstrandingen door M.F. Leopold1) en C.J. Camphuysen2) 

 
Conclusies: tenminste 53%, maximaal 70%, van de onderzochte bruinvissen is kennelijk door verdrinking 
een onnatuurlijke dood gestorven. De gegevens wijzen erop dat deze onnatuurlijke dood vooral in het 
voorjaar optreedt, wanneer bruinvissen in de grootste aantallen vlak onder de kust zwemmen 
(Camphuysen 2004). Bovendien lijken de gegevens te wijzen op een tweedeling in het materiaal: 
- verse, bijvangst dieren in goede conditie in het voorjaar, en 
- sterk in ontbinding zijnde, niet duidelijk bijvangstverdachte dieren, vaak in een slechte fysieke conditie in  
  de zomer en herfst 
 
Deze conclusie worden voorzichtig 
getrokken, omdat het aantal onderzochte 
dieren nog niet bijzonder groot is. 
Terugvallen op historisch materiaal ter 
ondersteuning van deze conclusies is niet 
mogelijk, omdat de bruinvis als soort 
zulke enorme veranderingen heeft 
doorgemaakt en nog steeds doormaakt 
sinds de eerste signalen van een 
‘terugkeer’ in Nederlandse wateren 
werden ontvangen.  
Steeds grotere aantallen spoelen in Nederland aan, steeds meer jonge dieren zijn daarbij betrokken, als 
soort komt de bruinvis inmiddels jaarrond in onze omgeving voor, en ook het aantal ter plaatse geworpen 
neonaten (net geboren) neemt toe. 
 
De voorlopige resultaten duiden op een hoog percentage bijvangstslachtoffers. Gezien de sterke 
toename in het aantal strandingen gedurende de laatste jaren zou dit betekenen dat het aantal 
verdrinkingsslachtoffers in Nederlandse wateren nu jaarlijks in de honderden loopt.  
Het onderzoek besloeg slechts een gedeelte van het jaar en een gedeelte van het land. Een uitbreiding in 
ruimte en tijd is nodig om een compleet beeld te krijgen van de huidige situatie. Er bestaat een 
onzekerheid over het vistuig waarin de dieren om het leven komen, er zijn sterke aanwijzingen dat de 
problemen zich vooral in de kustwateren en vooral in het voorjaar het sterkst manifesteren.  
Aanvullende gegevens zijn hard nodig en gedacht wordt aan een intensieve documentatie van alle 
strandingen en de aangetroffen aanwijzingen aangaande de doodsoorzaak, bijvoorbeeld door uitgebreide 
digitale fotografie van kadavers die niet verzameld worden, bewust zoeken naar aanwijzingen voor vistuig 
bij alle strandingen, en uitbreiding van de contacten met de visserijsector om in gezamenlijk overleg te 
proberen de problemen aan het licht te brengen en vervolgens op te lossen. 
 
Bij de jongste ASCOBANS jaarvergadering (Bergen aan Zee, 2006) is vastgesteld dat dit probleem 
intensieve aandacht moet krijgen. Op de ASCOBANS vergadering daarvoor werd een getal van 1.7% 
sterfte als gevolg van alle menselijk handelen, ten opzichte van de totale populatie, onacceptabel 
genoemd. Een bijvangstpercentage van 1% bovendien als “niet duurzaam”. Deze cijfers waren ook al 
vastgesteld tijdens de 5

e
 Internationale Noordzee ministers conferentie in Bergen, Noorwegen, in 2002. 

Bij 500 gestrande dieren in Nederland en een bijvangstpercentage van 53 tot 70% (deze studie) zou dit 
getal gehaald worden (de totale “Nederlandse populatie” zou van 26.500 tot 35.000 dieren groot zijn. De 
aantallen bruinvissen in Nederlandse wateren zijn echter niet goed bekend. Het verdient daarom 
aanbeveling om in de toekomst na te gaan hoe de aantallen bruinvissen zich in Nederland ontwikkelen, 
zowel dood (door het in stand houden van een goed nationaal strandingsnetwerk) als levend (door het 
uitvoeren van speciaal op bruinvissen gerichte tellingen). De sterke, doorgaande stijging van het aantal 
aanspoelende dieren is voldoende reden tot zorg! 
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Tussen alle drukte door kreeg ik van Dick een emailtje met de vraag of ik nog 
even het snorkeltje kon schrijven... en ook nog graag vóór zondagavond. Tja, 
waarom ook niet, want met de verhuizing op komst (zie later) zie ik toch al 
genoeg duikspullen langskomen, dus deze snorkel kan er ook nog wel bij.  
   
Rond 1985 begon ik met duiken, bij duikvereniging Dolfijn. Ik was toen 14 en rond 
die tijd werd ik ook lid van de Van Dixhoornbrigade, waarbij ik 's zomers vele 
jaren dienst deed bij de reddingsbrigade op Dishoek en Zoutelande. Het duiken 
kwam daardoor op een laag pitje te staan. Pas in 1994 ben ik opnieuw lid 
geworden van een duikvereniging en wel van Duikteam ‘Zeeland’! Vanaf toen heb 

ik vele duiken gemaakt in de Zeeuwse wateren. Na mijn studie aan de Hogeschool Zeeland was ik in 
1997 vanwege mijn baan genoodzaakt naar Brabant te verhuizen. Ik heb 6 jaar in Tilburg gewoond 
en leerde daar een totaal andere kant van het duiken kennen: het duiken in zoetwater. Heel handig dat je 
daarbij gewoon op ieder tijdstip te water kunt gaan, het zicht vaak enkele meters bedraagt en je over het 
algemeen veel meer, maar ook veel grotere vissen ziet. Snoeken van een meter lang zijn zeker geen 
uitzondering! In die tijd heb ik ook mijn eerste duiken op de Noordzee gemaakt. Meestal met de Fogo Isle 
uit IJmuiden, naar schitterende wrakken, inclusief overnachting. Geweldige trips waren dat!  
   
Bij de duikvereniging in Tilburg, waar ik korte tijd lid van was, heb ik het idee opgedaan om de DTZ- 
mailinglijst op te zetten. Deze lijst bestaat nu alweer 6 jaar en bevat een kleine 800 berichten, variërend 
van "buddy gezocht" tot "verkoop duikfles". Inmiddels was ik getrouwd met Helma en besloten we te 
verhuizen naar Utrecht. Daar zijn ook onze kids Finn en Rosa geboren. Voor mijn werk zat ik echter nog 
steeds via detachering bij Philips Medical Systems in Best. Ondanks de grote afstand reed ik nog af en 
toe 's middags voor een duikje vanaf Best naar het Goese Sas, om vervolgens 's avonds weer terug te 
rijden naar Utrecht. Zo kom je wel aan 60.000 km per jaar....   
   
Het zoute water bleef trekken en in de loop van de jaren groeide de 'trek naar' in een ‘gemis van’. Wonen 
in Utrecht is natuurlijk leuk, omdat je daar overal bij de grote evenementen zit, maar toch…  Begin dit jaar 
kwam er een vacature in Middelburg langs en werd ons leventje even op z'n kop gezet. Inmiddels ben ik 
aangenomen en hebben we zelfs al een huis gekocht! Nu zijn we druk bezig met de verkoop van ons 
huidige huis en het regelen van verhuizing, kinderopvang, verbouwingen etc etc. Per 1 mei ga ik werken 
binnen de R&D Software ontwikkeling van Varian (het voormalige Chromepack) en zal dan eerst een 
tijdje bij mijn ouders inwonen. Maar de duikspullen staan daar al gereed!  
   
Verder ben ik momenteel erg druk bezig met het 
opzetten van de geheel nieuwe site over duiken in 
de Westerschelde: http://www.dishoekduikers.nl  
Deze site is een vervolg op het SepiaProject van 
vorig jaar. Ook dit jaar bouwen we weer met een 
groepje duikers een kraamkamer bij Dishoek voor 
het observeren van inktvissen waarbij alle versla-
gen en foto's op de site gepubliceerd zullen 
worden. Naast het Sepia-Project zal de site veel 
informatie bevatten over duiken in Zeeland, met 
name over kantduiken in en rondom de 
Westerschelde.  
   
Al met al zal het voor ons een druk jaartje worden 
met hopelijk toch nog af en toe een duikje. Ik hoop 
dan ook na de zomer weer regelmatig te kunnen trainen op de woensdagavond en daarnaast ook bijvoor-
beeld weer beginnende duikers te kunnen begeleiden. Mijn buitengewoon lidmaatschap kan weer 
omgezet worden in de normale variant. Nu de watertemperatuur weer boven de 10 graden Celcius is en 
velen alweer hun eerste duikje hebben gemaakt, wens ik iedereen alvast een goed duikseizoen toe!  
   
Groeten, Leon Joosse  
 
Ik geef het snorkeltje door aan Peter Meerleveld. 

Er gaat niets boven duiken in Zeeland! 
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Door Rob Vader 

Voornaamste bron van informatie http://www.nitrox-nm.com/classes, Bert. U Eriksson voor de PADI 
Specialty Dive Historian. Daarnaast: US Navy Diving Manual, het NOAA Diving Manual  
( http://www.uwsports.com/reference_library/noaa ) en de cursusboeken van de NOB en de BSAC. 

 

Jules Verne rustte in 1870 kapitein Nemo in zijn roman ‘20.000 
mijlen onder de zee’ uit met een Aerophore apparaat. Jules 
Verne voegde een bolvormige helm van koper toe om de 
kapitein te beschermen tegen de immense druk op die diepte. 
Wist hij veel dat deze verbetering de praktische werking van het 
systeem vernietigde. De manier waarop het was getekend gaf 
geen bescherming aan de rest van het lichaam. De helm moest 
een atmosferische druk hebben, waardoor de rest van het lijf al 
op een geringe diepte in de helm zou worden gezogen. 
 
Onderwaterfotografie werd werkelijkheid in 1873 toen de 
Fransman Louis Bouton de eerste foto’s nam onderwater voor 
de kust van Frankrijk. 
 
Laat in de 19de eeuw was er waarschijnlijk voor het eerst een 
functionele SCUBA eenheid. De manier waarop het was 
getekend en door wat goed ingelichte onderzoekers konden 
vaststellen zou het hebben kunnen werken, maar ze wisten 
nooit dat het bestond. De uitvinder ging de Seine in en verdronk, 
dus hij kon het dus ook niet vertellen. 
 
H.A. Fleuss van de Britse firma 
Siebe, Gorman & Company 
ontwikkelde in 1878 een zuurstof re-
breather die gebruik maakte van een 
mengsel van ruwe delen van hennep 

en kalium om de uitgeademde koolzuur te absorberen. Sir Robert H. Davis 
werkte met Fleuss samen om het apparaat te verbeteren door gebruik te 
maken van meer effectieve koolzuurgas absorberende stoffen, stalen 
cilinders voor de zuurstof en een automatische klep. Deze uitrusting werd 
gedurende de eerste wereldoorlog gebruikt als 

bescherming 
tegen gifgas. 
 
Sir Robert was voornamelijk geïnteresseerd 
in het redden van de bemanning uit 
gezonken onderzeeërs. Het Davis apparaat 
werd aan alle duikers van de Britse Royal 
Navy gegeven in de tweede wereldoorlog. 
Het had het grote voordeel dat de 
aanwezigheid van duikers niet werd 
opgemerkt door het opstijgen van luchtbellen 
naar de oppervlakte. 
 
In 1925 ontwikkelde een Franse marine-
officier, commandant Yves Le Prieur en Maurice Fenez een zelfstandig 
apparaat dat samengeperste lucht bevatte in plaats van zuurstof zoals bij 
het Davis apparaat. Op het apparaat werd in 1926 patent verleend. Het 
was een verbetering ten opzichte van het Davis apparaat omdat de 
duiker dieper kon gaan zonder het gevaar van zuurstofvergiftiging. Het 
apparaat van Le Prieur was een stalen cilinder met samengeperste lucht 

die op de rug werd gedragen en via een slang was verbonden met een mondstuk. 

Jules Verne 20.000 mijlen onder 

Zee, uitgerust met de Aerophore 

Het Fleuss-apparaat 

Het apparaat van Le Prieur 
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De duiker droeg een neusklem en een luchtdicht duikbrilletje dat alleen de ogen omsloot en geen 
mogelijkheid tot compenseren gaf. In de cilinder zat ongeveer 15 bar lucht en daarmee kon Le Prieur een 
kwartier onder blijven. Het belangrijkste probleem met dit apparaat was het feit dat er geen vraagsysteem 
op zat, waardoor er een constante stroom lucht werd afgegeven en de uitgeademde lucht in het water 
verdween. De luchtstroom werd voornamelijk met de hand bijgeregeld. Het apparaat werd overgenomen 
door de Franse marine. 
 

 

  
Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 73 

 
Zangeres Christina Branco geeft op 12 mei speciaal 
een concert voor het Dolphin Fund in het Palace 
Hotel te Noordwijk. De Portugese is onlangs 
ambassadrice geworden van het fonds, dat 
speciaal is ingesteld voor het Jaar van de Dolfijn. 
Als fadozangeres heeft Branco een sterke band 

met de zee. De fado werd ooit door zeelui naar Portugal gebracht. 
Cristina maakte in 2000 een cd op basis van gedichten van de 
door de zee geïnspireerde Nederlander Jan Jacob Slauerhoff. Ze 
blaast de Portugese fado nieuw leven in. Ook in Nederland zijn 
haar concerten altijd snel uitverkocht. Voor informatie over 
kaartverkoop kijk op www.jaarvandedolfijn.nl.   

                                                                                    

      
Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 73 

 
Duikers die voor de actie ‘Nederland Schoon’ de Arkervaart bij Nijkerk 
uitkamden, zijn daarbij gestuit op een kluis. Het zware voorwerp werd door 
een kraan uit het water getakeld. Aan de beschadigingen was te zien dat 
pogingen om de kluis te openen waren mislukt. Na het vakkundig openen 
bleek de kluis documenten, betaalpasjes en zilveren munten te bevatten. De 
politie heeft de kluis veilig gesteld om de inhoud aan de rechtmatige 
eigenaar te bezorgen. Op 24 maart gingen leden van 
duikverenigingen Nijkerk en Wijk bij Duurstede te water 
voor de jaarlijkse voorjaarsschoonmaak. In de plas 
Watergoor en de Arkervaart werden behalve de kluis 
kunststof voorwerpen, blikjes en auto-onderdelen 
opgevist. 

Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 73 

 
Op Indonesische vismarkten zijn tenminste twintig nieuwe soorten ontdekt. Australische onderzoekers 
onderzochten vijf jaar lang de soortenrijkdom op Indonesische vismarkten. De Indonesische wateren 
tellen veruit de meeste soorten haaien en roggen ter wereld en het land kent ook de omvangrijkste 
haaien- en roggenvisserij. «Tot aan dit onderzoek bestonden er grote gaten in onze kennis van haaien en 
roggen in deze regio», aldus William White, co-auteur van de studie. De veldgids van economisch 
belangrijke haaien- en roggensoorten die de Australiërs nu hebben voltooid, is vooral bedoeld ter 
ondersteuning van het visserijbeleid. Zeebiologen kunnen met het document soorten identificeren en 
advies uitbrengen. Voor de samenstelling van de gids hebben de wetenschappers 130 soorten haaien en 
roggen gefotografeerd die op markten werden aangetroffen. Onder de nieuwkomers bevinden zich onder 
andere een kathaai die bij Bali voorkomt en een pijlstaartrog die alleen ten westen van Papoea-Nieuw-
Guinea is gesignaleerd (zie foto hierboven).    
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Woensdag 28 maart 2007. Na vele maanden van aankondiging was de avond van de nettentraining 
aangebroken. We moesten om 19.30 uur in vol buitentenue (wetsuit, buitenvinnen, lamp, fototoestel enz 
enz) in het zwembad aanwezig zijn. Rob en Truus van Get Wet hadden de spullen binnen al klaar gelegd. 
Ze hoefden alleen nog maar het water in. We werden eerst allemaal bij elkaar getrommeld voor de 

briefing van Rob. Hierin kregen we te horen 
wat we wel en niet mochten doen en hoe we 
het elkaar als buddy’s zo moeilijk mogelijk 
konden maken. Zo mochten we duikflessen 
wel vastmaken in de netten maar ze niet 
dichtdraaien. Het moest allemaal op een 
veilige manier gebeuren. Verder moesten we 
als ze eenmaal vast zaten in het net rustig op 
een afstandje de boel in de gaten houden. En 
als we het nog spannender wilde maken, 
waren er een half geblindeerde bril en zelfs 
een geheel geblindeerde bril zodat we de 
oefening nog een keertje in het donker konden 
doen. Truus had in de tussentijd de boel te 
water gelaten. Het leek wel een hindernis-
baan. Op de kant zocht iedereen z’n eigen 
buddy uit. Het was eigenlijk de bedoeling dat 

ieder een vreemde buddy uit zou kiezen. Wij hebben dit niet gedaan. Eigenlijk met de veronderstelling dat 
als er een van ons in het net zit, we wel willen weten hoe iemand reageert. Wat een prettig idee kan 
geven voor de ander.  
 
André en ik begonnen bij de staande wand. Bij de startblokken in het diepe gedeelte hing een fijn net 
verticaal in het water. Het was de bedoeling dat een van de twee duikers achter het net langs naar de 
andere kant zou zwemmen; z’n buddy bleef aan de goede 
kant van het net en zorgde ervoor dat de ander goed vast 
kwam te zitten. Ik ging als eerste en kwam goed vast te zitten. 
Ik moest m’n jacket uit doen. Maar doordat ik geïnte-greerd 
lood had kreeg ik nog een ander probleem: m’n lichaam dreef 
naar boven toen ik m’n jacket uit had. Na een tijdje geploeterd 
te hebben was m’n fles en jacket los en zat ik weer vast met 
m’n zwemvliezen. Nou erg makkelijk was deze oefening niet, 
maar weer leerzaam. Doe alles rustig op het gemakje en 
maak je niet te druk.  

De volgende oefening die 
we deden was onder een 
net door zwemmen dat op 
de bodem van het zwembad lag. Ook hier moest de buddy er weer 
voor zorgen dat de ander vast kwam te zitten. Bij dit net ging het 
gelukkig iets makkelijker om er uit te komen, want de mazen waren 
net iets groter en grover dan die van het staande net. Maar de ruimte 
onder het net was niet erg groot. Ook hier moest je als je echt goed 
vast kwam te zitten je setje weer uit doen, alles losmaken, set bij 
elkaar vouwen en er weer onderuit zwemmen en daarna op een 
rustige plek alles weer aan trekken. Je wordt wel steeds handiger! 
 
Toen was het de beurt aan de scheepsschroeven. Nou ik hoop die niet 
tegen te komen in troebel water en al zeker niet zonder mes. Hierin 
hadden ze een fijn net gedraaid. Je kon de oefening doen met je eigen 
bril of met een geblindeerde bril. Met je eigen bril was het niet gemak-
kelijk en zeker niet met een geblindeerde bril. Maar gelukkig ging het 

alleen maar even om het gevoel. Na de schroeven zijn we doorgezwommen naar de patrijspoorten. Hier 
kon of je fles er alleen door of jezelf maar niet allebei tegelijk. Hierbij hadden we dus ook weer het 
probleem van geïntegreerd lood. Je moest je jacket zo opblazen dat je fles iets minder dan neutraal bleef. 
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Zelf ging je weer naar boven. We hebben allebei eerst onze flessen door de gaten gewerkt en daarna zijn 
we er zelf maar achteraan gegaan. Dit vonden we allebei de makkelijkste oplossing.  
 
Na de patrijspoorten zijn we naar de fuik gezwommen. In de fuik zaten 
5 hoepels, met daarin een los netje als scheidingswandje. Die konden 
goed achter je kraan blijven zitten. Gelukkig hebben we dit niet gehad. 
Want ik denk dat als je een helemaal bovenin zit je er toch heel 
moeilijk uit kan komen. Zeker zonder mes. Bij deze duik kwamen Roel 
en Liset meekijken hoe het ging.  
Daarna zijn we met z’n viertjes doorgegaan naar het zwevende net. Dit 
was het laatste onderdeel. Hier werden we door de buddy of door de 
andere mededuikers in het net gewikkeld en moesten we er maar weer 
uit zien te komen. Ook dit ging meestal zo dat je je gehele setje weer uit moest trekken, je fles en jacket 
uit het net halen en daarna onder het net uit zwemmen en je set weer op een rustig plaatsje aan trekken. 
Ik heb tijdens een duik nog nooit zo vaak m’n jacket uit en aan gedaan. 
 
Rob en Truus hadden ook allebei een plekje gevonden in het zwembad om de boel in de gaten te 
houden. Door middel van de rammelaar bleven ze met elkaar in contact. Volgens mij zijn ze maar een 
keertje echt in actie geweest. Dit was toen er een fles met de 1

e
 trap goed vast zat in de staande wand. 

Ze hebben toen de heleboel maar naar boven gehaald en uit elkaar gehaald.  
Na afloop was er nog een korte debriefing waar alle voor en nadelen, oplossingen en info werd 
besproken. Dit was weer een zeer leerzame avond  en daar kwamen we voor. 
 
Marian Roos, foto’s Roel van der Mast 
 
 

MUTATIES DUIKTEAM “ZEELAND” 
 
Marnix Poelman, onze penningmeester, is verhuisd naar Robert Johnsonstraat 33, 4337 WJ Middel- 
 Burg. T  0118 635337 
  

 
 
 
 
 
 
 
Maandag  23 april  BestuursLedenVergadering 
Maandag  30 april  Uiterste datum opgave bootduiken 
Maandag   30 april  Uiterste datum opgave herhalingscursus reanimatie 
Zondag    6 mei  Hans Verkooijen Wandeling, Waterland Neeltje Jans, 14.00 uur 
Zaterdag  12 mei  Concert ‘Jaar van de dolfijn’, Palace Hotel, Noordwijk 
Maandag  14 mei  Herhalingscursus reanimatie, Rode Kruisgebouw, 20.30 uur 
Maandag  14 mei  Deadline juni-Luchtbel 
Woensdag 16 mei  Laatste keer training gevorderden in Vrijburgbad, 20.15 – 21.15 uur 
Zondag  20 mei  Laatste keer vrij zwemmen in Vrijburgbad, 12.30 – 13.30 uur 
Za 19 mei t/m zo 27 mei Week van de Zee 


