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Als Zeeuwen zijn we meer gericht op België dan de gemiddelde Nederlander. 
Daarom moet het jullie niet verbazen dat het aquarium van deze maand 
wederom bij onze zuiderburen te vinden is. Omgekeerd blijkt de Luchtbel ook 
door Belgische duikers goed gelezen te worden: enkele Belgen zijn door het 
enthousiaste artikeltje van Elly verleid tot een duik bij Anna-Jacoba Polder, 
waarschijnlijk getriggerd door de zinsnede “een diepte van meer dan 30 m”. 
Helaas met trieste gevolgen.  
Sylvia Weenink liet weten dat de fraaie glasmodellen van de Blaschka’s ook 
in Utrecht te bezichtigen zijn en bezorgde ons een Snorkel van formaat; mis de vermakelijke passage 
over de hengelaarsvissen niet! Bij Jaro en Jacqueline is het feest vanwege een nieuw wereldburgertje. 
Marco gunt ons een kijkje in zijn logboek en verhaalt van zijn ontmoeting met een manta: niet verkeerd!  
Heeft iedereen zijn of haar pak al uit de mottenballen gehaald?? Wisten jullie dat een kleine groep 
dappere DTZ-ers "nat" de hele winter doorduikt, elke maand minstens 1 x? Kijkt op de DTZ-site en 
huivert. In deze Luchtbel heet van de naald het achtergrondverslag van de Paasduik in de sneeuw. Houd 
je meer van iets warms, dan is de snackduik op Erik’s Place misschien iets voor je. Al zal menige duiker 
inmiddels weer de kriebels krijgen, er zijn dit seizoen wat duikstekken gesloten, we informeren jullie 
erover. Ook de duikstek Anna-Jacoba Polder is voorlopig gesloten. 
Haaien blijven altijd boeien, ze shoppen zelfs. Uiteraard hebben we 
ook weer wat andere weetjes en leuke verhaaltjes, maar blijf jullie 
kopij opsturen naar de redactie: de verhalen en foto’s van de leden 
zijn altijd het leukst!! De deadline voor de volgende keer is 12 mei. 
Veel inspiratie toegewenst. 
 
Dick, Elly, Margreet en Veronica 
 
 
 

 
 

    

  

 

 

 

 

 

       
 
1 Colofon 
2 Van de redactie / Verjaardagen / Inhoudsopgave  
3 Van de voorzitter 
4 Berichten uit het zwembad / Glasmodellen ook in Utrecht 
5 Tijdelijk gesloten duiklocaties 
6 Uit het logboek van Marco Collignon / Zelfmoordvissen 
7 De Paasduik van 2008 
9    ’t Snorkeltje van Sylvia Weenink 
12  Shoppende haaien 
13  Tweede duikdode in één maand 
14  Zeebodem goudmijn onderzoekers 
15  Bootduiken (opgave nog mogelijk) 
16  Rondje aquaria: Aquatopia in Antwerpen 
17  Snackduik (opgave voor 24 mei) / Folder veilig  
      en mooi duiken 
18  Zeeuwse duikstekken: Het Gemaal / Duikers van  
      koude kermis thuis / Tess van Waarde! 
19  De vullerslijst / Mutaties DTZ per 1 maart / Agenda  

Mei 2008: 
  9 – Saskia Janse 
15 – Maarten Janse 
17 – Annemiek van Snik 
29 – Richard Heiboer 

Juni 2008: 
  1 – Jeroen de Maat 
  5 – Anke Engelberts 
  5 – Hans de Wit 
10 – Marijke Croes 
10 – Peter Veerhoek 
15 – Frans Spoor 
17 – Sylvia Weenink 
18 – Bert Moet 
21 – Bert Kögeler 
22 – Marian van den Berg 
22 – Jaro van Waarde 
24 – Marijke van Hoek 
28 – Erik van Russen Groen 
29 – Yolanda de Jong 
30 – Arnon van de Worp 
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Na onze laatste ALV hebben we een beetje nieuw bestuur gekregenN een nieuwe secretaris en ook een 
nieuwe Treur & Jubel commissie. Nu zullen jullie al vragen: hoe bevalt dat? En daar moet ik voorlopig het 
antwoord een beetje schuldig op blijvenN Ik zeg een beeetje, want het dagelijkse werk gaat gewoon 
door. En dat loopt prima. Maar een vergadering hebben we tot nu toe nog niet gehad, dus daar kan ik 
nog niets over zeggen. Maar persoonlijk ken ik “onze” Ivo wel al een beetje, dus daar heb ik het volste 
vertrouwen in. En het dagelijkse werk dat hij aflevert, ook dat 
loopt als een trein! Alhoewel trein, we zitten in Zeeland zonderN 
Niet dat ik die nodig heb om te gaan duiken, maar als je toch 
eens met openbaar vervoer buiten de provincie wil geraken, 
zoals laatst naar Amsterdam, is dat toch een hele onderneming. 
Maar goed, dat is naast de kwestie.. 
 
Ook ben ik onlangs gestart met een cursus droogpakduiken. Nu 
heb ik vroeger wel eens zo’n ding gehad, maar daar had ik nooit 
les in gekregen. Dus ik vond dat ook al gauw een onding en voor 
watjes, zeker toen ik een keer met de benen in de lucht hing en 
mijn hoofd nog onder water.. Maar nu, na een keer oefenen in 
het zwembad, moet ik zeggen dat het mij wel bekoort. Zeker als 
je effe leert hoe je jezelf moet redden in noodsituaties, zoals 
voornoemde. Ik ga dan ook binnenkort het geleerde in het 
buitenwater flink oefenen, want het is wel kicken als dat allemaal 
lukt! En als het dan allemaal goed geoefend en onder de knie is, 
kan ik het ook aan toekomstige droogpakduikers leren, want dat 
is een vereiste die door de NOB gesteld wordt. Je moet zelf in 
het bezit zijn van het certificaat, voor je er les in mag geven, 
maar dat is niet meer dan logisch, want anders kan je een en 
ander niet goed overbrengen. 
 
Voor de nieuwe mensen, niet getreurd of gepanikeerd, want met 
jullie buitenduiken ga ik ook net als jullie gewoon nat! Je moet 
als begeleider tenslotte voelen wat je buddy voelt en ook moeten 
jullie gewoon je oefeningen kunnen doen zoals het hoort, zonder 
alle extra ballast en informatie die bij een droogpakduiker hoort. 
 
Dat wordt komende woensdag wel spannend voor onze 
nieuwelingen. De eerste buitenduik! Dat wordt weer een totaal 
nieuwe ervaring. Als ik in mijn geheugen graaf en nadenk over 
mijn eigen eerste buitenduik, weet ik enkel nog dat het bij de 
Bergse Diepsluis was, en dat het water nat en koud was. Maar 
of ik iets gezien heb? Nee, ik had het veel te druk met alle 
toeters en bellen en voornamelijk met mezelf om toch maar 
goed en netjes in het water te komen, te duiken en er weer uit te 
geraken. Maar ook dat komt allemaal wel goed. Na twee of drie 
duiken ga je al genieten van alle dingen die je onder water 
tegenkomt, al is het maar een steen of een plantje. En da’s al 
heel wat anders dan alle oude rotten in het vak, die nu niet meer wakker liggen van een kreeft, maar wel 
van een gestreepte dieseltreinworm (alweer die trein) of zich in het koude water warm zwemmen op zoek 
naar een snotolf (die zich deze keer niet liet zien..). Ik denk dat ik zelf binnenkort maar eens naar ’t 
Koepeltje ga, in droogpak en met mijn nieuwe camera. Eens kijken of ik onze Mathilde een beetje de loef 
af kan steken met een leuke foto van SnotN En ik neem hem natuurlijk wel eens mee als ik met een van 
jullie aankomende 1* ga duiken, is ook weer leuk voor jullie album en de thuiswacht. Kunnen ze daar ook 
meegenieten van jullie verrichtingen! 
 
Ik zie jullie woensdag aan de Veerse Gatdam! Of ergens anders aan de waterkant! 
 
De bubbels,  Renaat 

.. met de benen in de lucht en 

mijn hoofd nog onder water! 



 4

 
 
Op 1 april jongstleden (nee, dat is geen grap) hebben 
we voorzittersoverleg gehad. Dat is dus van alle clubs 
die het zwembad gebruiken. Door de beheerder 
werden we nog even op het volgende gewezen: 
 
o Het voorterrein van de ingang wordt regelmatig gebruikt om te parkeren of met spullen naar de 

ingang te rijden. Het parkeren is natuurlijk totaal verboden! (alhoewel ik me daar ook al schuldig aan 
heb gemaaktNhmmm) Het rijden voor het afzetten van spullen wordt oogluikend door hem 
toegestaan, echter als de politie of parkeerwacht komt, wordt je onherroepelijk op de bon geslingerd, 
want dit is helemaal verboden. Door ondergetekende wordt naarstig naar een oplossing gezocht, 
maar mochten jullie ideeën hebben hoor ik die graag. Een optie zou kunnen zijn om de deur aan de 

achterkant gedurende 5 minuten 
of zo te bemensen, om de spullen 
langs die kant in het zwembad te 
leggen, liggen ze ook al dichter bij 
het waterN 

 
o Verder wordt er gevraagd om de 

resterende tijd toch goed de 
magneetkaarten te gebruiken, dit 
met het oog op eventuele 
calamiteiten, en met het oog op 
de kosten en de kwaliteit van het 
zwemwater. Per geregistreerde 
bezoeker moet het bad namelijk 
30 liter water verversen en dat 
komt de zuiverheid en helderheid 
natuurlijk alleen maar ten goede. 

o  
Renaat 

 
 

 
 
Ik heb een aanvulling op de boekrecensie van Elly Boerbooms over de glasmodellen van de Blaschka's. 
Behalve in Desden-Holsterwitz zijn er ook diverse glasmodellen/zeedieren van hen te bekijken in het 
Universiteitsmuseum te Utrecht, Lange-
nieuwstraat 106, wat zeer aan te raden is en 
iets dichter bij huis. Zie ook www.uu.nl en 
http://www.collectieutrecht.nl/view.asp?type=o
bject&id=401 
 
Groetjes, Sylvia Weenink.  
 
 
Een fantastische droomwereld ontvouwt 
zich in deze vitrine van het 
Universiteitsmuseum. De wonderlijke, 
etherische vormen van ragfijn gekleurd 
glas lijken het werk van een tovenaar. 
Glastovenaars, zo zou je vader en zoon 
Blaschka inderdaad mogen noemen.  
 
Boheemse glasblazers  
De Oostenrijkse Leopold Blaschka (1822-
1895) raakte tijdens een reis naar de 

Basje Verhage, fanatiek 
zondagszwemmer:  
“Voor mij is 10 liter meer 

dan voldoende!” 
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Verenigde Staten in 1853 geïnteresseerd in zeedieren. Hij strandde per schip enige tijd bij de Azoren, 
waar hij de tijd zoekbracht met het tekenen van kwallen en andere zeedieren. Blaschka stamde uit een 
familie van Boheemse glasblazers, vooral bekend vanwege kroonluchters en vazen. Na zijn reiservaring 
besloten Leopold en later ook zijn zoon Rudolf (1857-1839) zich te specialiseren in botanische en 
zoölogische glasmodellen, vooral van onderwaterdieren en andere ongewervelde soorten. Er bleek een 
uitstekend afzetmarkt voor te bestaan, van universiteiten en natuurhistorische musea over de hele 
wereld. De eerste leverantie was een serie zeeanemonen voor de universiteit van Dresden. 
 
Kwallen  
De glasmodellen van de Blaschka's waren zo geliefd vanwege hun gedetailleerdheid en omdat ze veel 
aanschouwelijker waren dan bijvoorbeeld boekillustraties of verbleekte dieren op sterk water. Van 
kwetsbare ongewervelde dieren als kwallen waren zelfs helemaal geen preparaten voorhanden, omdat 
deze dieren in sterk water oplossen. 
De modellen klopten tot in de puntjes, want de makers observeerden de originelen met zorg. Ze hielden 
levende voorbeelden in een speciaal aquarium in hun werkplaats te Dresden. De Blaschka's waren 
technisch zeer vaardig. Ze konden het glas in de vreemdste vormen 'spinnen'. Maar ook de decoratieve 
eigenschappen van de glasmodellen vielen zeer in de smaak. 
 
Hoe de modellen in Utrecht kwamen  
In 1882 trad dr. A.A.W. Hubrecht (1853-1915) aan als hoogleraar dierkunde aan de Utrechtse universiteit. 
Hij wilde zijn studenten tonen hoe de dieren zich ontwikkelden van zeer eenvoudig tot ingewikkelder. 
Daartoe bestelde hij een aantal was- en glasmodellen bij Blaschka. 
 

 

 
Gelezen in NOB Nieuwsbrief no 6, maart 2008 
 
Rijkswaterstaat en het Waterschap Zeeuwse Eilanden voeren momenteel werkzaamheden uit aan de 
dijken in Zeeland. De dijken worden verstevigd middels betonblokken of natuursteen. In 2008 zullen een 
aantal dijkvakken aangepakt worden. De werkzaamheden vinden plaats tussen 1 april en 1 oktober. 
Tijdens deze periode zullen uit veiligheidsoverwegingen de duiklocaties in deze vakken gesloten zijn. Bij 
de werkzaamheden aan de dijken wordt gebruik gemaakt van groot materieel en grote hoeveelheden 
zand, grond, beton en asfalt. Het betreden van de werkvakken is dan ook levensgevaarlijk en ten 
strengste verboden. Voor de werkzaamheden wordt veel stortsteen met schepen aangevoerd. Ook het 
water rondom de dijk is dus niet 
veilig. De stortsteen wordt gelost 
in onderwaterdepots. Als hier 
tijdens het lossen duikers in de 
buurt zijn is dat zeer gevaarlijk. 
Of er gewerkt wordt is niet altijd 
te zien. Zo kan het voorkomen 
dat er stortsteen wordt aan-
gevoerd en op een onder-
waterdepot wordt gestort terwijl 
de kranen in het dijkvak niet 
bemand zijn.  
 
In 2008 zijn de volgende 
duiklocaties tussen 1 april en 1 
oktober gesloten:  
Schelphoek (42 en 43)  
Flauwers (38 en 39)  
Zoetersbout (26)  
Quaak (74)  
Irenehoeve/Keetenweg (75)  
Stavenisse (77)  
Franse trap (70)  
Katshoek (57)  
Katshaven (60)  
De nummers verwijzen naar de 
duiklocaties van de NOB. Deze zijn te bekijken op de website van de NOB www.onderwatersport.org    
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Uit het logboek van Marco Collignon                           
 
Sinds wanneer duik je en wat was je eerste duik?  
Oktober 1994 ben ik begonnen aan mijn 1* opleiding bij duikvereniging Scaldis 
in Zierikzee. 
 
Hoeveel gelogde duiken heb je?  
Ik heb 118 gelogde duiken 

Waar, in welke landen heb je zoal gedoken? Ik heb op verscheidene plaatsen in Egypte 
gedoken zoals, Hurghada, Safaga, Sharm el Sheikh en in de Dominicaanse Republiek bij het 
plaatsje Sosua. 

Vertel wat over jouw meest bijzondere en dierbare duik uit je logboek.     
Mijn meest bijzondere duik is in Egypte geweest, tijdens mijn kantduik bij Abu Kefan heb ik op 23 meter 
diepte een ontmoeting gehad met een grote manta. We zijn tijdens deze duik op 23 meter diepte geweest 
en de totale duikduur was 62 minuten. 

 
Wat was je korte of langste duik ooit en hoe kwam dat? 
Mijn kortste duik was 20 minuten, reden onbekend en mijn 
langste duik ooit was 70 minuten op 15 meter. 
 
En tot slot welk waterdier heeft het meeste indruk op je 
gemaakt? 
Tot nu toe was dat de manta tijdens mijn kantduik in Egypte. 
 
Hartelijk bedankt voor de medewerking!! 
 
Margreet van Aalst 
 

 

 

 
Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 95, 3 april 2008 

 

Ongelooflijk als het waar is, maar Amerikaanse onderzoekers 
schijnen vissen te trainen die uit zichzelf een kooi in zwemmen!  
 
De bedoeling is dat ze zo afgericht worden dat ze bij het horen van 
een specifieke toon en masse naar de voederplek komen. De 
onderzoekers gebruiken hiervoor de Pavlov-methode (weet je het nog, 
die kwijlende hond en dat belletje?). Tijdens de training worden de 

vissen keer op keer gevoerd terwijl 
een signaal klinkt. Dit geluid gaan 
ze geleidelijk associëren met 
voedsel en uiteindelijk komen ze 
dan rap aanzwemmen bij het horen van de toon.  
Dat is tenminste het ideeN Zodra de vissen getraind zijn, worden ze 
losgelaten in open water. Hier groeien ze door tot de juiste grootte 
voor verkoop op de markt. De onderzoekers hoeven tegen die tijd 
slechts de toon te laten horen en de vissen zwemmen braaf de 
klaargezette kooien in. Jaja. Het bericht stond ook in de Washington 
Post, maar wij willen het eerst zienN 
 
 

Met ‘Zeeland: Dived & Survived´, loop je er deze zomer origineel bij. De shirts zijn van 100 % katoen 

en in verschillende kleuren verkrijgbaar. Voor meer info: www.saltwater-clothing.nl. Kosten € 19,95 
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Je hebt van die dagen dat alles er anders uit ziet dan dat je verwacht. Zo vielen rond de Paasdagen van 
2008 de weersvoorspellingen wat tegen, terwijl ik net mijn droogpak geplakt had en een onderwaterhuis 
voor mijn camera had weten te scoren. Dus ik gooi ruim een week vooraf een berichtje op onze maillijst 
onder de titel “Hoi duikelaars”. Maar de uitdaging “Wie wil met mij mee om te kijken of ik nu wel droog kan 
blijven?” was schijnbaar niet voldoende. Ik had niet direct beet. Later doe ik nogmaals een oproep, want 
het komende paasweekend biedt toch prima mogelijkheden (ik heb de vrijdag en maandag vrij). 
 
Er komen echter nieuwe berichten binnen onder de titel “Mmm?”. 
Ze geven namelijk rotweer af. Verder staat een bezoek aan mijn 
moeder ook nog op de rol. Dus vrijdag valt af en zaterdag blijft 
het weer niet mee zitten. De vraag wordt al snel: “Of gaan we 

maandag op stap? Dan lijkt 
het iets beter te worden...”. 
Gelukkig komen er dan 
verlossende opmerkingen 
langs en Mathilde maakt het 
direct concreet: “Maandag 
vind ik een goed plan, rond 
13:00?? Waar? Zilveren 
Schor?? M'n camera is weer 
gerepareerd heb wel zin om 
daar foto's te maken. ”Zeker 
als Yvonne dan reageert met 
“Prima plan!”, dan hebben we 
een groepje van 6 personen. 
 
Maar wie schetst mijn (en ieders) verbazing: op Paaszondag gaat ’s 
avonds de natte sneeuw en harde wind over in ‘echte sneeuw’ en niet 
een beetje ook. Ik sta om half negen buiten sneeuwballen te gooien 

naar de buurjongens. Even later wordt gezamenlijk een enorme sneeuwpop in elkaar gezet en het blijft 
maar sneeuwen. De achtertuin staat prachtig op de foto (een soort sepia-foto) zonder flits gemaakt, met 
zeker 8 cm sneeuw op de tafel. 

 
Maar wat doen we nu met de Paasduik N? Doorgaan, zoals we dat als bikkels (en droogpakwatjes) nu 
eenmaal doen bij Duikteam Zeeland. Dus ik gooi mijn spullen in de auto en rijd naar het Veerse Meer. Bij 
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het Zilveren Schor tref ik Yvonne al dapper bezig met haar uitrusting. We wachten even en Mathilde, 
Marcel en Frans verschijnen ook. Michel moest afzeg-
gen vanwege een oppasprobleem.  
   
We houden dus de harde kern over, waarbij het duidelijk 
is dat de bikkels bij bikkels en de watjes bij watjes gaan 
duiken. Het kost de bikkels wel wat moeite om hun 
duikpak aan te trekken in de sneeuw. 
 
Uiteindelijk is iedereen klaar voor de duiken. Maar 
Mathilde moet eerst nog de onvergetelijke foto (die later 
die dag natuurlijk op de website verschijnt) maken. Het 
commentaar van mijn dochters is duidelijk: “Kon je je 
mond niet dicht houden, tenminste voor de foto?” Mijn 
uitleg dat je dat toch niet hoort en dat ik onderwater niet 
praat was niet overtuigend. 
Zelf vind ik de volgende foto mooier, want hij doet me 
denken aan “voetstapjes in de sneeuw”, een boek dat ik 
met rooie oortjes heb gelezen toen ik nog jong en 
onbedorven was. 
 
Maar het gaat natuurlijk om het duiken en om mijn 
eerste eigen duikfoto’s met mijn eigen camera. Yvonne is geduldig en staat direct op de eerste 
bovenwater- en onderwaterfoto die gelukt zijn: 

Ik heb natuurlijk wel wat andere 
foto’s gemaakt (van een krab, 
een kwal, een mossel en een 
oester), maar die zijn niet zo leuk 
en passen helemaal niet in dit 
verhaal. Het ging nu om het 
echte duiken. Na 20 minuten gaf 
Yvonne aan dat ze wilde 
omdraaien en na 40 minuten had 
ze het echt koud. Zelf was ik veel 
te enthousiast om daar last van 
te hebben. Toch luister je naar je 
buddy en hielpen we elkaar met 
het uitdoen van vinnen en het op 
de kant komen.  
 
Wij droogpakduikers zijn de 
zogenaamde ‘watjes’, maar waar 
zijn die bikkels nu gebleven. 
Niets te zien, maar wel duidelijk 
sporen in de sneeuw. Ze moeten 

ons dus vooruitgelopen zijn. Wij strompelen door het natte sneeuw- en modderveld en komen terug bij de 
auto’s. De bikkels hadden het na 25 min. opgegeven en waren al bijna omgekleed toen we aankwamen. 
 
Na het gebruikelijke opscheppen over hoeveel je 
deze keer weer niet gezien hebt zaten we even 
later met z’n vijven in mijn auto met heerlijk warme 
chocolademelk (van Yvonne) en grote koeken (van 
Frans) onze logboeken bij te werken. Vooral het 
boekje van Yvonne is leuk, want ze plakt er allerlei 
foto’s of plaatjes in. We konden niet naar buiten 
kijken, want de ramen waren direct beslagen. De 
thermometer gaf 3 °C aan, terwijl mijn 
duikcomputer onderwater wel tot het dubbele 
kwam. We waren het met elkaar eens: dit was een 
unieke duik, niet omdat het zo’n mooie was, maar 
wel een hele rare! Genoeg genoten om er een leuk 
verhaal over te schrijven. 
 
Harm Verbeek 



 9

        
 
Hallo DTZ clubleden! Een stukje schrijven voor ‘t Snorkeltje is best lastig als je 
nog maar 2 clubbladen lang lid bent en er dus niet zo veel voorbeelden zijn, 
maar ik ga een poging wagen. 
 
Ik zal beginnen met ons eerst maar even voor te stellen. Wij zijn in december 
2007 van Woudrichem naar Middelburg verhuisd. Wij zijn dus Boudewijn en 
Sylvia Weenink en sinds januari 2008 lid van DTZ. Voor die tijd waren we lid van O.S.C.G. uit Gorinchem. 
Tezamen hebben wij in de afgelopen 8 jaar als buddypaar 500 duiken gemaakt, in 12 verschillende 
landen. Helaas staat het duiken door omstandigheden de laatste 2 jaar op een laag pitje, maar daar 
willen wij zeker weer verandering in brengen. Het duiken is één van de hoofdredenen dat we naar 
Zeeland zijn gekomen. Op de één of andere manier zijn we echter ieder weekend aan het klussen in huis 
en/of tuin en is het er nog niet van gekomen. Door de week komt het er ook niet van omdat Boudewijn in 
Etten-Leur werkt en dus niet echt bijtijds thuis is. Ikzelf ben werkzoekend (dus als ik gelijk misbruik mag 
maken van de situatie, mocht er iemand iets weten!) en volg een opleiding tot vakfotograaf in de hoop 
naast een parttime baan voor mijzelf te kunnen beginnen als fotograaf. Uiteraard fotografeer ik ook onder 
water, maar dan niet zoals boven water met digitale spiegelreflexcamera’s maar met een high end 

camera. 
 
Onze laatste duikreis was afgelopen december/januari 
op Zanzibar en werd voorafgegaan door een safari 
door Tanzania. We reisden met 4 andere O.S.C.G. 
leden en onze 14-jarige dochter Ghislaine.  
Het was echt geweldig. Tanzania heeft vele wildparken 
waaronder natuurlijk de beroemde Serengeti en 
Ngorogoro krater. Wat wij een ieder die plannen in die 
richting heeft willen aanraden is, sla de kleinere parken 
niet over: die zijn zeker net zo de moeite waard en 
minder druk bezocht. Wij bezochten Arusha National 
Park, een park vol buffels, giraffen, zebra’s, 
kraanvogels, ibussen, waterbokken en diverse soorten 
apen. In Tarangire National Park kampeerden wij 

tussen het wild en ik waande mij op de filmset van Out of Africa. Het heeft ook wel een nadeeltje, want ’s 
nachts mag je de tent niet uit i.v.m. het wild. Tijdens gamedrives zagen we zebra’s, giraffen, bavianen, 
schildpadden, leguanen, struisvogels, arenden, gieren, olifanten, klipdassen, parelhoenders, 
agapornissen een groep leeuwinnen met welpjes en nog veel meer. Lake Manyara National Park heeft 
geen katachtigen, maar een prachtige natuur en enorm veel vogelsoorten. Ook zagen we daar 
nijlpaarden en een familie badende olifanten met kleintjes die bij het verlaten van het water steeds weer 
door de modder teruggleden: een schitterend entertainment.  
 
Een aparte ervaring was een bezoek aan een dorp van 
de Massaai. In de Serengeti zagen we cheeta’s, veel 
leeuwen, zelfs parende leeuwen waar we op 3 meter 
afstand met de auto bij stonden te kijken, cheeta’s, een 
luipaard en een kudde met wel 700 olifanten verder te 
veel om op te noemen. Bij het verlaten van de 
Serengeti ’s morgens vroeg werden we nog verrast 
door 2 cheeta’s die een gazelle aan het verorberen 
waren. We stonden zo dichtbij dat je het kraken van de 
botten en het scheuren van het vlees hoorde. Ik, die 
ieder dood dier vies en eng vind, vergat dat helemaal, 
zo bijzonder was het om mee te maken. De 
Nongorogorokrater was naar onze mening wel druk, 
maar volgens de gids was het er juist erg stil en sta je 
in het hoogseizoen met rijen auto’s naar de dieren te kijken. Daar vonden we enorm veel dieren, maar 
vooral waren we blij met de neushoorn zodat we in een tijdsbestek van 24 uur “the Big Five” compleet 
hadden.  
Hierna verbleven we in een hotel aan de voet van de Kilimanjaro en hadden dus een witte kerst (als we 
naar het bovenste stukje van de berg keken dan). Wij hebben er een dag gewandeld en een beetje 
geklommen. De gehele berg beklimmen neemt minstens vijf dagen in beslag en wij wilden nog graag 
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duiken en hadden “maar” 3 weken de tijd dus moesten weer door. Ik zal stoppen met de reis boven water 
want ik kan er wel uren over vertellen, maar een duikclub is meer geïnteresseerd in het onderwaterleven, 
dus op naar Zanzibar. 
  
Zanzibar is een tropisch eiland met witte stranden en azuurblauwe zee. Prachtig om te zien! Voor de 
wildparken in Tanzania hadden we een perfect jaargetijde, want het was net na het regenseizoen. Dus 
mooi groen en ook rustig qua toeristen. Voor het duiken bleek het een minder goed seizoen. Natuurlijk 
kan je volgens de reisbrochures en websites het hele jaar door duiken op Zanzibar. En dat kan ook wel, 
maar het kan behoorlijk waaien, waardoor er niet altijd uitgevaren kan worden of niet alle duikstekken 
bezocht kunnen worden. We hebben leuk gedoken maar niet spectaculair. Wij vinden het 
onderwaterleven te vergelijken 
met dat in Zuid Egypte, al is er 
minder zacht koraal.  
We verbleven er in 
hokjes/kamers met badkamer 
aan het strand. Zeer eenvoudig, 
wel schoon. Althans bij ons; er 
was ook een kamer vol 
kakkerlakken. Schoongemaakt 
werden de kamers niet en om 
schone handdoeken moest je 
dagelijks gaan vragen anders 
kreeg je die ook niet. De eerste 
dag bleek dat ze de hele week 
nog niet uit hadden gevaren 
vanwege de harde wind. 
Gelukkig ging de wind wat 
liggen en hebben we onze 
tweede dag twee duiken 
gemaakt, niet al te ver uit de kust. Het water was heerlijk, 28 graden. Bij Shane’s reef zagen we o.a. een 
witte bladvis, een wierschorpioenvis, langoesten, glasvisjes, boksergarnalen, kokerwormen, 
schorpioenvissen, een sepia, octopus en koffervisjes. De tweede duik was bij Hunga en daar zagen we 
o.a. een krokodilvis, een mooie platworm, diverse naaktslakken, een grote gele trompetvis, een reuze 
kogelvis en vlindervissen. 
 
De derde dag konden we verder uit de kust en voeren we dan ook ruim 2,5 uur naar Kichwani. Hier was 
veel meer leven en ik zal de bijzonderheden uit het logboek overnemen. Zeekomkommers, vlindervissen, 
heremietkreeft, een boksergarnaal met jonkie, schorpioenvissen, koraalduivels, anemoonvisjes, kleine 
witte murene, bruine murene, eekhoornvissen, div. naaktslakken en porseleinkrabjes, octopus, egelvis, 
en 2 schildpadden. De tweede duik van die dag was Watta Bomi met platwormen, aardappelbaarzen, 
buisaaltjes, schildpadden, tonijnen, keizersvissen, picasso trekkervissen, blauwe trekkervissen en 

eenhoornvissen. 
 
Op oudejaarsdag kon er weer niet uitgevaren worden, omdat er geen 
stroom was en de flessen niet gevuld konden worden. Een verplichte 
relaxdag dus. Het eten is er eenvoudig en er zijn prachtige 
menukaarten, alleen is minstens driekwart ervan niet aanwezig. De ene 
dag is er alleen kip, de andere alleen vis. Doordat de stroom uitgevallen 
was, is er die dag geen toast en als we tijdens de lunch een 
tonijnsandwich bestellen komen ze excuses aanbieden, omdat de 
sandwich normaal van toast gemaakt is en vragen of het een vers 
broodje uit de steenoven mag zijn. Natuurlijk mag dat en het is veel 
lekkerder dan de droge toast die we anders krijgen. We vertellen dat ze 
het recept zo moeten laten, maar worden meewarig aangekeken. Ze zijn 
er zooooooo traagN. We zijn best wat gewend, maar de mensen hier 
zijn echt liever lui dan moe.  

Het nieuwe jaar werd ingeluid met een groot feest op het strand. Natuurlijk hebben wij het niet te gek 
gemaakt, want wij wilden heel graag 1 januari een nieuwjaarsduik maken. Het zijn er twee geworden: de 
eerste bij Hunga waar we o.a. 2 schildpadden zagen, keizersvissen en wel 11 krokodilvissen, waarvan 7 
op een kluitje lagen, verder een langoest, een barracuda en diverse wratslakjes. De tweede duik was bij 
Coral Garden. Dit bleek een mooie koraaltuin met veel koraalduivels, koehoornkoffervisjes, diverse 
soorten murene en tot mijn plezier 3 sepia’s. Nou weet ik wel dat we die dicht bij huis ook hebben maar ik 
vind ze zo leuk dat ik er toch even een poosje mee wilde spelen. De dagen erna kunnen we gelukkig ook 
2 duiken per dag en we bezoeken de stekken Kichwani, Mbwangawa en Shane’s reef.  
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Over de laatste 2 duiken wil ik nog wel wat 
vertellen. Voor we te water gaan vertelt de gids 
dat er een poosje een hengelaarsvis woonde, 
maar die was al 3 maanden niet meer gezien. Ik 
vraag nog of ze geen verhuiskaart gekregen 
hadden en omdat dit niet het geval was, 
constateerde ik dat die er dan nog moest wonen. 
Er werd wat meewarig gelachen en Boudewijn 
zei: “Die vinden we wel.” We zagen 3 prachtige 
wierschorpioenvissen en ook 3 verschillende 
kleuren bladvissen, blauwtip-roggen, reuze 
trekkervissen en platwormen.  De gids vond een 
zeepaardje en Boudewijn was wat sponzen aan 
het verkennen, terwijl ik foto’s van het zeepaardje 
maakte. Hij riep en ik zag dat hij juichte en dacht nee hèNN. En ja hoor, hij wijst en ik zie, terwijl ik aan 
kom zwemmen, een oranje hengelaarsvis. Ik geef een o.k. teken en richt mijn camera. “Neehee” gebaart 
hij, “hier”, en wijst en gebaart. Ja, ik zie hem wel en ga foto’s maken. Wat doe je nou? Hij ligt hier en hij 
wijst. En ik denk “Ja man, ik heb hem toch al” en wijs ook de vis aan. Ik zie hem van kleur verschieten en 
hij neemt mij mee en dan zie ik ook de tweede kleine hengelaarsvis, die omgekeerd lag aan de kant waar 
Boudewijn lag te wijzen. Het waren dus een grote en een kleintje op één oranje spons! Prachtig gewoon. 
De gids kwam kijken waar wij bleven en was heel enthousiast en haalde de anderen. Boudewijn apetrots 
later natuurlijk, want hij had hem inderdaad weer gevonden en ik blufte Tja, geen verhuiskaart”, dus hij 

moest er zijn en opperde dat hij/zij wellicht 
even weg was geweest om een kleintje te 
krijgen.  
 
De volgende morgen vroeg de gids of we 
het erg vonden om naar dezelfde stek te 
gaan. Dat vonden we prima en gelijk 
werden er nog 2 fotografen opgetrommeld, 
speciaal vanwege de hengelaarsvis. Aan 
boord keek één fotograaf echt minachtend 
naar mijn camera, want de zijne was 
groter en hij had hele verhalen. Stiekem 
hoopte ik dat de hengelaarsvis op reis 
was. Afijn, Boudewijn wist hem natuurlijk 
weer te vinden en dit keer lagen de twee 
hengelaarsvissen veel mooier. De grote in 

de spons en de kleine weer tegen de spons aan, maar dit keer 
beiden met het gezicht naar boven. Enthousiast maakte ik foto’s en 

eerlijk is eerlijk, ik moet zeggen de andere fotografen wachtten netjes tot ik klaar was en dat hebben we 
helaas wel eens anders mee gemaakt. Ik gebaarde “Ga uw gang” en wij vervolgden de duik. Later aan 
boord begrepen we dat er heeeel veel foto’s van de hengelaarsvis gemaakt waren en dat ze daarna gelijk 
weer aan boord waren gegaan. Ik vraag aan de geweldige fotograaf beleefd of hij ze er mooi op heeft 
staan en hij denkt dat ik mijn Engels niet zo goed beheers en zegt dat de vis er mooi op staat. Ik zei: “Ja 
de twee vissen bedoel je”.  Nee hoor, hij had maar één vis gezien en zei dat dit kwam omdat hij na die 
eerste aan boord gegaan was. Ik zei: “Nou, daar was anders ook de tweede” (en voelde toch een pret 
opkomen). Hij keek mij raar aan en zei: “Nee hoor, het was er maar één”. “Nou” zei ik, “dan zou ik thuis 
maar eens goed naar de foto’s kijken, want het waren er toch echt twee” en teken de situatie beeldend 
uit. Ik kwam niet meer bij; in gedachte zag ik de arrogante man naar zijn foto’s kijken en enorm balen 
want, omdat hij alleen de grote vis gezien heeft, is de kans groot dat hij de kleine niet mooi in beeld heeft 
of maar deels in beeld. Ik weet dat dit gemeen van 
mij is maar ik heb er nu nog plezier van. Waarmee 
maar wel weer bewezen is: het is de fotograaf die de 
foto maakt en niet de cameraNN 
 
Oeps, hier zal ik het maar bij laten, want het is wel 
een lang verhaal geworden. Maar ik zie dat Roel van 
der Mast 189 regels en 2055 woorden heeft gebruikt 
en ik zit hier nog net onder (169 en 2016) dus het 
moet kunnen (of krijgen bestuursleden meer ruimte 
tot hun beschikking ;-)) 
 
Sylvia (en Boudewijn) Weenink 

Zoekplaatje: twee (!) hengelaarsvissen 
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Door Elles Lalieu, in samenwerking met Kennislink. Gelezen in Spits, 14 maart 2008. 

 
Haaien en andere zeeroofdieren met grote honger gebruiken bij het zoeken naar prooien hetzelfde 
patroon als mensen die af en toe een boodschapje doen. Dit ontdekten onderzoekers tijdens een 
grootschalige analyse van voedselzoekgedrag. Het was voor het eerst dat dit gedrag 
daadwerkelijk werd bekeken in zeeroofdieren. Vakblad Nature publiceerde de resultaten eind 
februari. 
 
Het shopgedrag van zeeroofdieren wordt gekarakteriseerd door het ‘Lévy loopje’. Dit houdt in dat de 
dieren zich verplaatsen met kleine, onregelmatige bewegingen; ze drentelen als het ware heen en weer. 
Deze bewegingen worden af en toe afgewisseld met grote sprongen om van zoeklocatie te veranderen. 
Dit zoekgedrag is uitermate geschikt voor een variërende omgeving als de oceaan, waar posities van 
prooien snel veranderen.  

Eieren uit de supermarkt 
Een groot probleem voor de haai is dat hij altijd een 
incompleet beeld heeft van de locatie waar de prooi zich 
bevindt. Zeeroofdieren kunnen in de oceaan maar hele kleine 
afstanden overzien. Zij moeten dus voortdurend specifiek en 
actief op zoek zijn naar voedsel. Daarom is het geen optie om 
passief rondjes te zwemmen en af te wachten tot de prooi 
vanzelf naar je toe komt. 
David Sims, leider van het onderzoek, vergelijkt het 
zoekgedrag van zeeroofdieren met het kopen van een doosje 
eieren in de supermarkt. “Als je alleen eieren nodig hebt, loop 
je direct naar het schap waar deze zouden kunnen staan. En 
als ze daar niet staan, probeer je een andere locatie. Weinig 
mensen zullen voor een doosje eieren de hele supermarkt 
doorgaan en alle schappen bekijken.” En dat is maar goed 
ook, want specifiek zoeken bespaart een hoop energie. 
 
Een babyhaai zoekt anders 
Naast een flinke energiebesparing hebben haaien die actief 

op zoek gaan naar prooien ook meer te eten. De opbrengst 
van actieve zoekers is in natuurlijke omstandigheden 
(wanneer de prooien zich niet regelmatig over het gebied 
verdelen) 14 procent hoger dan die van passieve zoekers. 

Wanneer de prooien gelijkmatig over het gebied verdeeld zijn, leveren beide zoekstrategieën evenveel 
op. 
Op het moment dat babyhaaitjes uit het ei komen, hebben ze nog geen idee waar hun prooien zich 
bevinden. Het zal dus nog wel een aantal jaren duren voordat dit kleintje het 'Lévy loopje' geleerd heeft.  
Babyhaaien moeten het doen met passief zoeken. Zij zullen het ‘Lévy loopje’ eerst moeten leren. En dat 
is nog niet zo simpel, want een actieve zoekstrategie 
vereist de nodige kennis van prooiverdeling over het 
gebied. Dit betekent dat er eerst ervaring moet worden 
opgedaan. Vandaar dat het wel een aantal jaren kan 
duren voordat zeeroofdieren specifiek naar hun prooien 
op zoek gaan. 
 
Het ‘Lévy loopje’ is universeel 
Omdat de zoekstrategie van zeeroofdieren te herkennen 
is bij vele verschillende diersoorten, verwachten de 
onderzoekers dat dit gedrag universeel is. Kennis over 
het ‘Lévy loopje’ kan van belang zijn voor het 
programmeren van bijvoorbeeld verkenningsrobots. De 
robots kunnen op die manier efficiënter monsters 
verzamelen van, voor de mens onbereikbare, plaatsen 
als actieve vulkanen, de diepzee of zelfs andere 
planeten. Winkelend op weg naar een nieuwe ont-
dekking. 

De rode lijn volgt het patroon van het 
zgn. ‘Lévy loopje’. Op zoek naar voed-

sel drentelen haaien door de zee. 
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Door Marcel Modde. Gelezen in de PZC van dinsdag 08 april 2008 

 
Twee duikdoden in Zeeland in een week tijd doen de discussie over de risico’s van deze sport 
weer oplaaien. Vorig weekend overleed een sportduiker in de Grevelingen, zondag kwam bij Anna 
Jacobapolder een man niet boven water. Alwéér een Belg, wordt geroepen. Is dat beeld terecht?  
 
Willy van der Plas, voorzitter Vlaamse duikbond Nelos: "De meeste duikers in de Oosterschelde zijn Belg.  
De kans dat er met één van mijn landgenoten iets gebeurt, is dus verhoudingsgewijs groter. Maar onze 
opleidingen zijn tegenwoordig zeer gespitst op veiligheid. Ongelukken zijn veelal terug te voeren op 
menselijke fouten, gebrek aan ervaring, medische oorzaken of technische mankementen." 
John Geurts, voorzitter Nederlandse duikbond NOB: "Ik kan me voorstellen dat zo'n opmerking in het 
verleden werd gemaakt, maar tegenwoordig is dat beslist niet meer terecht. Met name sinds het accent 
op diepe en wilde duiken uit de Belgische opleidingen verdwenen is. De nadruk ligt ook bij onze 
zuiderburen op veiligheid." 
 
Wat zoekt een duiker op 35 meter 
diepte in de Oosterschelde? 
Van der Plas: "Dat is niet zo diep. 
Dat is normaal. Ook voor de 
Oosterschelde. Als duiker met 
tweester-brevet, (wat deze man 
was), mag je tot dertig meter gaan. 
Op die diepte zit nog heel veel leven 
in het water. Vis, sponzen, genoeg te 
zien. Natuurlijk kun je ook op vijftien 
meter blijven hangen. Maar als 
duiker wil je soms meer. Anders kun 
je net zo goed naar een aquarium 
gaan zitten kijken. " 
Geurts: "Ik weet het niet. De 
bovenste lagen zijn het mooist, qua 
zicht en beleving. Ik ben zelf in de 
Oosterschelde nooit dieper geweest 
dan twintig meter." 
 
Wanneer gaat het licht uit? 
Geurts: “In Nederland wordt het na 
vijftien, twintig meter langzaam 
donker. Maar als het goed is, heb je 
altijd een lamp bij je. In de tropen is 
dat heel anders. Daar zie je op zestig meter nog voldoende. Niet dat je zo diep moet gaan, laat ik daar 
duidelijk over zijn." 
 
Hoe diep kun je als duiker gaan zonder extra risico's te lopen? 
Geurts: "Over het algemeen ligt die grens bij 45 meter. Perslucht bestaat voor een groot deel uit stikstof. 
Ga je dieper, dan onstaat een narcose-effect. Dat kan wel, maar dan moet je met een ander gasmengsel 
duiken. Bij de NOB-verenigingen wordt dat gedoceerd. De meeste mensen denken dat diep duiken 
gevaarlijk is, maar de meest risicovolle meters zitten in de oppervlakkige lagen. Een opstijging tussen 
dertig en twintig meter is redelijk veilig. Wie echter te snel doorstijgt van tien naar nul, heeft een 
probleem. De gassen die dan nog in het lichaam zitten, krijgen niet de tijd om op te lossen." 
 
Is de duikplaats bij Anna Jacobapolder gevaarlijk? 
Van der Plas: "Integendeel. Het is een bijzonder mooie stek. Er zit heel weinig stroming. Geen obstakels, 
geen enkel gevaar." 
 
Zaten de duikers met een lijn aan elkaar vast? 
Van der Plas: " Twee wel, de derde,(het slachtoffer, hield lichamelijk contact. De ander vastpakken 
bijvoorbeeld. Zo staat het bij ons sinds enkele jaren voorgeschreven. In het verleden zijn er ongelukken 
gebeurd, doordat ze gedrieën verbonden waren en er zo gevaarlijke situaties ontstonden. Toen hebben 
we die nieuwe regel ingevoerd." 
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Is duiken een risicosport? 
Marinus Schroevers, directeur ZLM-verzekeringen: " Wat ons betreft niet. Het Verbond van Verzekeraars 
heeft statistisch onderzoek gedaan en geconcludeerd dat het risico op blijvende invaliditeit of overlijden 
naar verhouding klein is. Ook omdat in de opleidingen heel erg de nadruk op veiligheid wordt gelegd. Wij 
sluiten een claim als zodanig dan ook niet uit. Dat geldt bijvoorbeeld wél voor een ongeluk met een 
luchtballon, een bergtocht of paraglider, maar ook bobsleeën en rugby worden binnen dat kader als 
risicosport aangemerkt." 
 
Kun je duiken (nog) veiliger maken? 
Geurts. "Helemaal uitsluiten kun je een ongeluk nooit. Bij die brandweerman uit Terneuzen onlangs was 
er sprake van maximale veiligheid. Er stond begeleiding op de kant, hij zat vast met een lijn en had 
communicatiemiddelen. En toch ging er iets mis."  
 
 

 
Door Marcel Modde. Gelezen in de PZC van 18 februari 2008 

 
Zeeland staat volop in de belangstelling bij maritiem archeologen. De Banjaard is aangewezen als 
Europees onderzoeksgebied. Ook speelt de Delta een rol in een nieuwe reeks officiële bundels 
over vindplaatsen. 
 

Links: Eén van de kanonnen wordt  

boven water gehaald.   

Foto Arent Vos/RACM  

Rechts: Het wapen van Bourgondië.   

Foto Wrakduikstichting de Roompot   

 
Alleen al op de Banjaard, de 
ondiepte in de Noordzee ter 
hoogte van de Kop van 
Schouwen, vonden zeker 300 
schepen een voortijdig einde.  
 
De 64 'maritieme vindplaatsen' in 
heel Nederland, beschreven in 
deel één van de gezamenlijke 
uitgave van de Rijksdienst RACM 

en de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW), doen vermoeden dat er dus nog veel 
meer waardevols onder de golven verscholen gaat. Vaak blijft het bij een melding (tussen de 50 en 70 
jaarlijks) van vissers, vaarwegbeheerders en duikers. Uit kostenoverweging wordt slechts een klein deel 
(10 tot 20 procent) door de RACM de moeite waard gevonden om ook daadwerkelijk te onderzoeken. De 
door amateurarcheologen verzamelde gegevens worden daarom gekoesterd, maar belanden veelal in 
een vergeten archief. De bundelreeks zet het licht op die verzamelde kennis en biedt een kapstok voor 
verdere naspeuringen. Deel 1 verscheen deze maand. Volgens de archeologische Rijksdienst maakt de 
publicatie duidelijk dat er een grote diversiteit en rijkdom aan cultureel erfgoed op de zeebodem ligt. 
 
Om die reden is ook de Banjaard uitgekozen als één van de twee (Burgzand bij Texel) Nederlandse 
onderzoeksgebieden. België, Engeland, Duitsland, Polen, Portugal en Zweden zijn de andere landen die 
aan dit zogeheten Machu-project meedoen. Komende zomer wordt druk gedoken op de Banjaard om 
nieuwe gegevens te verzamelen en de waarde van het martitiem erfgoed vast te stellen. Van de 64 
Maritieme Vindplaatsen die in deel 1 staan beschreven, liggen er tien in Zeeuwse wateren en de 
Voordelta. Van sommige objecten was nog niet eerder een beschrijving bekend hij de RACM en de 
LWAOW. Zoals de Kursk, een stalen vrachtschip uit 1881 dat op 26 augustus 1912 zonk. Aan boord 
bevond zich onder meer een stenen monument ter nagedachtenis aan de veldslag van Napoleon in 1812 
bij Borodino. Bijzonder is ook de vondst van het stalen stoomschip De Rotterdam bóvenop een veel 
ouder houten schip.  
De bundel behandelt niet alleen wrakken. Ook de heiligdommen van Nehalennia voor Colijnsplaat en 
Domburg komen uitgebreid aan bod. 
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In het komend seizoen worden de leden van 
duikteam ‘Zeeland’ die in het bezit zijn van 
een 2*-brevet of hoger en een geldige 
duikkeuring, weer in de gelegenheid gesteld 
om met de ‘Cornelis Laurens’ een aantal 
bootduiken te maken.  
 
We vertrekken steeds van het ponton aan de 
oostzijde van de Julianahaven in Yerseke 
(zie het kaartje). 

 
 Datum Kentering tov Zierikzee Afvaarttijd Bestemming  

Zaterdag 28 juni HW 11.25    9.00 Windgat  

Zondag 13 juli HW 12.35  10.30 O 31 - O 32 

Zaterdag 26 juli LW  15.40  13.00 Kulkenol havenhoofd (Zierikzee) 

Zaterdag 23 augustus LW  14.25  12.00 Wrak Thoolse Gat 

Zaterdag  6 september LW  14.05  12.00 Kattendijke (oud gemaal) 

 
Deelnemers bootduik 28 juni: 
Marco Collignon Kees Glas 
Dick Hoeksema  Peter Meerleveld 
Bert Moet  Michiel de Smit 
Erik Veerhoek  Han de Vlieger 
Hans de Wit 
 
Gaarne bovenstaande informatie nauwgezet contro-
leren en eventuele fouten zo spoedig mogelijk aan 
mij doorgeven 
 
Als je verhinderd bent geef dat dan zo spoedig 
mogelijk aan mij door. Ik  ben bereikbaar op  (0118) 
61 43 42 (eventueel aan Hans de Wit (0118) 63 40 
43 (niet voor de duik van 26 juli)) 
 
Als de duiklocatie en/of afvaarttijd is veranderd, probeer ik dat in de clubkrant te plaatsen. Helaas is dat 
niet altijd mogelijk, je doet er dus verstandig aan om enkele dagen van tevoren naar de definitieve 
vertrektijd en/of duiklocatie te informeren. Bij slechte weersvooruitzichten altijd contact opnemen. 
 

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 volgendebepaald. 
� Twee sters brevet 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. 
 
De officiële inschrijvingstermijn voor de bootduik van 28 juni is verstreken. Opgave is nog steeds mogelijk 
De plaatsing is op basis van volgorde van aanmelding. Er kunnen maximaal 
16 personen mee. 14 dagen voor het vertrek kunnen introducés worden 
aangemeld (wel zelf de bijdrage aan DTZ regelen(zie boven)).  
 
Veel duikplezier! 
Kees Glas 
 
PS. Neem vooral een decompressieboei en/of gidslijn mee!! 
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Aquatopia in Antwerpen 
 
Aquatopia is een futuristisch complex met meer dan 35 aquaria die een fascinerende verzameling 
van exotische vissen en dieren toont in hun natuurlijke biotoop. Laat de drukke wereld buiten 
achter je, haal diep adem en begeef je door de poort die toegang geeft tot de magische onder-
waterwereld van Aquatopia... Jawel we blijven dus nog even bij onze zuiderburen.  
  
Aquatopia is een relatief nieuw Aquarium in 
Antwerpen dat geopend is in de herfst van 2003. 
Het zou het aquarium van de 21ste eeuw 
moeten zijn en het grootste in België. In de 40-
tal aquaria waarin meer dan 500.000 liter water 
zit, leven 3500 vissen waarvan 225 
verschillende soorten.  
Bij binnenkomst moet je wachten tot een 
waterval gestopt is voordat je door kunt lopen. In 
de waterval zitten enkele leuke lichteffecten. 
Maar dan kun je dus naar binnen. In heel 
Aquatopia heeft men getracht een zo goed 
mogelijke sfeer te creëren van de wereld waarin 
je jezelf denkbeeldig bevindt. Over heel het 
gebouw speelt een zachte achtergrond muziek. 
 
Het eerste wat je tegenkomt is het Tropisch regenwoud. Hier zijn de aquaria met meervallen, piranha’s en 
cichliden. Ook zijn er terraria met verschillende gifkikkers en gekko’s. In dit regenwoud is ook een 
Mayatempelzone waarin het piranhabad is gelegen.  
Vervolgens kom je in de futuristisch ogende zone van de wonderen van de oceaan. Hierin zijn aquaria 
met een octopus, verschillende soorten anemoonvisjes die vrolijk rondzwemmen, maar er zijn ook nog 

aquaria met vissen uit de Caraïben en uit Hawaï. Voordat 
je naar de volgende verdieping gaat kom je een aquarium 
tegen met als thema camouflage. Hierin kun je steenvissen 
en een hengelaarsvis bewonderen (als je ze kunt vinden). 

Dan is er een tussenstop. Hier kom je in de zgn. 
interactieve ruimte. Het laboratorium is er gevestigd 
vanwaar je achter glas verschillende waarnemingen kunt 
doen. Zo zijn er vaten vol plankton en ook aquaria met 
pasgeboren vissen die geteld worden. Kinderen kunnen in 
deze ruimte diverse spelletjes spelen, zoals hoe hou je je 
eigen aquarium levend. In deze ruimte kun je ook een 
camera bedienen die gelegen is in het haaienbassin (welke 
later te zien is). Ook zijn er onderwaterbeelden op een 
groot beeldscherm.. 

Vervolgens is er het mangrovewoud. Tussen de wortels 
van deze bomen vinden de vissen een broedplaats om zich 
voort te planten en eieren te leggen. In het grote aquarium 
van de mangrove vindt men prachtige roggen en andere 
vissen en hier zit ook een kleine hamerhaai. Tussen de 
boomwortels lopen ook degenkrabben rondt. Deze levende 
fossielen lopen al zo’n 800 miljoen jaar op de aarde en 
zitten hier als “reinigingsdieren” We zijn er nog niet want 
even later kom je in het aquarium van nacht en dag. Zo zie 
je een aquarium 's nachts waarin de fluorescente kleuren 
van een koraalrif tevoorschijn komen. Vervolgens een 

schemerzone waarin je murenen verscholen ziet in hun holen. En vervolgens de dagzone. Hier zie je dan 
ongeveer hetzelfde koraalrif van de nachtzone, maar dan dus in daglicht. Een verdieping lager kom je bij 
een Australische rivierbedding. Hier zitten ontzettend veel kleurrijke kleine visjes. Ook zijn er aquaria met 
verschillende bodemdieren. 
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Voor velen is het nu tijd om het meest indrukwekkende aquarium van allemaal te gaan bekijken. Het 
bassin de Stille Oceaan of ook wel het haaienbassin genoemd. Dit bassin bevat 360.000 liter water en er 
zitten zwartpunt haaien in, verpleegsterhaaien en zebrahaaien. Verder zitten er ook keizersvissen, 
engelvissen, roggen en napoleonvissen. Je loopt dwars door dit bassin heen, via een tunnel op de 
bodem. Vanuit het Café (het innerlijke moet immers ook verzorgd worden) heb je ook uitzicht op dit 
bassin. Daarna, weer een verdieping hoger, kun je de bovenkant van dit bassin zien omdat je er recht 
overloopt, over een hangbrug van glas. Deze hangbrug is gedeeltelijk ondergedompeld zodat je ook 
langs de zijkant nog zicht op het aquarium hebt. 
 
Tot slot resten nog enkele kleine aquaria. Eerst nog de aquaria van de koraalzeeën met als opvallendste 
vissen de koraalduivels en daarna de aquaria met als thema "wat de toekomst te bieden heeft". Hier 
zitten cichliden en zeepaardjes. Verder is hier ook informatie aanwezig over de toekomstproblematiek 
van de oceaan. 
 
Aquatopia is zeker een indrukwekkend aquarium wat zich duidelijk onderscheidt van de meeste anderen. 
Het uitzicht is zeer futuristisch en bijna overal zijn touchscreens aanwezig met soorteninformatie, 
informatie rond ecologie en ook over de aquaria zelf zoals over de filtersystemen. Een klein nadeel aan 
deze futuristische look is dat veel aquaria bol of cilindervormig zijn waardoor vaak optische vervormingen 
ontstaan en het soms lastig is om een vis scherp te kunnen zien. Voor de rest is het een uitstekend en 
leerrijk aquarium wat je doet verbazen over de schoonheid van de oceaan. Een ander nog klein nadeel 
aan Aquatopia is, dat het duidelijk een vissenaquarium is. De andere dieren en planten krijgen veel 
minder aandacht zoals de soms prachtige koralen, sponzen 
en anemonen. Maar wellicht gecombineerd met de dierentuin 
om de hoek een prettige besteding van een dagje uit! 
  
Adres: Koningin Astridplein 7, 2018 Antwerpen T +32 (0)3 
205 07 40   Website: www.aquatopia.be  
Openingsuren: Maandag-zondag: 10-18 uur (laatste toegang 
om 17 uur), gesloten: 25 december 
 

 
 
Het is weer zover! De snackduik komt er aan. Wel vroeg dit jaar i.v.m. het versterken van de dijk in en 
rond de haven. De datum wordt zondag 1 juni. Verzamelen om 13.45 uur op Erik’s Place. Er wordt een 
kleine bijdrage gevraagd voor drank en snack. 
Opgave alleen via e-mail. Graag vermelden het aantal personen, wel of niet snacken, wel of niet duiken. 
Opgave voor 24 mei i.v.m aankoop snack en drank. 
 
Hopelijk tot ziens!                                                                                 Met vriendelijke groet, Erik Veerhoek 
 

 
Door Marcel Modde. Gelezen in de PZC van woensdag 16 april 2008. 

 

foto Koen Suyk/ANP 

MIDDELBURG - Rijkswaterstaat Zeeland gaat de 
regels voor veilig en verantwoord duiken nog 
eens nadrukkelijk onder de aandacht brengen. 
De informatie richt zich niet alleen op 
onderwatersporters, maar ook op booteigenaren. 
 
De insteek is 'dat Zeeland fantastisch is om te 
duiken', zegt G. van Woudenberg. "Mits iedereen 
goed in de gaten houdt waar hij mee bezig is en 
elkaar niet in de weg zit." In een kleurenfolder, die 
donderdag in Den Osse wordt gepresenteerd, 

komen Oosterschelde, Grevelingen en Veerse Meer onder de waterspiegel uitgebreid aan bod.  
Tegelijkertijd wordt opgroepen de natuur te respecteren en ook archeologische vondsten ongemoeid te 
laten. Op drie kaarten is in één oogopslag te zien waar (in vaargeulen en havens) duiken verboden is. De 
folder wordt in een oplage van 130.000 stuks verspreid onder de doelgroepen.  
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Het Gemaal Schouwen-Duiveland aan de Grevelingen 
 
Het Dreischorse gemaal. Dit gemaal zorgt ervoor dat het overtollige regenwater uit de polders rond 
Dreischor naar de Grevelingen wordt afgevoerd. Als je daar aan het duiken bent kan het gebeuren dat 
het gemaal plotseling in bedrijf wordt gesteld. Dit merk je meteen omdat het zicht dan meteen zeer slecht 
wordt. En je ziet het ook 
aan de waterwervelingen 
omdat het aangevoerde 
zoete water zich niet 
onmiddellijk mengt met 
het brakke water. Dit is 
niet gevaarlijk, maar het is 
vervelend om mee te ma-
ken. Zorg dus dat je een 
lijntje heb met je buddy. 
 
Als je boven op de dijk 
staat, kun je een gedeelte van het gemaal dat boven het water uitsteekt zien liggen. Het gedeelte dat 
onder het water ligt is pas echt interessant. Wanneer het zicht goed is en zonnestralen door het water 
heen komen is het tussen de buizen van het gemaal prachtig, je ziet een uitbundige begroeiing. De pijlers 
zijn begroeid met  sponzen, wieren en anemonen, doorschijnende zakpijpen, er zwemmen botervisjes en 

soms zie je een zeedonderpad. 
 

Vanaf de stek waar je het water betreedt is het gemaal een kleine honderd meter 
naar rechts. Wanneer je op een diepte van 5 meter blijft kun je het niet missen. De 
onderkant van het gemaal staat op een meter of zes op de bodem. Een nadeel is dat 
er weinig parkeerruimte is. Ga er vroeg naar toe! Als het druk is pas op en bescherm 
je materialen tegen diefstal. 

 
Via de N57 voor het einde van de dam rechts voorsorteren richting Scharendijke dan links 

onder de weg door. Bij de T-splitsing links, dan eerste rechts. Bij de dijk eerste rechts 
(Elkerzeeseweg) langs het duikcentrum "de Grevelingen" doorrijden tot de N653. Bij de N653 
linksaf richting Zonnemaire. In Zonnemaire volg je Dreischor. Voor het dorp ga je linksaf 

richting Grevelingen, over de Zuidlangeweg Aan het einde van de Zuidlangeweg aan de linkerkent is de 
parkeerplaats van de duikstek. Je moet hier rechtsaf en doorrijden tot het gemaal.                                                                
Elly Boerbooms 
 

 

 

Geplukt van de zender van Politie Zeeland door Veronica, 24 maart 2008 
 

Kattendijke – Na het duiken vanaf de Kattendijksedijk kwamen drie auto-eigenaars van een koude 
kermis thuis. In alledrie hun auto’s was namelijk ingebroken. 
De inbraken hebben plaatsgevonden tussen 16.00 en 17.00 uur. Uit de 
drie auto's werden mobiele telefoons, portemonnees, cd's, computer-
apparatuur en kleding weggenomen. De duikers hadden dubbele pech, 
want zij konden ook geen droge kleren aandoen na hun zwempartij. De 
inbreker(s) is/zijn de auto's ingekomen door de sloten te forceren.  
 

 

 

Superblij zijn wij metN Tess van Waarde  
8 april 2008, 17.12 uur, 3955 gram 
Jaro, Jacqueline en Isa van Waarde 
 

 
Jaro, Jacqueline, Isa en Tess: PROFICIAT met elkaar!!! 
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De onderstaande personen zijn graag bereid om flessen te vullen. 
Schroom niet om te bellen, de compressor staat er voor ons 
allemaal! Maak tijdig een afspraak met een van hen. Als je favoriete 
vuller niet te bereiken is, probeer je gewoon een ander. Op 
zondagen, als het clubhuis open is, vullen de leden van de 
barcommissie, zonder afspraak vooraf. Renaat. 
 
Renaat Burggraeve       Marian Roos    
Marco Collignon            Bert Schreurs   
Kees Glas   Frans Spoor     
Leon Joosse                 Benny vd Steen  
Kees Jan Lastdrager    Erik Veerhoek   
Roek van der Mast  Harm Verbeek  
 

 
Per 1 maart hebben zich vier nieuwe leden aangemeld. Allen zijn al gemeld in de april-Luchtbel. Nu 
volgen de foto’s. Per abuis stond er ‘Annette’ bij de foto van ‘Annick’. Sorry! We maken dat hierbij goed! 
Nogmaals hartelijk welkom bij DTZ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.l.n.r. Annick Creemers, Pieter van der Have, Annette van der Kooij en Eric van Zanten.  

      

 
Woensdag  30 april Uiterste datum opgave bootduiken (p. 15) 
Maandag    12 mei Deadline juni-Luchtbel 
Woensdag  15 mei Laatste training gevorderden in Vrijburgbad, 20.15-21.15 uur 
Zondag    19 mei Laatste keer vrij zwemmen in Vrijburgbad, 12.30-13.30 uur 
Zondag        1 juni Snackduik Erik’s Place, 13.45 uur; opgave voor 24 mei (p. 17) 
Zondag         8 juni Hans Verkooijen Wandeling, N. Jans, 14.00 uur 
Maandag       9 juni BestuursLedenVergadering in het clubhuis 


