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Jullie hadden ons eens aan de gezellige tafel bij Marian thuis moeten zien zitten. Helaas zonder Veronica 
want die had onverwacht een sportieve avond. Glunderen deden we, want het is heerlijk om uit de 
aangeboden kopij die wij tot onze beschikking hebben te kunnen kiezen. Zelfs Renaat, die in Japan 
vertoeft, was ons niet vergeten en heeft zijn bijdrage op tijd aangeleverd. 
 
We volgen natuurlijk de muts, deze keer in Bonaire. Ook het snorkeltje komt deze maand uit Bonaire. We 
duiken in het logboek van&., jawel, ons eigen hoofdredacteur: die mocht natuurlijk niet achterblijven! En 
Leon heeft weer iets uit het archief opgedoken. Verder hebben we een prachtige bijdrage van de net-
training en uit betrouwbare bron: de snotolf is deze maand (april) gesignaleerd! Nu op naar de sepia’s!  
De heerlijke geuren van de snackduik kringelen al om onze neuzen. En er is nog veel meer& 
 
Het duikseizoen gaat dus al zo zachtjes aan weer beginnen. Onze 0*’s in opleiding hebben hun eerste 
buitenduiken al achter de rug. Wij wensen alle duikers uiteraard een goed duikseizoen toe! 
 
Veel leesplezier toegewenst en alle kopij voor de volgende luchtbel kan worden gestuurd naar één van 
de redactieleden, uiterlijk 18 mei a.s. 

  
Arjo, Dick, Margreet, Marian en Veronica 
 
 
 

 
 

 
                

                    
      

    Gefeliciteerd! 
 

 

 

 

 

 

 

   

1 Colofon 
2 Van de redactie / Verjaardagen / Inhoudsopgave  
3 Van de voorzitter 
4 Nettraining 2009 
5 Nemo 33 
6 Sierlijke slibanemoon in opmars 
7 Wereldrecord poging duiken Inschrijven /  

                              Overstroming Californië door octopus 
8 Uit het logboek van Dick Hoeksema 
9     Sponzen in Zeeland 
10   Mosselzaadinvanginstallaties 
12   Waar is de muts? / Uit het archief opgedoken& 
13   Op zoek naar Snot /  
                                    Snackduik Veerhoek’s place 
14   De eerste buitenduik 
15   Bootduiken in 2009 II Inschrijven 
16   ‘t Snorkeltje 
19   De vullerslijst / Mutaties per 1/4/2009 / Agenda     

Mei 2009: 
  8 – Peter de Groot 
  9 – Saskia Janse 
15 – Maarten Janse 

Juni 2009: 
  1 – Jeroen de Maat 
  5 – Anke Engelberts 
10 – Marijke Croes 
10 – Peter Veerhoek 
15 – Frans Spoor 
17 – Sylvia Weenink 
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 
30 – Arnon van de Worp 

Na de cursus onderwaterbiologie... 
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Deze keer schrijf ik wel erg vroeg mijn stukje& Het is nu 28 maart en ik moet de vorige 
Luchtbel (de hardcopy dan) nog rondbrengen. Toch zit ik alweer peentjes te zweten voor de 
volgende editie&  Dat komt omdat uw voorzitter komende maandag het land verlaat voor 
een weekje of drie, en nee&. niet met de clubkas&  
 
Het relaas van die reis krijgen jullie nog te horen in de volgende editie(s) van uw lijfblad en natuurlijk met 
foto’s van “Waar is de muts?”.. 
 
Ik hoop wel een (klein beetje) uitgerust terug te komen, want bij terugkomst begint het buitenseizoen al 
volop. De echte “die-hards” hoorde ik vandaag alweer de nodige afspraken maken op zoek naar “Snot”, 
maar naar ik begreep was-tie weer aardig bezig met de duikers om de tuin te leiden en het bos in te 
sturen& Maar eind april gaat ook voor de nieuwe leden het buitenseizoen van start, met hun eerste 
oefeningen en ervaringen in het buitenwater. Dus spannende tijden& 

 
In het licht van dit verhaal kreeg ik afgelopen week ook een heel 
formeel en wettelijk stuk in mijn mailbox. Het betrof een reader getiteld 
“Wet- en regelgeving omtrent sportduikinstructie”. Het gaat over enige 
wettelijke “vereisten” waaraan we als instructeurs zouden moeten 
voldoen bij het geven van opleidingen in het buitenwater en daarmee 
samenhangende juridische aspecten. Nou is het wel zo dat de soep 
meestal niet zo heet gegeten wordt als ze wordt opgediend, maar het 
verdient toch wel enige aandacht. Vooralsnog zullen we dit leesvoer 
dus eerst maar eens verspreiden onder de instructeurs en er in de 

trainingscommissie eens een lichtje op laten schijnen& 
 
Naast de reguliere duiken en de “gewone” spontane clubduiken staan er voor dit jaar de nodige 
evenementen op stapel. Een duik in het diepe bad van Nemo-33 hebben we gehad en was een groot 
succes. Er werd in ieder geval geopperd om dit een jaarlijks terugkerend evenement te maken. 
Daarnaast wordt dit jaar weer eens een ouderwetse Duik-Tien gehouden. De aankondiging hebben jullie 
reeds gehad en tegen de tijd dat jullie dit stukje onder ogen krijgen, zal je er (eventueel) ook al aan 
deelgenomen hebben. Een ander evenement is een stukje materiaalkennis en onderhoud, waarvoor jullie 
ook reeds een berichtje hebben mogen ontvangen. 
 
Voor andere evene-
menten kan ik jullie 
alleen maar attenderen 
op jullie mail-box. Zodra 
er iets bekend is, wordt 
dit gelijk naar jullie 
gecommuniceerd. Dus is 
wel zo belangrijk dat 
jullie je goede e-mail 
adres doorgeven aan 
ondergetekende! Maar 
voorlopig gaat mijn 
mailbox nu even dicht tot 
22 april.  
 
Sayonara!  
 
en 
 
de bubbels, 
 
Renaat. 
 



 4

 
 
  Foto’s: Roel van der Mast 
 

Mij werd gevraagd om een verhaaltje te schrijven over de nettraining en aangezien ik altijd moeilijk nee 
kan zeggen, staat het nu als het goed is in deze Luchtbel. 
 
Na weer alle bagage over het parkeer-
terrein gesleept te hebben, toch weer in 
de kleedkamer aangekomen (en maar 
lachen om een zeker persoon met zijn 
miniflesje E.v ). Vervolgens douchen, 
dat is verplicht, spullen opgetuigd en 
klaar voor de briefing. Deze trainings-
avond werd wederom gegeven door Get 
Wet Maritiem. De hoofdmoot van de 
briefing was vooral dat alles mag en 
kan, zolang je maar vast komt te zitten. 
Als dit niet lukte, had je altijd nog je buddy, die je hierbij graag zou helpen. O ja, één ding mocht niet en 
dat was met je mes snijden in de netten om los te komen. 

Zoals de vorige keer waren er weer 
verschillende opstellingen, waaronder een 
verticale netwand, waar je jezelf tussen 
het net en de tegels kon vast zwemmen 
en dan weer moest proberen om los te 
komen. Een fuik van zes meter lang, waar 
je ook weer gemakkelijker in kan 
zwemmen dan dat je er uit komt. Een 
verticaal staand kunststof doek met daarin 
twee patrijspoorten; het was de bedoeling 
dat je je door een gat wurmde met je 
uitrusting uit. Een tip die we later kregen: 
door het klittenband van je trimvest rond 
je fles te draaien, krijg je een compact 
geheel, zodat je gemakkelijker door het 
gat gaat en door de flesvoet voor je uit te 
duwen, blijft de slang van je ademauto-
maat het dichtste bij je. Op de bodem lag 

een los net, waarin je jezelf kon vastdraaien. In een scheeps-schroef zat een touw vastgedraaid met 
verschillende knopen; je kon je er goed op uitleven. En als laatste hindernis was er een zwevend 
horizontaal net, waarin je ook weer goed vast kon komen te zitten. 
 
Dit alles was te proberen met je eigen duikbril, maar voor de 
waaghalzen waren er ook brillen aanwezig met zwart gemaakte 
glazen, zodat je dus echt niets zag. Neem van mij maar aan dat 
dat dus echt geen gemakkelijke opgave is. In het zwembad is 
alles gecontroleerd, maar als het in het buitenwater gebeurt, in 
het donker en stof, weet ik niet hoe je reageert. 
 
Na alle oefeningen met buddy Maarten te hebben volbracht en 
een goed uur verder, omgekleed en de debriefing afgewacht in 
de kantine. De debriefing ging vooral over het feit dat je als 
duiker gauw teveel meeneemt. O ja? Ja! En alles wat uitsteekt 
vormt een risico om ergens aan vast te kunnen komen zitten. 
Mocht je onverhoopt dan toch ergens aan vast komen te zitten, 
probeer dan niet om jezelf om te draaien, want dan heb je kans 
om nog meer verstrikt te raken. Probeer achteruit te zwemmen 
en jezelf los te maken. Anders set uit en rustig kijken wat er vast 
zit. En dan mag je eventueel wel je mes of lijnensnijder 
gebruiken. Deze hadden ze ook bij zich en in de aanbieding, dus 
ook maar eentje aangeschaft. Vervolgens kreeg iedereen nog 
een logboekblaadje voor in zijn logboek. 
 
Al met al weer een leuke training en weer wat bijgeleerd. Ik hoop jullie ook......                 Marco Collignon 
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De dag begon al vroeg. Om half 10 vertrokken we met een groepje 
naar Brussel om daar rond te kijken en vooral aan de chocolade 
behoefte van Mathilde te voldoen, want het verlanglijstje was groot.  
Aangekomen in Brussel eerst even naar het toilet in de parkeerkelder, 
waar Mathilde de choladestress al om haar oren vloog en bijna de 
plattegrond van Brussel  doorspoelde (deze was uit haar kontzak 
gevallen). Gelukkig moest Sabine ook nog even een kleine boodschap 
plegen en ze kwam uit de w.c. met een natte plattegrond. Is die van 
jouw Til?& Inderdaad, bijna Brussel weggetrokken door het toilet. Waar 
zouden we zijn zonder een plattegrond? 
Goed eerst de plattegrond gedroogd onder de blower&.en met onze 
gids voorop in een rap tempo Brussel in. Op naar de chocoladezaken. 
In een korte tijd hadden we al een hoop zaken van binnen en buiten 
gezien. En inmiddels waren de inkopen al snel binnen. Uiteindelijk na een hapje eten nog even de stad 
verder bezocht en nog even een Perzisch tapijt aangeschaft, want ook dat stond erg hoog bij Mathilde op 
een verlanglijstje. Moe maar voldaan, even een bakkie koffie om bij de komen van alle indrukken en op 
naar Nemo 33. 

Tja, en dan kom je daar als 1* sters binnen en 
denk je toch&.da’s wel diep&uh heel diep. Ook 
Sabine werd wat stiller en ik had toch wat last 
van een draaiende maag, nee niet van de 
chocolade maar tja nog even en dan gaan we 
naar 33 meter.  
Voor de ruiten kijkend vroeg Sabine: ”Wel diep 
hé?”&”Ja uh, nogal&Vind het best spannend, jij 
ook Rob?” vroegen we nog. “Jij hebt dit toch ook 
nog nooit gedaan?” “Nee, maar jullie lopen elkaar 
wel op te naaien zeg.” Mwa, dat viel wel mee, 
was ons enigszins stoere antwoord. Al gauw 
werd onze nerveuze blik opgemerkt in de groep 
en Mathilde stelde ons gerust: “Jullie vinden het 
echt leuk. Het valt allemaal wel mee, lekker warm 
water, het is echt relaxed&.” Ja, ja dachten 
we&met alle rampscenario’s in ons hoofd die we 
van te voren al hadden doorgenomen. 
Uiteindelijk toch maar weer eens gekeken naar 
die put en dan gaat het toch kriebelen, Sabine 
zat wat te wiebelen met haar benen en nadat ik 
drie keer naar het toilet geweest was, kwamen 
ook de andere DTZ’ers. Ze hadden er duidelijk 
zin in. 
 
Acht uur was het zover. Omkleden en daarna, 
voor de mensen die voor de eerste keer bij Nemo 
33 waren, een korte briefing. Amper te volgen in 
het half Frans-Nederlands, maar oké. Eerst even 
wennen in het water, even wat zwemmen en toen 
werd het tijd om de onze spullen aan te doen. 
Langzaam daalden Yolanda en ik af naar 10 
meter & en doken we door naar een grot, waar 
je even kon uitademen en bijpraten. Alles nog 
onder controle. Toen was het zover: op naar de 
33 meter! 
Omdat er in de put al zoveel duikers waren en er 
zoveel luchtbellen naar boven kwamen, was ons 

plan om via de kant van de schacht af te dalen. Geen goed plan, want daar viel niet tegen op te 
zwemmen. 
Dus langzaam via de trap naar beneden en uiteindelijk zaten we op de bodem, waar mijn duikcomputer  
33.9 meter aangaf. Een bijzondere ervaring. Na enkele minuten op de bodem geweest te zijn, zijn we 



 6

weer langzaam gaan opstijgen. We kwamen Renaat tegen. Hij deed zijn ademautomaat uit en begon te 
praten&. Was hier nu sprake van een diepteroes? (tja, net geleerd hè in de opleiding voor 2-sters), maar 
nee, alles was oké met hem. 
Uiteindelijk waren alle duikers uit de put en lagen we met een groep duikers op onze buik op de rand te 
kijken hoe diep we wel niet waren geweest en dat zag er toch behoorlijk indrukwekkend uit. Na de nodige 

veiligheidsstops langzaam uitgezwommen en 
uit het water. Uiteraard werd er nog lang over 
nagepraat& Een bijzondere ervaring, De 
duikcomputers werden naast elkaar gelegd, 
want wie had nou het diepte record? De 
logboeken werden ingevuld en niet te 
vergeten het felbegeerde stempeltje van 
Nemo 33 dat werd gezet.  
 
Kortom een zeer geslaagde dag en duik met 
de DTZ’ers. En bij dezen Renaat bedankt 
voor de goede organisatie. Het was super om 
mee te maken! 
 
Arjo de Keizer, foto’s internet/Mathilde 
 

 

 
Gelezen in Trouw 13 oktober 2007 door Dick Hoeksema 
 
Sierlijke slibanemoon in opmars in de 
Oosterschelde.  
De fraaie Sagartia elegans of sierlijke slibane-
moon, is aan een opvallende opmars bezig in de 
Oosterschelde.  Duikers treffen ook steeds meer 
verschillende kleurvariëteiten aan. Via de 
vrijwilligersorganisatie Stichting Anemoon worden 
de soorten door sportduikers in kaart gebracht.  
 
Nog niet zo lang geleden kwam de sierlijke 
anemoon bijna uitsluitend in het meest westelijke 
deel van de Oosterschelde voor. Het waren er ook 
niet veel en het ging bijna altijd om de bruin/witte 
slibanemoon. Sinds kort treffen duikers ook de 
kleurvariëteit Sagartia elegans var. rosea regelmatig aan. Stichting Anemoon vermoedt dat de warme 
winters van de afgelopen jaren mede verantwoordelijk zijn voor de opmars. 
 
Zeeanemonen zijn genoemd naar de bloem, maar zijn holtedieren. Ze bestaan uit een holte die wordt 

omsloten door een wand met aan de 
bovenkant een opening met tentakels. 
De wand van de sierlijke slibanemoon 
is versierd met kleine wratjes. Als het 
diertje wordt aangevallen scheidt het 
witte, geleiachtige draden uit.  
 
Stichting Anemoon signaleert ecolo-
gische veranderingen in de nabije 
kustzone en informeert overheid en 
milieuorganisaties.  
De waarnemingen worden bijna 
allemaal gedaan door amateurduikers. 
Via de website www.anemoon.nl kan 
iedereen volgen welke bijzondere 
soorten onder water worden 
aangetroffen in Nederland.  
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Op 23 mei, tijdens Week van de Zee 2009, 
organiseren Stichting De Noordzee en de 
Nederlandse Onderwatersport Bond een 
wereldrecordpoging voor duikers.  
Het doel is het wereldrecord "meeste duikers 

tegelijk onder water" te verbreken. Daarvoor moeten minimaal 1000 duikers tegelijk onder water gaan. De 
duik vindt plaats in het Veerse Meer, vanaf de Veerse Dam. Help mee het wereldrecord te verbreken!     
 

 
 
Met deze recordpoging wil Stichting De Noordzee meer aandacht vragen voor de bescherming van 
haaien in de Noordzee, die nog steeds bedreigd worden met uitsterven. Het thema van de Week van de 
Zee is "goede vis", helaas horen haaien niet tot de duurzaam gevangen categorie op de viswijzer. Hier 
moet verandering in komen. Steun ons dit duidelijk te maken aan de overheid door mee te doen aan deze 
recordpoging! 
 
Wanneer? 23 mei 2009 Vooraf inschrijven is verplicht! 
Hoe laat? Aanmelden kan tussen 10 en 11 uur. Start 13:00 uur.  
Waar?  Veerse Meer, vanaf de Veerse Dam (westzijde)  
Voor wie?  Iedere duiker (met brevet) is welkom om mee te doen!  
Kosten?  Deelname is gratis   
Meedoen? Schrijf je in op deze pagina: www.weekvandezee.nl/duikrecord 
INSCHRIJVEN IS VERPLICHT OM TE MOGEN DEELNEMEN!   
 
Voor meer informatie over de poging kijk tussen de veel gestelde vragen. Meer informatie over Stichting 
De Noordzee: www.noordzee.nl  
 

 
ANP 27 februari 2009, gelezen door Arjo de Keizer 

 
Santa Monica/Los Angeles- Een octopus heeft met haar acht 
armen en een nieuwsgierige aard voor een grote overstroming 
gezorgd in het Santa Monica Pier Aquarium in Californië. De 
Octopus draaide een schanier los en verplaatste een leiding 
die vers zeewater naar het inktvissen verblijf voerde. Het 
bezoekerscentrum rond het aquarium van de octopus liep 
onder. 
De eerste werknemers die onder de ochtend op hun werk 
kwamen, zagen de gevolgen van de ondernemingslust van de Octopus. Ze schatten dat de pijpleiding 
circa tien uur lang zeewater in het pand had gespoten. Het verblijf is boven het strand gebouwd, maar de 
vloer is niet berekend op de afvoer van dergelijke waterstromen. Daarom duurde het enige tijd om de 
vloer van het Pier Aquarium weer droog te krijgen. 
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Uit het logboek van Dick Hoeksema   
 
Sinds wanneer duik je en wat was je eerste duik? 
Als ik toen wist wat ik nu weet, was ik vast veel eerder gaan duiken. Pas in het 
najaar van 1998 ben ik aan mijn duikloopbaan begonnen. En ik heb er nog 
geen seconde spijt van gehad. In die tijd startte de opleiding nog met een 
gedegen snorkelcursus. We leerden zelfs buddy breathen met één snorkel... 
Op 12 mei van het jaar daarop maakte ik met Harm Verbeek mijn eerste 
buitenduik. Bij de Veerse Gat dam, met een duikduur van 35’ en een maximum 
diepte van 6 meter. Ik zie nog die grondel nonchalant uit de opening van dat pilsflesje hangen& Prachtig! 
In een rap tempo volgden er toen meer duiken. Uit mijn logboek blijkt dat ik in die beginperiode het meest 
heb gedoken met Leon Joosse, Wouter van der Meer, Jaap le Roij, Frans Spoor, Benny van den Steen 

en Harm Verbeek. Aan hun deskundige 
en geduldige begeleiding, en later ook 
aan die van met name Kees Glas, Bert 
Moet en Hans de Wit, heb ik veel te 
danken 
 
Hoeveel gelogde duiken heb je? 
Inmiddels heb ik 270 keer gedoken. 
 
 

Waar, in welke landen heb je zoal gedoken?  
Zeeland, Brabant, Bretagne, Tenerife, Oost-Spanje, Kroatië, Turkije en Egypte.  
 
Vertel wat over jouw meest bijzondere en dierbare duik uit je logboek.  
Er zijn veel duiken die ik niet snel zal vergeten. Het is moeilijk kiezen. Mag ik er drie noemen? Thanks! 
Duik 44, 3/8/2001, 26,8 m, 38’: Een wrakduik naar de Coreolanus, ten westen van Novigrad in Istrië, 
Kroatië. De top van de mast stak tot ca. 17 meter onder de zeespiegel. Het water was niet super helder. 
Je kon het wrak dan ook niet direct zien liggen. Maar tijdens de afdaling doemden, eerst vaag, daarna 

steeds duidelijker, uit een soort blauwgroene mist de contouren van 
dat enorme schip op. Alsof je met een helikopter een deklanding 
maakt! Geweldig! Vervolgens bleek het schip rijk begroeid en be-
woond. Ook heel mooi. Maar die eerste indruk, die blijft me altijd bij.  
Duik 83, 1/9/2002, 6,3 m, 79’: Een zoetwaterduik in de Zuiderplas bij 
Goirle, met Leon Joosse, Kees Jan Lastdrager en Wouter van der 
Scheer. Wouter was mijn buddy. Heel helder water met waterpest, 
voorntjes, baarzen en snoeken. Vooral die snoeken waren prachtig: 
mooie, indrukwekkende rovers; de barracuda’s van het zoete water. 
Ze hingen onbeweeglijk in het wier. Als je er eentje naderde, kon je 
tot op enkele decimeters dichtbij komen en hij gaf geen krimp. Maar 
dan opeens, sneller dan een knipper van je oog: weg wastie! Je zag 
hem niet eens vertrekken. Domweg weg! Indrukwekkend. 
Duik 228, 30/7/2007, 29,6 m, 34’: Een wrakduik naar ‘La Perle’, een 
voormalig visserschip midden in de Baai van Douarnenez, West-
Bretagne. We 
rolden van een 
zodiak het water 
in en kwamen niet 
gelijk bij het wrak 
uit. Op bijna 30 m 

diepte bereikten we de zeebodem; het water was vrij 
helder, zodat het daar nog redelijk licht was; de 
zandribbels waren enkel bedekt met min of meer 
regelmatig verspreide pikzwarte brokkelsterren. We 
zaten op de zeebodem, middenin die enorme baai, 
om ons heen zitten te kijken. Dat geeft een machtig 
gevoel, als van Neptunus. Of zou het toch 
stikstofnarcose geweest zijn? Hoe dan ook: kicken! 
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Wat was je kortste of langste duik ooit en hoe kwam dat?  
De kortste duik was duik 159, 17/10/2004, 20,9 m, 10’: de opstijging vanaf 20 m met stop op 5 m, module 
DT6 voor mijn 3*-brevet, met buddy Kees Jan Lastdrager en instructeur Hans de Wit, bij het gemaal van 
Dreischor. 
De langste duik is nr. 80, 8/8/2002, 
8,9 m, 99’. Goof en Margriet 
Weezepoel en ik verkenden samen 
de baai ten NO van San Marino op 
het eiland Rab, Kroatië. De baai 
wilde maar niet diep worden en ons 
luchtverbruik was bijna 0,0. Maar 
de perslucht was daar vrij duur en 
om onze thuisprovincie recht te 
doen& Overigens hebben we 
tijdens die duik niet veel bijzonders 
gezien. 
 
En tot slot welk waterdier heeft 
het meeste indruk op je 
gemaakt?  
Dat moet de octopus zijn. Tijdens 
de DTZ-jubileumreis in 2000 naar 
Tenerife maakten Leon Joosse en 
ik een nachtduik (duik 35, 
12/10/2000, 7 m, 85’, Las Galletas), Met ons bleken ook veel onderwaterbewoners actief: zeehazen, 
murenes, sepia’s, maar vooral octopussen. Nog nooit heb ik zoveel achtarmigen voorbij zien komen als 
die nacht. Ze hadden kennelijk honger en bij gebrek aan iets beters (?) pakte vlak voor onze neuzen een 
grote octopus een kleine soortgenoot. Er ontstond een enorme wriemelende kluwen van minstens 16 
armen met zuignappen. Leon en ik lagen het gevecht op ons gemakje bij te schijnen met onze duik-
lampen. Na een worsteling van een paar minuten was het vonnis geveld: de grootste octopus stulpte zijn 
armen met tussenhuid volledig om de andere heen – er was niets meer van de kleinste te zien – en 
vertrok vervolgens fors aangedikt op zijn gemakje naar elders, ons confuus achterlatend& Wat een 
voorstelling&  
 
Hartelijk bedankt voor de medewerking!!                                                                   Margreet van Aalst 
 

 
Gelezen in De Faam van 26 augustus 2008 

 
VROUWENPOLDER Wie bij sponzen denkt aan de Middellandse Zee is mis. Ook voor de Zeeuwse 
kust komen verschillende soorten sponzen voor. Zo wordt de massaspons de laatste tijd steeds 

vaker door duikers gezien. 
 
Van 27 juli tot en met 3 augustus 2008 is het aantal 
waarnemingen flink toegenomen. In de buurt van Zierikzee 
en in de geulen van het Waaigat en de Rijn zijn tijdens drie 
duiken op 2 en 3 augustus negentien exemplaren gezien. 
De paddestoelenspons of massaspons werd voorheen 
zelden in Nederland gezien. In 2007 was er een exemplaar 
bij Tholen en elf jaar daarvoor bij Zierikzee gezien. 
 
De massaspons is een fraaie opvallende halfbolvormige 
spons met een doorsnede van maximaal 30cm en 10-15 
cm hoog. Hij lijkt een beetje op de vorm van menselijke 
hersenen. De oppervlakte is onregelmatig en variabel 
gevormd. Vaak zijn het onregelmatige lobben waar veel 

zand en slib tussen verzameld. De kleur is oranje tot rozerood met een karakteristieke intense gloed. Hij 
bezit een stevige bijna kurkachtige structuur en de geur van de spons is een beetje zoet. Wat de oorzaak 
van de plotselinge toename van de massaspons is, is niet bekend. Het kan zijn dat deze soort met de 
import van schelpdieren in de Oosterschelde terecht is gekomen. 
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Mosselzaadinvanginstallaties in de Oosterschelde 
 
Uit NOB Nieuwsbrief 27, april 2009. Gelezen door Roel van der Mast 

 
Traditionele mosselzaadvangst is sinds kort in de Waddenzee 
niet meer toegestaan. De mosselsector heeft samen met het 
ministerie van LNV gezocht naar alternatieve methodes om 
mosselzaad te vangen. Een van de methodes is de toepassing 
van mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s). Een MZI is een 
drijvende installatie waaraan bijvoorbeeld touwen hangen 
waarmee het mosselzaad wordt opgevangen. De mosselvisser 
oogst het mosselzaad regelmatig of laat de mosselen 
doorgroeien op de installaties.  
Dit voorjaar zijn de inspraakrondes doorlopen en worden begin 
april de eerste installaties in de Oosterschelde geplaatst. De 
NOB is betrokken bij deze inspraakrondes met als resultaat dat 
bij slechts drie duiklocaties MZI’s worden geplaatst. Deze MZI’s 
liggen er gedurende het jaar 2009. Daarna worden ze 
weggehaald en geplaatst op permanente locaties in de 
Oosterschelde. Ook bij de keuze van de permanente locaties is 

de NOB betrokken. Dat proces loopt nog, maar zoals het er nu naar uit ziet komen er vanaf 2010 geen 
MZI’s bij duiklocaties. 

De drie duiklocaties waar MZI’s geplaatst worden zijn Noordbout (30), Levensstrijd (34) en Pikgat (37). 
Wij adviseren niet bij of in de buurt van MZI’s te duiken. De MZI’s worden geplaatst boven bestaande 
mosselpercelen en liggen er tot het einde van dit jaar. De aanwezigheid van een MZI beperkt de ruimte 
om op deze plaatsen te duiken. Respecteer de broodwinning van de mosselvissers en blijf, ook voor je 
eigen veiligheid, uit de buurt van de installaties.  

De NOB is net zoals andere belanghebbenden betrokken bij de keuze van de locaties en steunt de 
mosselsector bij het zoeken naar alternatieve methodes voor de mosselvisserij. Voor meldingen over 
problemen met en vragen over MZI’s kun je terecht bij zeeland@onderwatersport.org 

Mosselzaadinvanginstallatie 

Door Rienk Kamer. Gelezen op NOS Binnenland, 4 maart 2009, door Dick Hoeksema 
 

‘Mosselzaadinvanginstallatie’. Een prachtig woord voor scrabble (of past het niet op het bord?!). Het 

levert in ieder geval meer punten op dan ‘mosselkor’. En misschien geldt voor de Zeeuwse mossel-
kwekers in de toekomst ook wel dat mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) hen meer gaat opleveren dan 
de aloude mosselkorren. Dat hopen ze wel, want de kwekers hebben beloofd dat ze over dik tien jaar 
geen korren meer gebruiken bij het opvissen van het mosselzaad uit de Waddenzee. Om te beginnen 
wordt dit voorjaar twintig procent van de Waddenzee voor de vissers gesloten. In 2020 moet uiteindelijk 
het hele gebied ‘mosselkor-vrij’ zijn. In ruil daarvoor stapt de milieubeweging niet meer naar de rechter. 
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Al meer dan honderd jaar geleden zijn de 
Zeeuwen al actief in de mosselvisserij. Daarbij 
wordt de mosselkor gebruikt, een stalen frame 
van bijna twee meter breed, met daarin een 
ondiep net. De kor sleept over de bodem en vist 
zo het mosselzaad op, dat op andere percelen in 
de Waddenzee (en de Oosterschelde) verder 
wordt opgekweekt. Het gaat jaarlijks om zo’n 
veertig miljoen kilo mosselzaad. 
De laatste jaren maken milieuorganisaties als de 
Waddenvereniging en Natuurmonumenten steeds 
meer bezwaar tegen deze manier van vissen. Het 
beschadigt de bodem te veel en het haalt voedsel 
voor vogels weg. Dat zijn zo’n beetje de 
belangrijkste bezwaren. Toen de Raad van State 
in februari 2008 de vergunning voor de 
voorjaarsvisserij vernietigde, kwam het voortbestaan van de sector in gevaar. Want zonder visserij geen 
mossels natuurlijk. 
 
Maandenlang werd er achter gesloten deuren onderhandeld. 1 maart was de deadline, die minister 
Verburg van LNV de partijen had opgelegd. Het is uiteindelijk 4 maart geworden. Toen zetten de 
mosselkwekers, de natuurbeschermers en de minister hun handtekening onder de nieuwe afspraken. 
Is daarmee het conflict écht definitief uit de wereld? Dat is maar zeer de vraag. Want het grootschalig 
gebruik van de MZI’s is een experiment. Niemand weet of ze net zoveel opbrengen als de aloude 
mosselkorren. En wat gebeurt er met de mosselbanken in de Waddenzee, die niet meer bevist worden? 

Herstellen die zich weer, zoals de natuurbeschermers denken, of 
krijgen juist andere agressieve soorten, zoals de Japanse oester, 
de kans om zich daar te vermeerderen? En dan de garnalen-
vissers. Zij hebben al aangegeven dat er in de Waddenzee wat 
hen betreft geen ruimte is voor grote gebieden met MZI’s. Want 
daar willen zij juist vissen, maar als daar allemaal netten hangen, 
kan dat natuurlijk niet. Vragen, waar nog geen antwoorden op zijn. 
Het zou er toe kunnen leiden dat, ondanks alle goede 
bedoelingen, halverwege de rit blijkt dat het tóch niet zo’n goed 
idee was, om de mosselvissers met hun korren uit de Waddenzee 
te weren. Maar dat is voor later zorg. De mosselsector heeft weer 
toekomst en de Waddenzee gaat erop vooruit. Waarschijnlijk. 
 
En o ja, er is nog een addertje onder het gras: niet alle milieuclubs 
doen mee. De faunabescherming (die ook al jarenlang vecht tegen 
het kievitseieren rapen in Friesland) en Greenpeace bijvoorbeeld 
zaten niet aan de onderhandelingstafel. Zij kunnen, als de minister 
een nieuwe vergunning uitgeeft, wél naar de Raad van State om 
die aan te vechten. Als de vergunning net zo slecht is als de 
vorige, dan zou de Raad opnieuw tot vernietiging kunnen 

besluiten. Dan is het convenant in één klap waardeloos geworden. 
 

Wat is een  
mosselzaadinvanginstallatie? 
 
Gelezen op Zeelandnet Communities door Dick Hoeksema 

Een mosselzaadinvanginstallatie is een constructie waarbij met 
behulp van touwen en netwerk mosselbroed wordt opgevangen. 
 
Mossel zaad invang installaties worden gebruikt om mosselzaad in te 
vangen door substraat in de waterkolom aan te bieden waaraan de 
mosselzaadjes zich kunnen hechten en ontwikkelen zonder veel last 
te hebben van predatie door bodemdieren als zeesterren, krabben en 
garnalen. Na enkele maanden wordt het zaad geoogst en alsnog op 
naar de kweekpercelen verplaatst. Er zijn invangsystemen waarbij 
gebruik wordt gemaakt van vertikaal gehangen netten en touwen, en 
er zijn systemen waarbij touw om een haspel is gewonden. Er wordt 
ook met dobbers geëxperimenteerd. 
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De DTZ-muts op 30 meter diepte. 
 
Ja ook Arjo moest er aan geloven, de DTZ-muts, en wel op het wrak van Hilma Hooker op Bonaire. Moet 
dat nou? Ja joh, is leuk! Even je adem inhouden want als je uitademt vliegt de muts van je hoofd af. Even 
vergeten te zeggen dat de foto genomen was, dus 
daar stond hij dan met zijn adem al een minuutje in-
gehouden te hebben, terwijl de foto al genomen is.  
 
Even over het wrak zelf. Het wrak ligt op ongeveer 
30 meter diepte. De Hilma Hooker, een Columbi-
aans schip, is 72 meter lang en zonk in 1984 vlak 
voor de kust van Bonaire. Wat het schip vervoerde 
was niet echt duidelijk. Wel was duidelijk dat het 
schip 12 ton cocaïne en marihuana aan boord had. 
Een mega-vangst. Door problemen met de schroef 
en besturing zonk het schip. Nu is het een grote 
trekpleister voor duikers. Je kunt in en rond het 
wrak duiken en dat hebben we dan ook twee keer 
gedaan. 
 
Erik Veerhoek 
 
 

 
Door: Leon Joosse    
 
Dit maal een verslag uit de Luchtbel van december 1979:  
Veranderde duikplaats 
 
Zaterdag 11 november was er een duik gepland in de Grevelingen. De 
plaats was nog niet bekend. De week daarvoor was het duiken in de 
Oosterschelde. Het weer was toen knap mistig. Nou dat was het de bewuste 
zaterdag dat de Grevelingen op stond ook. 
Wij, de TC, vonden het niet verantwoord om daar naar toe te gaan om te 
duiken i.v.m. de vrij dikke en hardnekkige mist. We zouden naar de binnen-
haven gaan. Mooi, komen we bij het zwembad in Middelburg, was er nog 
niemand. Na een minuut of 5 wachten kwam er 1 persoon op de velo en ja, 

nog twee met een auto. Na afgesproken te hebben dat de bestemming 
was veranderd en waarom, zijn we naar de binnenhaven gegaan. 
 
Daar omkleden viel niet mee: de mist maakte het wel erg koud. De tempe-
ratuur was maar 2 graden Celcius, maar het water was wel 12 graden 
i.v.m. het koelwater van de PZEM, dat daar ter plaatse in de haven 
uitmondt. 
Na de buddies ingedeeld te hebben, was het springen geblazen vanaf de 
kademuur het water in. De duiktijd was rond de 40 tot 45 minuten. De 
mistflarden maakten het soms niet mogelijk de andere kant van de haven 
te zien, dus hadden ze de mededeling gekregen niet over te steken naar 
de andere kant.  
 
De duikleider heeft daar op de kant staan te blauwbekken en was blij dat 
ze weer aan de kant stonden na drie kwartier. Toen was het voor de 
duikers blauwbekken. Het water uit, pak uit met 2 graden Celcius en vervolgens in je blootje& brrr! Ze 
hebben er geen nadelige gevolgen van ondervonden, want ze waren later toch weer in het zwembad.  
 
De kleine onbekende 

Achter Arjo zie je de schroef van het wrak. 
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In februari begint het altijd weer te kriebelen: zouden er al snotolven zijn?? Zoektochten bij het Koepeltje 
en Nieuwe Kerkweg leverden nog niets op, nou ja geen snotolven dan, wel bijvoorbeeld een zeedahlia en 
lekkere friet met saté. 
 
Begin maart hoorden we van Eric van L. dat er 
snotolven (meerdere!) bij de Zeelandbrug zouden 
zitten. Dat moest natuurlijk letterlijk tot op de bodem 
uitgezocht worden! Sabine ook zo gek gemaakt om 
mee te gaan zoeken, maar helaas die duik konden 
we Snot nog niet vinden. Wel een paar mooie 
zeedonderpadden, een meun én Sabine heeft nu 
gezien hoe een wulk een handstand doet, dat is 
natuurlijk ook wat kou lijden waard! 
Olivier besluit ook weer een kijkje onderwater te 
nemen, hij heeft de goede gewoonte om tijdens zijn 
eerste duik van het jaar altijd een snotolf te zien en 
is dat dit jaar dus ook van plan. We doen er alles 
aan en zoeken ons een slag in de rondte, maar 
helaas&. geen snotolf. Wel weer veel wulken met eitjes, en rosse sterslakken met eitjes. Olivier raakt er 

ge woonweg ziek van. 
We geven niet op! Informatie over de exacte locatie van Snot 
is soms moeilijk los te krijgen, maar een paar aardige duikers 
geven ons goede tips. Erik, Marcel en ik zwemmen op een rij 
en speuren de bodem af en dan eindelijk vindt Erik hem! Hij 
is niet zo mooi van kleur, maar hij is wel heel groot. Foto’s 
maken is nog lastig met al dat zweefvuil in het water. 
Nu schijnt er nog één te zitten, die willen we dan eigenlijk ook 
nog zien, dat lukt natuurlijk ook niet gelijk de eerstvolgende 
duik, dus gaan we gewoon nóg een keer. Het is inmiddels 
begin april en het water is heel 
erg helder. De lampen van 
Erik en Frans zijn onderwater 
op afstand nog te zien. 
Plotseling geven ze signalen, 

jawel ze hebben de andere snotolf gevonden! Het is een heel lief kleintje, 
met felle oranje en roze kleurtjes. Het lijkt wel een buitenaards 
ruimtewezen! Eerst maak ik wat ruzie met m’n camera, maar dan lukt het 
toch om deze bijzondere vis vast te leggen, super!  
 
Mathilde Matthijsse 
 
 

 
 
Op 20 juni is het weer zover! Dan houden we in de voormalige veerhaven van Zijpe de jaarlijkse 
snackduik. Iedereen is welkom, maar geef je van te voren op, dan weet de barcommissie wat er 
ingeslagen moet worden. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: om half twee verzamelen bij de ‘Hangcultuurkwekerij Veerhoek’ in 
Zijpe, waarna om 14.00 uur een briefing zal plaatsvinden. Vervolgens, na de duik, zullen de frietpannen 
aangezet worden om de hongerige magen te vullen. 
Voor de snacks en drank vragen we een bijdrage van € 5,00. Deze graag voldoen aan de barcommissie 
ter plaatse. Opgeven kan tot 10 juni via de mail. En voor de mensen die nog nooit gedoken hebben in 
de voormalige haven verwijs ik je naar mijn site www.duiktussendemosselen.nl 
 
Tot 20 juni!                                           Erik Veerhoek 
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Woensdag 8 april 2009 - Om 19.30 uur bij de Veerse Gatdam. Vandaag gaat het gebeuren. De eerste 
officiële buitenduik van de groep beginnende 1*-kandidaten. 
 

Overdag komt 
de regen met 
bakken uit de 
hemel en het 
is koud! Maar 
& er gloort 
hoop aan de 
horizon. In 
het begin van 
de avond 
trekken de 
wolken open 
en de zon 
komt zelfs 

tevoorschijn. 
Kijk, en dat 
hadden we 
nou net even 
nodig& 
 

Gespannen 
en vol goeie 
moed, we zijn 
er allemaal 

klaar voor. Bepakt en bezakt, iedereen een buddy, gecheckt en dubbel gecheckt: we kunnen& Er staat 
zelfs wat publiek/fans op de kant om ons uit te zwaaien. Dit gaat goed komen. En het kwam goed& 
  
Bij een watertemp van 10 graden dalen we het groene water in. Wow, zo voelt dat dus&  
Op ’t gemakkie zwemmen we wat rond, verbazen ons over de enorm dikke zeesterren, drukken hier en 
daar wat op de knopjes van de inflator, houden onze meters en buddy nauwlettend in de gaten (we zitten 
vast aan de buddylijn, dus de kans op verdwalen is beperkt tot een minimum) en we genieten. Hier 
hebben we dus zo hard voor gestudeerd en ons in ’t zweet getraind in het zwembad. Nou, het is de 
moeite meer dan waard en dit is dan nog maar het begin.  
 
Na afloop verraste Fien ons nog met een heet bakkie koffie, heerlijk! iedereen heeft genoten van deze 
eerste duik. De kou hebben we niet gevoeld (bikkels hoor!) en we zijn helemaal klaar voor de volgende 
duik&.!  
Eerlijkheidshalve moet ik erbij zeggen dat het niet mijn allereerste duik is geweest. Vorig jaar zomer 
mocht ik al eens genieten van een duik, onder supervisie van Roel, in het Veerse meer bij 
Wolphaartsdijk. Heb toen alleen maar ademloos rond gekeken naar de prachtige onderwaterwereld in 
Zeeland. ‘k Had wel eens in Egypte gesnorkeld (ook fantastisch natuurlijk), maar dat er zo dichtbij huis 
ook zoveel moois te zien is& Echt super! 
Reden temeer om me op te geven bij een heuse 
duikvereniging. En ik heb er tot op de dag van 
vandaag geen moment spijt van gehad.  
 
Gisteren al m’n 7

de
 buitenduik gemaakt. Bij 

Scharendijke, Den Osse. Kraakhelder water, zonnetje 
erop, Frans als buddy, dus wat wil je nog meer&;-) 
Veel moois gezien en nog een aantal oefeningen 
kunnen doen.  
 
Ja , duiken is een leuke hobby. ‘k Hoop er nog veel te 
kunnen maken, met ‘nieuwe‘ en ‘ouwe’ DTZ-leden& 
 
Marjon Jobse 



 15

 

 
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 Stavenisse Afvaarttijd Bestemming  

Zaterdag 13 juni LW 13.46  11.30 Kulkenol havenhoofd (Zierikzee) 

Zaterdag  18 juli HW 12.26  10.45 Veenkant Gorishoek ‘Muer’ 

Zondag 16 augustus HW 11.50  10.00 O 31 (lamp Kees Jan) 

Zondag 30 augustus HW 12.16  10.00 Sleepwrak Tholensche Gat 

Zaterdag   5 september LW  10.45  ?????? Onder voorbehoud DRIFTDUIK 

 
Deelnemers bootduik 13 juni: 
Marco Collignon    Renaat Burggraeve 
Kees Glas     Dick Hoeksema 
Marcel Jobse     Leon Joosse 
Bert Kögeler     Rinus Krijger 
Mathilde Matthijsse    Peter Meerleveld 
Michiel de Smit     Chris Spoor 
Frans Spoor     Olivier Spoor*  
To Verhaeghe de Naeyer Han de Vlieger  
 
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, T (0118) 61 43 42 (eventueel 
aan Erik Veerhoek, T (0118) 47 50 83).  
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 volgende bepaald: 
� Twee sters brevet verplicht 
� Bijdrage voor een 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 13 juni is verstreken.  
Opgave is nog steeds mogelijk De plaatsing is op volgorde van aanmelding. Er 
kunnen maximaal 16 personen mee. Een maand voor het vertrek kunnen 
introducés worden aangemeld (wel zelf de bijdrage aan DTZ regelen, zie boven).  
 
Veel duikplezier! 
Kees Glas 
 
PS. Neem vooral een decompressieboei en/of gidslijn mee!! 
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De Bovenwindse Eilanden. 
 
Vrijdagmorgen 6 maart 2009 rijden we vroeg richting Schiphol. Onze ervaring 
van de laatste jaren heeft ons geleerd op tijd weg te rijden i.v.m. de enorme 
files bij Den Haag en Amsterdam. We stallen onze auto bij Easypark2fly in Abbenes en in 10 minuten 
brengen zij ons met de bus naar Schiphol. We vliegen op tijd en in het vliegtuig zit ik naast twee 
Middelburgers. We raken aan de praat en als ze horen dat we duiken zeggen ze: oh, dan ken je Kees 
Jan Lastdrager zeker ook wel? De wereld is klein. 

 Aangekomen op St. Maarten nemen we de taxi 
naar Holland House. Binnen 10 minuten kun je daar 
zijn, ma  ar nu even niet. De Heineken Regatta is 
de volgende dag en St. Maarten zit potdicht met 
verkeer. De chauffeur keert om en rijdt via het 
Franse gedeelte in 1 uur naar het hotel, we hebben 
gelijk het hele eiland gezien bij nacht. 
 
In het hotel kopen we een fles water, zetten een 
bakje thee op de kamer en kruipen dan in bed. De 
volgende morgen staat om 6.30 u de taxi weer 
voor, om ons wederom naar het vliegveld te 
brengen, nu voor de vlucht naar St Kitts. Met het 
kleinste vliegtuig waar we ooit mee gevlogen 
hebben, 10 personen incl. 2 piloten en alle bagage, 
vliegen we in 26 minuten naar St. Kitts. Als de 
bagage niet allemaal mee kan, komt het met de 

volgende vlucht mee. In het vliegtuig zit ook de purser van de Caribbean Explorer 2, de boot waarmee wij 
de volgende week een live aboard doen van St. Kitts naar St. Eustatius, Saba en dan naar St. Maarten. 
Met haar rijden wij mee in een bus naar de boot. Daar aangekomen mogen we de koffers wel achterlaten, 
maar we mogen pas om 15.00 u aan boord. Het is nu 
9.00 u, ze zijn aan het schoonmaken en  bevoorraden. 
We nemen een rugzakje met de belangrijkste dingen 
mee en lopen in 5 minuten naar het centrum van St. 
Kitts. Daar vermaken wij ons tot 15.00 u. Vooral veel 
mensen kijken en wat eten.  
Als het tijd is melden wij ons aan boord, we worden 
verwelkomd door de bemanning die bestaat uit de 
kapitein, een technische man, een Schotse purser, 
een Engelse kokkin en 3 duikgidsen. Langzaam 
druppelen de gasten binnen, 13 Amerikanen, overal 
vandaan. Na een drankje gaan we naar onze hut om 
uit te pakken. De hut is comfortabel, een 
tweepersoonsbed, wastafel, apart een douche, wc en 
airco (brrrrrr). Rinus tuigt alvast de flessen op, op het duikdek. We hebben een vaste plek waar de 

flessen constant opgetuigd staan en ter plekke gevuld 
worden na de duik. In een vak eronder kun je de rest 
van je spullen kwijt, goed geregeld. De pakken hangen 
aan een kapstok.  
 
Na het diner vertelt de kapitein iets over de boot, de 
regels en de veiligheid aan boord. Daarna kruipen we 
in bed, we zijn moe. De boot blijft vannacht in de haven 
van St Kitts. De volgende ochtend na het ontbijt krijgen 
we een lange briefing over van alles en nog wat. Per 
dag is het mogelijk 5 duiken te maken, 7.00 u ontbijt, 
duiken om 8.30 u, 11.30 u, lunch om 12.00 u, duiken 
om 13.30 u en 16.00 u, diner om 18.00 u en een 
nachtduik om 19.30 u. De eerste 2 dagen duiken we 
rond St. Kitts. Wat we zien onder water valt tegen. Veel 

dood koraal, orkanen hebben veel verwoest, de laatste nog in oktober 2008. Een wrak en veel ankers uit 
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de oudheid, ankers die gekapt werden als schepen beschoten werden vanaf forten. De nachtduik is wel 
mooi. Na de nachtduik worden we op het duikdek opgewacht met chocomel en een likeurtje.  
 
De eerste dagen stond er een koude wind (het is 
hier ook nog “winter”) en regende het zelfs af en toe 
een beetje. Tussen de dagduiken door krijgen we 
fruit, snacks, cake of een plankje Franse kaas. Er 
zijn allerlei soorten frisdranken en sapjes en tijdens 
het diner rode en witte wijn. Voor ‘s avonds kun je 
kiezen uit allerlei sterke dranken. Wij zitten bijna 
altijd aan tafel met dezelfde groep, een vader met 
zijn zoon en een vader met zijn dochter. We hebben 
leuke gesprekken over de meest uiteenlopende 
zaken (natuurlijk ook over Obama). 
 
Dinsdag duiken we rond St. Eustatius, een ranger 
van Stenapa duikt mee, omdat het een nationaal 
park is. Het koraal is hier al beter. En de temperatuur wordt ook beter. Woensdag, donderdag en vrijdag 
ochtend duiken we rond Saba. Het koraal is mooier, maar niet echt spectaculair, weinig kleur en 
diversiteit. Zowel op St. Eustatius als op Saba is het mogelijk een eilandtour te doen; je mist dan wel de 

4
e
 duik.  

 
Wat we zoal gezien hebben de afgelopen dagen: 
adelaarsroggen, div. naaktslakken, wrakken, langoesten, 
schaamkrabben, veel soorten murenes, veel barracuda’s, grote 
bekersponzen, grote en veel gorgonen, vliegende ponen, heel 
veel schildpadden, pijlstaartroggen, verpleegstershaaien, 
zwartpuntrifhaaien, slangmurene, enz. Je hoorde de walvissen 
zingen onder water! 
 
Vrijdagochtend is de 
1

e
 duik om 6.00 u, 

dan ontbijt en de 2
e
 

om 8.45 u. Dan 
wordt koers gezet 

naar St. Maarten, aangekomen in de haven is er lunch. 
Daarna kunnen we een rondje doen in St. Maarten. De 
laatste avond is de bemanning vrij dus moeten we zelf 
achter avondeten aan. De volgende morgen, zaterdag, 
moeten we om 8.30 u van boord. Dit was de laatste reis in 
de Caribbean. De boot wordt schoongemaakt en 
bevoorraad en zal dan vertrekken naar de Bahama’s voor eenzelfde soort liveaboard. 

 
Om 9.00 u brengt de taxi ons naar het vliegveld 
voor een vlucht naar St. Eustatius. Daar worden 
we door mr. Chocolate naar The Old Gin House 
gebracht. Dit is een oude jeneverstokerij, alles 
zéér koloniaal ingericht. Het is in oktober 2008 
overgenomen door twee jonge Nederlanders, 
Monique Koning en Wouter Koeneman. We 
hebben een mooie grote kamer met een 
tweepersoonsbed en een grote badkamer, tv, 
airco en fan. Het hotel heeft een restaurant voor 
het diner in de jeneverstokerij en een beachbar 
aan het water voor het ontbijt en de lunch. 
Verder kun je daar de gehele dag terecht voor 
drankjes of om beneden op een strandstoel 
liggen. Voor de beachbar kun je prachtig 
snorkelen op de oude stadsmuren en er is van 

alles te zien, eigenlijk een huisrifje. De laatste dag zagen wij daar zelfs twee schildpadden.  
Onze duikspullen worden na anderhalf uur al opgehaald door de duikschool Golden Rock Divers. 
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De duikschool ligt op 5 minuten lopen van het hotel en wordt geleid 
door Michelle en Glenn Faires, de vorige eigenaren van The Old Gin 
House. Zij vonden de combinatie van hotel-restaurant en duikschool te 
veel en zijn verhuisd naar het duikpand bij de haven. Het is simpel 
maar relaxed, de duiken worden begeleid door Glenn, Stefan (een 
Nederlandse instructeur), Winston of Rinaldo (Antilliaanse 
divemasters). Motorbootje Stumpy brengt je in 5 tot 20 minuten naar de 
duikstekken. 
Waar wij wilden duiken, wilde Glenn weten. Nou, het hoefde niet diep, 
maar wel iets te zien en op de Charles Brown, een afgezonken 
kabellegger van 110 m. lang, voor de kust. Dat kon en hij nam ons zelf 
mee de tweede dag, naar het wrak dat op 31 m. diepte ligt. Het wrak is 
weinig begroeid, maar héél erg indrukwekkend als je er op afdaalt. We 

zwommen helemaal door de 
gangen van voor naar achteren. 
De tweede duik die dag was op 
een zandplaat (soort muck diving) 
genaamd Blue Bead Hole. Hier is 
ooit een schip vergaan met heel 
veel blauwe kralen aan boord. 
Deze blauwe kralen worden tot op de dag van vandaag nog af en 
toe gevonden in het zand en deze mag je dan meenemen, ondanks 
de historische wa  arde die ze hebben. En jawel, Coby vond er een 
en iedereen was lyrisch over deze bijzondere vondst. De kraal komt 
uit het jaar 1500 en het vinden ervan betekent dat je terugkomt naar 

St. Eustatius. Wie weet? 
 
We hebben 4 dagen gedoken, twee duiken per dag. Wat we hier gezien hebben: mooie overhangende 
gestolde lavastromen, veel pijlstaartroggen, puffers, baarzen, jacks, veel schildpadden, veel soorten 

blenny’s, pijlinktvissen, 
supermooie kreeftjes in 
anemonen, zwarttiprif-
haaien en de bekendere 
Caribische vissoorten. 
Aan de kustweg waar wij 
zaten staan div. 
restaurantjes waar je 
lekker kunt eten, bijv. in 
het Golden Era op 2 
minuten lopen van the Old 
Gin House. Naast ons 
hotel was een trap naar 
boven, heel steil en dan 
stond je direct in het 

centrum van Oranjestad met Fort Oranje; ook daar diverse restaurantjes, twee banken en een grote 
supermarkt. 
De laatste dag, donderdag, hebben we nog een 
eilandtour gemaakt met Bobby. Met hem hebben 
we Oranjestad en Fort Oranje nog eens goed 
bekeken, een klein museum over de geschie-
denis van St. Eustatius en Fort de Windt. Hij 
vertelde over St. Eustatius en het werd een 
gezellige rit. 
Vrijdag vlogen wij om 14.30 u naar St. Maarten 
en om 19.25 u met een tussenstop van 1,5 u op 
Aruba naar Amsterdam, waar wij zaterdag om 
12.20 u aankwamen na een lange (nachtelijke) 
reis. Na een telefoontje stond de bus van 
Easypark2fly na 10 minuten voor onze neus en 
bracht ons weer bij onze auto, waarna we op weg 
konden naar Middelburg.  
 
Coby Krijger 
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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. 
Renaat. 
      Henk Betlem    
Renaat Burggraeve       Marian Roos     
Marco Collignon                         Bert Schreurs    
Kees Glas      Frans Spoor      
Leon Joosse                       Benny vd Steen   
Kees Jan Lastdrager     Erik Veerhoek    
Roel van der Mast        Harm Verbeek    
 
 

 
 

Merel Verbeek en Daniëlle Dehing hebben hun lidmaatschap opgezegd.  
De duikopleiding was toch niet wat ze er van hadden verwacht.  
 
Links de toegezegde foto van Paul Neve 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Vr 17 april   Info Duikmaterialenonderhoud, ‘De Grevelingen’, 19.00 uur  
Wo 22 april   Laatste uur avondopleiding in het zwembad, 21.15 - 22.15 uur 
Do 30 april   Uiterste datum opgave bootduiken 
Za 9 mei   Hans Verkooijen Wandeling, ‘Deltapark Neeltje Jans’, 14.00 uur 
Zo 17 mei   Laatste uur vrij zwemmen in het zwembad, 12.30 - 13.30 uur 
Ma 18 mei   Deadline juni-Luchtbel 
Wo 20 mei   Laatste uur avondtraining in het zwembad, 20.15 - 21.15 uur 
Za 23 mei   Wereldrecordpoging duiken, Veerse Dam (westzijde), 13.00 uur,  
    aanmelden 10.00 -11.00 uur 
Ma 15 juni   Deadline juli/augustus-Luchtbel 
Za 20 juni   Snackduik Veerhoek’s Place, 13.30 uur 
Zo 21 juni   Hans Verkooijen Wandeling, ‘Deltapark Neeltje Jans’, 14.00 uur 
 
 


