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Apetrots zijn wij op onze "hoofd"redacteur (zo wil hij overigens niet genoemd 
worden)!! Geheel onverwacht zag hij de Ben van Gelder-prijs zijn richting op komen. 
En verdiend, dachten wij. Ik [Veronica; red.] ben slecht in begindata (behalve mijn 
geboorte....), maar hij moet inmiddels al zo'n acht of negen jaar de eindredactie van De Luchtbel voor zijn 
rekening nemen. En wij zijn heel blij dat hij dat nog steeds vol inzet blijft doen!! Dick: van harte!! Uiteraard 
in deze bel zijn eigen verhaal. 
Hoera, het bestuur is weer op volle sterkte. In deze Luchtbel de wisseling van de wacht. En direct ook 
alweer een ”Van de voorzitter”. 
De muts is weer gesignaleerd, ditmaal in Zwitserland. Een bijzondere duikplek is in Mexico te vinden. 
Maar er zijn nog meer duiktips: tien prachtige locaties! En we nemen deze keer een duik in het logboek 
van Alcuin de Weert. Wat dacht je van een Koraal Duivels avontuur op Bonaire? Voor de onderwaterfoto-
grafen onder ons is er informatie over de onderwaterkampioenschappen in Zeeland. Wie weet schuilt er 
een nummer 1 in onze eigen gelederen!! 
O, ja de kopijmap raakt weer enigszins leeg, dus schroom niet en kom maar weer op met jullie kopij. De 
eerste buitenduiken zijn alweer achter de rug, we lezen graag de eerste ervaringen. De kopij  als het kan 
uiterlijk 17 mei a.s. naar de redactie, we kijken er naar uit! Nu eerst veel leesplezier! 
 
Arjo, Margreet, Marian en Veronica 
 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Colofon 
2 Van de redactie / Verjaardagen  

 / Inhoudsopgave  
3 Van de voorzitter / Hartelijk dank bestuursleden! 
4 De Ben van Gelder-trofee / Diepste onderzeekrater 
5 Na ‘Earth’ nu ‘Oceans’ 
6 Duikverbod Schelphoek West / Onderwaterfotografie- 

 kampioenschap / Hoe goed zijn jouw foto’s? 
7 Twee kampioenschappen / Infomarkt 30 mei en 6 juni 
8 Camera’s in duikwrak / 

 / Fauna Zeelandica 5: kreeftachtigen 
9 Bijzondere zwemplekken 
10 Koraal Duivels avontuur op Bonaire 
11 Waar is de muts? / Top 10 mooiste duiklocaties 
13   Uit het logboek van Alcuin de Weert 
14   De ontdekking van ‘Vrouw Maria’ 
15   In Nemo 33 is het altijd helder 
16   Bootduiken in 2010 II  Opgave gevraagd 
17   Nieuwe Droogpak Repair Shop in Zeeland 
 / Zwitser breekt freedive record 
18   Wrak Ritthem balanceert op het randje 
19   De vullerslijst / Mutaties per 1 apr 2010 / Agenda       
 / Mentorenlijst 2010     

Mei 2010: 
  4 – Michael Veerhoek 
  8 – Peter de Groot 
  9 – Saskia Janse 
15 – Maarten Janse 
 

Juni 2010: 
  1 – Jeroen de Maat 
  5 – Anke Engelberts 
10 – Marijke Croes 
10 – Peter Veerhoek 
11 – Marinella van Es 
12 – Adrie van Loon 
15 – André Boogaard 
15 – Frans Spoor 
17 – Sylvia Weenink 
21 – Bert Kögeler 
22 – Marian van den Berg 
22 – Wiebe de Bonte 
22 – Jaro van Waarde 
23 – Yoeri van Es 
24 – Marijke van Hoek 
28 – Erik van Russen Groen 
29 – Yolanda de Jong 
30 – Alcuin de Weert 

Beginnersfoutje... 
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Beste duikvrienden en vriendinnen, 
 
Nou, mijn eerste stukje als kersverse voorzitter. Tenminste, ik hoop dat ik de deadline van De Luchtbel 
van mei haal, anders is het al niet meer zo heel vers.  
 
De komende tijd ga ik me eens verdiepen in de vereniging. Ik weet nog lang niet wie iedereen is of kan 
nog geen naam onder een hoofd plakken. Maar dat komt wel goed en onderwater zien we er toch bijna 
allemaal hetzelfde uit.  
Er is een hoop te doen en ik heb er zin in en hoop dat we als relatief nieuw bestuur de zaken snel kunnen 
oppakken. Maar we zijn een duikvereniging en alle bestuurlijke activiteiten mogen natuurlijk niet in de 
weg staan van het hoofddoel. Want het is lekker weer, de zon schijnt en het duikpak begint te kriebelen. 

Deze weken neem ik mijn buurman Wim een beetje op 
sleeptouw (of liever buddylijn). Wim is nog maar net 
begonnen bij DTZ en heeft nog geen duikervaring. We 
proberen de opleiding in versnelde vorm te doen, zodat we 
snel in het buitenwater kunnen. Ik vind dat een van de 
leukste dingen, iemand enthousiast maken voor de 
duiksport. Nog steeds heerst er grote onwetendheid onder 
de bevolking over de pracht en praal onder de Zeeuwse 
wateren. “Je ziet toch wel niets” of “tis zeker een grijze 
blubberzooi” zijn nog steeds veel geplaatste opmerkingen. 
Hoe leuk is het dan om een onwetende kennis te laten 
maken met de eerste kreeft of platvis. De verwondering en 
verbazing die in de ogen is te lezen is goud waard. 

 
Deze week (14 april) gaan de 0-sters voor het eerst naar buiten. Ik ben benieuwd naar de verhalen.. 
 
Goeieduik en tot ziens, Henk 
 

 
 
Algemene Ledenvergadering, 12 april 2010. 
 
De overdracht van de voorzittershamer 
 
V.r.n.l. de gaande en de komende man, Renaat 
Burggraeve en Henk Jobse. 
 
Renaat bedankt en Henk veel succes! 
 

 
 
 
 
Rechts de scheidende penningmeester, Marnix 
Poelman, met links Frans Spoor. Niet aanwezig 
waarnemend en scheidend secretaris Ivo Legein. 
 
Marnix en Ivo veel dank! 
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Adriënne Withagen en Renaat Burggraeve  
namen afscheid van de evenementencommissie. 
Adriënne en Renaat bedankt! 
 
Rechts op de foto Adriënne en links Annick 
Creemers.  
 
Naast Henk Jobse treden als nieuwe bestuursleden 
aan: 
- Cees Deijnen, secretaris 
- Ben Wolters, penningmeester 
- Alcuin de Weert, lid 
Cees, Ben en Alcuin: veel succes!! 
 
 

 
 
Tja, daar zit je dan. Met de mond vol tanden... Ik zat al op het puntje van de 
stoel om de kersverse gelukkige te feliciteren en hem/haar te vragen zijn 
diepste gevoelens van dat moment te delen met De Luchtbel. Uit het inleidende 
toespraakje van de voorzitter viel niet af te leiden wie de gelukkige zou zijn. En 
alle bestuursleden deden ook hun best om iedereen in het algemeen en 
niemand in het bijzonder 
aan te kijken. Dus daar 
werd ik ook niet wijzer van. 
En dan valt je zelf de eer 
ten deel! De Ben van 
Gelder-trofee! Een grote 
verrassing. Wat moet je 
daar nu op zeggenS 
Allesoverheersend is 
natuurlijk het plezierige 

gevoel dat naar boven borrelt. Een wissel-trofee 
ingesteld op voordracht van Bert Schreurs, die zoals 
Paul Poland dat vorig jaar omschreef, wordt 
uitgereikt aan mensen die zich, naar het voorbeeld 
van Ben van Gelder, op bijzondere wijze 
verdienstelijk hebben gemaakt voor de overige 
leden. Dat slaat natuurlijk in mijn geval op het redigeren van De Luchtbel. Deze prijs draag ik dan ook op 
aan de hele redactie, want zoals ieder wel zal weten is de productie van ons clubblad teamwork, waar elk 
teamlid een onmisbare bijdrage levert. Ik ben er trots op dat ik namens de redactie een jaar met de Ben 
van Gelder-trofee mag pronken. DTZers, hartelijk dank!!    
           Dick Hoeksema 
 

 
Gelezen op www.nu.nl 

  
AMSTERDAM - Britse wetenschappers zeggen de diepste 
onderzeekrater te hebben ontdekt in de buurt van de 
Kaaimaneilanden. 
 
Dat heeft geofysicus Maya Tolstoy maandag gezegd. Volgens 
haar ligt de vulkaankrater een kilometer dieper dan de krater 
die tot dusverre bekendstond als het diepst liggend. 
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De wetenschappelijke expeditie aan boord van de RRS James Cook ontdekte de krater op vijf kilometer 
onder de oppervlakte van de Caraïbische Zee in een gebied dat bekend is als de Kaaimantrog, een 
diepte in de zeebodem die diende als setting van de film 'The Abyss' van James Cameron. 
 
De diepte en afgelegen ligging van de vulkaankrater heeft de hoop gewekt dat nieuwe en exotische 
levens-vormen worden gevonden in het hete mineraalrijke water. 
 

 
 
Documentaire Oceans 
 
Voorbij de grenzen van de oceanen bevindt 
zich een miskend en ongetemd universum 
met vreemde wezens die met elkaar 
omgaan, mekaar aanvallen, op mekaar 
jagen en met elkaar leren leven in een wilde 
symfonie. Dit is het verhaal van een 

fascinerende reis in het hart van de oceanen, het geweld 
van de stormen en het uitgebreide territorium van de 
zeewezens. Een verhaal van leven en dood tussen de 
mens en de dieren van de zee. De mens en zijn arsenaal 
aan wapens om te vissen, zijn afval en zijn vergif... Het is 
het begin van een nachtmerrie, maar vooral van een 
droom over een gerespecteerd universum in de zee vol 
leven, diversiteit en beschermde gebieden in 
overeenstemming met de afmetingen van de oceaan. Een 
verzoening tussen de meest geduchte, meest bedreigde 

en meest vertrouwde wezens uit de zee. 
 
In 2007 maakte je een onvergetelijke ontdekkingstocht over de wereld met EARTH. In 2010 word je 
meegenomen op een adembenemende reis door de oceanen. Bijna 3/4 van de aardoppervlakte is bedekt 
door zeeën. Ontdek deze nog onbekende wereld door de ogen van de wonderbaarlijke oceaanbewoners 
in Oceans. Voor de regisseurs is de film Oceans een technische en wetenschappelijke uitdaging geweest 
om de meest spectaculaire en baanbrekende beelden te maken. Van de regisseurs van The Travelling 
Bird, Jacques Perrin en Jacques Cluzaud. Oceans is ingesproken door de bekende acteur Gijs Scholten 

van Aschat. 
 
Deze film draait landelijk vanaf 22 april 
a.s. in diverse bioscopen. Meer 
informatie vind je op 
www.oceansdefilm.nl 
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Uit NOB Nieuwsbrief 6, maart 2010 

 
Projectbureau Zeeweringen is in maart gestart met het versterken van de dijk bij 
duikplaats Schelphoek West (43). Voor deze duikplaats geldt een duikverbod van 1 
maart tot 1 november 2010.  

Duiken waar gewerkt wordt, is 
gevaarlijk omdat er veel groot materieel wordt 
ingezet. Tevens liggen er grote hoeveelheden zand, 
grond, beton en asfalt op de dijk. Ook het water 
rondom de dijken is niet veilig. Veel stortsteen wordt 
per schip aangevoerd. Soms lossen ze dit in 
onderwaterdepots. Dit is levensge-vaarlijk voor 
duikers. Bovendien kan het water troebel worden 
door de werkzaamheden. Ook in de weekenden is 
duiken in het werkgebied verboden. Soms werkt de 
aannemer ook op zaterdag of zondag. Of er gewerkt 
wordt, is niet altijd te zien. Zo kan het voorkomen dat 
stortsteen wordt aangevoerd en op een 
onderwaterdepot wordt gestort, terwijl de kranen in 
het dijkvak onbemand zijn. 

 

 
 
Uit NOB Nieuwsbrief 6, maart 2010  

 
In 2010 organiseert de Nederlandse Onderwater-sport 
Bond (NOB) samen met het Nationaal Park 
Oosterschelde een nieuw onderwaterfotografie 
fotokampioenschap in Zeeland. Iedereen uit 

Nederland en buitenland kan deelnemen aan het kampioenschap dat dit jaar 
voor het eerst georganiseerd wordt. Zowel beginnende als ervaren fotografen kunnen deelnemen. De 
foto's hoeven niet in een bepaalde tijdsperiode gemaakt te zijn en je kunt iedere foto insturen, zolang 
deze maar in de Oosterschelde gemaakt is.  
Voor kinderen tussen 8 en 14 jaar is er een speciaal jeugdkampioenschap. Hiervoor kunnen foto's 
ingestuurd worden die een relatie met de onderwatersport en/of de flora & fauna onder en om het water 
hebben. Foto's van de waterkant van de Oosterschelde tot in het zwembad kun je inzenden, vanaf 
zondag 30 mei 2010 tot 12 september 2010. 

 

foto: Udo van Dongen 

Foto’s maken tijdens het duiken is leuk en dat weet 
een steeds grotere groep duikers. De kwaliteit van de 
gemaakte foto’s wordt  ook steeds beter. Maar hoe 
goed zijn jouw foto’s? Om daar achter te komen kan je 
deelnemen aan een onderwaterfotografie wedstrijd. 
 
Aquashot organiseert jaarlijks de belangrijkste 
wedstrijd op het gebied van de onderwaterfotografie. 
Voor 2010 zijn er voor deze wedstrijd vernieuwingen 
doorgevoerd, waarbij er goed is geluisterd naar de 
wensen van de onderwaterfotografen.  Een nieuwe 
opzet en een nog mooiere competitie!  Deelnemen is 
leuk en leerzaam!  
Samen met andere onderwaterfotografen deel je kennis en wissel je tips uit, maar natuurlijk probeer jij de 
mooiste platen te schieten! 
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Om deel te nemen kom je op zondag 30 mei en/of zondag 6 juni naar Zeeland toe. Je kan dan 
deelnemen aan het Open Nederlands Kampioenschap of het Zeeuws Kampioenschap 
 
Schrijf je nu alvast in, zodat je tijdens de wedstrijddagen sneller aan de slag kunt en ontvang 
bovendien een gratis t-shirt! 

 

 
 
Aquashot organiseert jaarlijks de belangrijkste wedstrijd op het 
gebied van de onderwaterfotografie. Voor 2010 zijn er voor deze 
wedstrijd vernieuwingen doorgevoerd, waarbij er goed is geluisterd 
naar de wensen van de onderwaterfotografen. Een nieuwe opzet en 
een nog mooiere competitie!  Deelnemen is leuk en leerzaam! 
Samen met andere onderwaterfotografen deel je kennis en wissel je 
tips uit, maar natuurlijk probeer jij de mooiste platen te schieten! 

 
Op zondag 30 mei en zondag 6 
juni organiseert Aquashot het 
Open Nederlands Kampioen-
schap en het Zeeuws Kam-
pioenschap. Door medewerking 
van verschillende sponsoren zijn 
er aantrekkelijke prijzen te 
winnen. 
 
Open Nederlands Kamioen-
schap  
Aan het Open Nederlands 
Kampioenschap kunnen fotogra-fen van elk niveau en elke 
nationaliteit meedoen. Je kunt hier winnaar worden van  de losse 
wedstrijdcategorieën. Laat je zien dat je de vijf wedstrijdcategorieën 
het beste te beheerst, dan wordt je uitgeroepen tot kampioen. De 
beste Nederlander mag Nederland vertegenwoordigen tijdens het 
CMAS-WK.  
De vijf wedstrijdcategorieën zijn: Macro, Visportret, Groothoek, 
Groothoek met model en Thema  

Zeeuws Kampioenschap 
Het Zeeuws Kampioenschap is er voor beginnende onderwaterfotografen. Hier kan je aan deelnemen als 
je nog geen “allround” fotograaf bent. 
De twee klassen waarin je kan deelnemen: Beste foto en Beste serie van 3 van foto’s  
 
Zie voor nadere informatie http://aquashot.nl 

 

 
    
                            fotograaf: Karin Brussaard 
 

Kom op zondag 30 mei en zondag 6 juni naar de Onderwaterfotografie 
Infomarkt in de groepsruimte bij Duikcentrum de Grevelingen.  
 
Hier krijg je meer informatie over materialen en het fotograferen van de 
specialzaken die wij in ons taalgebied rijk zijn. DuikeninBeeld.tv, 
Lazywave, MES, Onderwaterhuis.nl en ScubaCam.nl kunnen je niet alleen 
aan de fijne kneepjes op het gebied van onderwaterfotografie en 
onderwatervideografie helpen, maar zij hebben op deze dagen ook 
aantrekkelijke aanbiedingen voor je. 
 
Kortom, zorg dat je erbij bent en wie weet ben jij dan de volgende 
Nederlandse Kampioen. 
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Door Ton van den Nouweland. Gelezen in de PZC van 6 april 2010. Door Roel van der Mast 
 

Duikwrak in Grevelingen krijgt camera's voor de 'droge' toerist 
 
SCHARENDIJKE – “Het betonnen 
scheepswrak dat dit jaar op de bodem 
van het Grevelingenmeer komt te 
liggen, krijgt een aantal onderwater-
webcams, zodat toeristen aan de wal 
kunnen zien wat zich onder water 
afspeelt.” Dat zegt Bastian Mathijsen van 
de stichting Zeeuwse Duikwrakken. 
Mathijsen is belast met het werven van 
sponsors die mee moeten betalen aan de 
berging van het wrak en vervolgens het 
afzinken ervan. 
 
Het 58 meter lange, acht meter brede en 
zes meter hoge schip ligt al achttien jaar 
onder water in De Schelphoek bij Seroos-
kerke. Mathijsen: "Uiterlijk 1 oktober moet 
het daar weg zijn, heeft Rijkswaterstaat 
laten weten. Zo spoedig mogelijk na de berging willen we het weer afzinken in de Grevelingen. Het wrak 
komt in Scharendijke, net achter duikcentrum De Kabbelaar tussen twee piertjes te liggen." 
 
De stichting Zeeuwse Duikwrakken, gerelateerd aan de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), is al 
ruim een jaar bezig met het project, dat ongeveer twee ton gaat kosten. Vorige week maakte de provincie 
Zeeland bekend een subsidie van 40.000 euro te verlenen. Maar ook de gemeente Schouwen-Duiveland, 
Groenvoorziening Zuid-Holland (beheerder van het Grevelingenmeer) en de NOB zelf dragen bij. 
Mathijsen moet voor 70.000 euro aan sponsorgeld bijeenharken. De eerste 20.000 heeft hij binnen. "Ik 
heb een mail rondgestuurd naar personen en bedrijven. Twee duikcentra en de supermarkt in 
Scharendijke zijn sponsor. Leuk dat de supermarkt inziet dat Scharendijke belang heeft bij een mooie 
duiklocatie." Provincie, gemeente en beheerder vinden een kunstmatig rif in de Grevelingen goed voor 
het toerisme en het onderwatermilieu.  
 

Gelezen in de PZC van 7 april 2010. 

 
WISSENKERKE - Kreeft, krab en garnaal voelen zich van oudsher helemaal thuis in de Zeeuwse 

wateren. Wáár ze zich het liefst ophouden en 
hoeveel verschillende soorten er binnen deze 
familie bestaan, staat omschreven in het vijfde deel 
in de boekenserie Fauna Zeelandica van stichting 
Het Zeeuwse Landschap (HZL). 
 
De Zeefauna over decapoden, oftwel de tienpotige 
kreeftachtigen, werd vanochtend bij Wissenkerke 
door duikers uit de Oosterschelde aangedragen. 
HZL-directeur Marten Hemminga overhandigde de 
eerste exemplaren aan gedeputeerde Frans 
Hamelink en voorzitter John Lilipaly van het 
Nationaal Park Oosterschelde. Het boek geeft met 
foto's, tekeningen en overzichtskaartjes een mooi 

beeld van de ongeveer zestig verschillende soorten decapoden die in dit gebied leven. Het gaat om 
waarnemingen over de afgelopen 30 jaar. 
 
Het naslagwerk is te koop in boekwinkels in Zierikzee, Goes, Middelburg, Krabbendijke, Kapelle en 
Oostburg en in de museumwinkel van Terra Maris bij Oostkapelle.  
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Tien bijzondere zwemplekken over de gehele wereld. Hierbij nummer zeven: SISTEMA SAC ACTUN. 
 

Het Yucatan schiereiland 
is de thuisbasis van het 
langste grot onderwater-
systeem in de wereld. Dit 
schiereiland ligt in het 
Noord-Oosten van Mexico. 
Palmen, een blauwe zee 
en het prachtige weer op 
het moment dat wij hier in 
Holland nog “aan het 
winteren zijn” maakt dit 
deel van Mexico zeer 
geliefd als vakantieoord. 
Met name de badplaatsen 
Cancun en Playa del 

Carmen zijn het meest bekend onder de vakantiegangers. Dit deel van Mexico is echter ook bekend om 
zijn Maya tempels die op verschillende plaatsen op het schiereiland, meestal verscholen in de jungle, te 
bezoeken zijn.  
 
Maar wat Yucatan dus heel bijzonder maakt zijn de onderwatergrotten, de zgn. cenotes, waarvan het 
Sistema Sac Actun wellicht 
het meest tot de verbeel-
ding spreekt. Sistema Sac 
Actun (vanuit het Spaans 
en de Maya taal vertaald 
als “het witte grot systeem” 
blijkt in verbinding te staan 
met Sistema Nohoch Chich 
Nah (vanuit het Spaans en 
de Maya taal vertaald als 
“het reusachtige vogelgrot 
systeem”. Het hele 
systeem bestaat eigenlijk 
uit diverse grotten en 
ingangen (de cenotes) en 
is ±  154 km lang!! Dit maakt dit systeem de langste onderzeese grot in de 
wereld. De vorige recordhouder was Ox Bel Ha met een lengte van “slechts” 
147 km.   
Sistema Sac Actun is niet alleen het langste grotsysteem, maar tevens de 
thuisbasis van enkele van de meest gedecoreerde en mooiste duikgrotten ter wereld. De meest bekende 
entree is de Grande Cenote. Er is eigenlijk verrassend weinig bekend over dit bijzondere grotten 

systeem. 
 
Als je je eenmaal in het systeem bevindt 
blijkt de temperatuur van het water relatief 
constant. Het water is ongelooflijk helder 
met daarin totaal geen leven. 
Sommige delen van de grot(ten)zijn zeer 
kwetsbaar en het vereist een zeer goed 
drijfvermogen. 
Naarmate je dieper in het systeem komt 
zijn er ongelooflijke stalactieten en 
stalagmieten en andere geologische 
kenmerken te zien. 
 
 
Margreet van Aalst 

Snorkelen kan ook, maar 
leven kom je dus niet 

tegen in een cenote. 
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In maart gingen we voor de tweede keer naar Bonaire. Vorig jaar zijn we daar ook al geweest, maar 
omdat het onderwaterleven daar zo mooi is, was de keuze snel gemaakt. 
Bij de duikschool werd ons verteld dat er op dit moment een plaag was van koraalduivels, een vis die niet 
thuis hoort in de Caraïbische Zee. Als we er een tegen kwamen werd ons gevraagd dit direct te melden 
aan de duikschool of aan de medewerkers van het National Marine Park. 

 
De koraalduivel heeft op Bonaire geen 
natuurlijke vijanden en eet met name de 
jongen van de papagaaivissen op, nuttige 
dieren die het koraal schoonhouden van 
algen. Als de papagaaivis door deze 
veelvraat, die zijn maagomvang tot 30 keer 
kan vergroten, zou worden opgegeten, zou 
dit een enorme aanslag zijn op het koraal 
met alle gevolgen van dien.  
De komst van de koraalduivel is het gevolg 
van een orkaan in 1992 die over Florida 
raasde, daar brak een aquarium en zo 
kwamen zes koraalduivels terecht in de 
zee. 
 
Tijdens onze vierde duik kwamen we een 

koraalduivel tegen, uiteraard meteen gemeld aan de duikschool, deze zou dezelfde middag nog 
gevangen worden. De volgende dag zat hij er nog, maar was inmiddels gemarkeerd door een rood lint 
met een kurk er aan. 
Tijdens onze zesde duik, op dezelfde plek, vonden we nog een koraalduivel. En toevallig kwamen we 
duikers tegen van het National Marine Park. Wij wezen de koraalduivel aan en gewapend met een netje 
en schepjes werd de koraalduivel met veel moeite gevangen.  
Een riskante klus want de stekels 
koraalduivel zijn enorm giftig. Hij is niet 
dodelijk voor mensen maar veroorzaakt wel 
intense pijn in het geraakte lichaamsdeel. 
Ook kan het gif van de duivel dagenlange 
misselijkheid, hoofdpijn, benauwdheid en 
hartritmestoornissen veroorzaken. 
 
De vissen werden gevangen en direct in een 
potje gedaan. Boven water hadden de 
mensen van het National Marine Park twee 
koraalduivels gevangenS.de koraalduivels 
die door ons waren gevonden! 
De dieren werden meegenomen voor 
onderzoek, de maag wordt geopend om te 
kijken wat de vissen hebben gegeten. 
 
Toen we aankwamen werd ons verteld dat er 
100 koraalduivels gevangen waren en dat er 
50 gelokaliseerd waren. Een dag voor ons 
vertrek werd verteld dat er 154 gevangen 
waren! 
Helemaal uitroeien is bijna onmogelijk werd 
ons verteld, hij is gekomen om te blijven. 
Bonaire zal moeten leren leven met dit 
probleem maar zal er alles aan proberen te 
voorkomen dat de koraalduivel een ware 
plaag gaat worden op het eiland. 
 
Arjo de Keizer en Erik Veerhoek 
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Ben al een tijdje geen lid meer van Duikteam “Zeeland”, maar het is 
nog niet “uit het oog, uit het hart”. Ik lees nog altijd “de Luchtbel” en het 
viel mij op dat ik “’t Snorkeltje” niet altijd meer zie verschijnen. Wel zag 
ik al verschillende keren een ander stukje spontaan verschijnen, 
genaamd: “Waar is de muts?”. Een waardige opvolger, en mocht “ ‘t 
Snorkeltje” nog bestaan, “Ga zo door”. Laat ik ook eens een poging 
met ”de muts” wagen, wie weet word ik nog toegelaten in “de 
Luchtbel”?  
 
Ik mocht in de week na carnaval een weekje skiën. We gaan dan als 

altijd naar Plagne Soleil, geen dorp, maar een hoopje appartementen op de berg in Frankrijk. Skiën 
vanuit je appartement, dat is toch wel luxe.  
Had voor het vertier in de sneeuw warme kleren meegenomen zoals een skibroek, een warme jas, 
handschoenen en dé muts!  
 
De eerste dag was het prachtig weer, dus geen muts op, de tweede dag al wat kouder, dus toch maar de 
muts op. Gelukkig werd het 's middags beter weer en kon de muts weer opgeborgen worden, maar niet 
voor lang! Want wat kwam ik daar op die piste tegen? Een koe, en geen gewone koe, maar een paarse 
koe. Die liep daar chocolaatjes uit te delen, eigenlijk dus gewoon reclame te maken. Nou ja, reclame 
maken, dat kan ik natuurlijk ook. Dus de koe voorzien van de muts en op de foto gezet, samen met 
dochter Sophie. 

 

  
Die Fransen nog even uitgelegd wat er op de muts staat, want daar waren ze wel nieuwsgierig naar. 
Uitspreken van de “ui” in “duik” ging niet echt, maar ach, wat maakt het uit. Toch een leuk plaatje 
geworden toch? (Beste redactie. Stuur een clubkrant naar Milka en vraag eens om een reactie. Je weet 
maar nooit...).   
 
Groet van Bert Moet 

 

 
 
Door Aïsa Knockaert. Gelezen op www.knackweekend.be/reizen door Marian Roos. 04 maart 2010 
 

Onder water valt nog heel wat te ontdekken. Van grappige kleurrijke vissen en zeepaardjes tot 
zelfs wrakken, ondergelopen grotten en onbekende diersoorten. De Engelse krant The Telegraph 
zocht de tien mooiste duikplaatsen ter wereld uit. 
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Great Blue Hole, in Belize. Van bovenaf ziet deze onderwatergrot eruit als het pupil van 
een oog. Het ‘grote blauwe gat’ heeft een diameter van driehonderd meter en een diepte 
van honderd meter. Vroeger was het een kalksteengrot, maar tijdens de laatste ijstijd 
heeft het dak het begeven. Er is geen enkele vis te bespeuren, maar eens u tussen de 

druipstenen van deze grot zwemt, vergeet u dat al gauw.  
 
Chuuk Lagoon, Micronesië. Het Chuuk Lagoon gebied is zowat zeventig kilometer 
breed. Hier zwemmen kleurrijke tropische vissen tussen wrakken van vliegtuigen die hier 
neerstortten tijdens Amerikaanse aanvallen in 1944. De Fujikawa Maru is de onderwater 
site waar intacte gevechtsvliegtuigen op de bodem rusten. Op de Shinkoku Maru site liggen gezonken 
schepen, bedekt met een laagje koralen en sponzen. Alleen voor gecertificeerde duikers. 

 
Manta Ray Village, Hawaii. De duiksite voor de kust van Kona op Hawaii is vooral ’s 
nachts populair: dan schijnen duikoperaturen met krachtige lichten in het water om 
plankton aan te trekken, waardoor Manta Rays – de bekendste roggensoort – tevoor-
schijn komen. Hun verschijning is hoogst onvoorspelbaar. De ene keer kunt u ze 

volledig zien, de andere keer niet. Maar volle maan is hèt moment om op Manta Rays te ‘jagen’. 
 
Samarai Island, Papua New Guinea. Hier moet u niet zijn als u op zoek bent naar manta 
rays, haaien, murenen of andere spectaculaire grote vondsten. Kleine mysterieuze 
zeecreaturen, zoals de Nautilus, zwaaien de scepter in het zoute water van Papua New 
Guinea. Ook prachtige koraalriffen, tropische vissoorten en zelfs overblijfselen van de 
geschiedenis van Samarai zijn er te vinden. Dankzij het ondiepe water is dit de ideale 
plek voor beginners om het duiken onder de knie te krijgen.  

 
Pulau Sipadan, Maleisië. Op dit Maleisische eiland, dat in haast alle lijsten voorkomt als 
topbestemming voor duikers, kunt u de talrijk aanwezige schildpadden bewonderen. Op 
22 meter diepte ontdekt u de ‘schildpaddengraftombe’ waarin skeletten van 
schildpadden huizen. Iets anders is Barracuda Point. Daar ondervindt u niet langer de 

rust van schildpadden, maar de kracht van kolkend water. De beroemde ‘Drop off’, op slechts een kleine 
afstand van de kustlijn, is de plaats waar de oceaanbodem 600 meter de diepte in gaat.  
 
Cocos Island, Costa Rica. Op Cocos Island, 600 kilometer van Costa Rica’s kustlijn, werd niet voor niets 
de film ‘Jurassic Park’ opgenomen. Maar het is pas onder water dat er actie is: enorme 
scholen hamerhaaien cirkelen hier nerveus in het rond. De grootste scholen zijn te 
vinden rond de ondergestroomde berg Alcyone. Duikers zullen het eiland moeten 
bezoeken per liveaboard boten want overnachten is er niet toegestaan. 

 
Gansbaai, Zuid-Afrika. Kruip in een metalen kooi en dien als lokaas voor de 
hamerhaaien van Zuid-Afrika. Ondertussen kunt u dit meest bedreigende roofdier 
grondig van dichterbij bekijken, terwijl u neus aan neus kennismaakt. Duikoperatoren 
doen al het nodige om de dieren naar de kooi te lokken, wat zorgt voor veel controverse 

op de West-Kaap. Dergelijke operatoren vindt u in Hermanus, maar de boten zelf vertrekken vanaf de 
Gansbaai, 35 kilometer verderop. 
 
Ras Mohammed National Park, Egypte. In het meest zuidelijke stukje van het Sinai 
schiereiland vinden we het Ras Mohammed National Park, dat aan de Rode Zee uitmondt. 
Het park zelf biedt twintig duiklocaties. De voornaamste zijn Yolanda Reef en Shark Reef. 
Op de eerste kunt u duiken naar het wrak van de gezonken Yolanda, inclusief de lading van 
honderden toiletten en één BMW. 
 
Cocklebiddy Cave, Australië. De Nullarbor vlakte in Australië mag dan al droog lijken, eronder bevinden 
zich verschillende overspoelde grotten, waaronder Cocklebiddy Cave. Deze vier meter lange, pijlrechte 

tunnel is haast volledig onder water gelopen. Om hier te duiken moet u wel ervaren zijn en 
een toestemming krijgen van het departement ‘Western Australia’s Conservation and Land 
Management’.  
 
Rainbow Warrior, Nieuw Zeeland. Het schip van Greenpeace, ‘Rainbow 
Warrior’ genaamd, werd in juli 1985 gebombardeerd in de haven van 
Auckland door saboteurs van de Franse regering. Overblijfselen ervan 

kunt u al duikend ontdekken in de Matauri Bay in het noorden van Nieuw Zeeland. Het schip is nu de 
thuis van vele vissen, murenen, sponzen en algen in alle soorten en kleuren, waardoor het zijn naam in 
elk geval alle eer aan doet.  
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Uit het logboek van Alcuin de Weert  
 
Sinds wanneer duik je en wat was je eerste duik? 
Mijn eerste duik was in de zomer van 1992 in Florida. Met wat ondertussen 
mijn eega is geworden waren we op vakantie en het mooie heldere water lokte 
zodanig dat we op een van de Florida Keys ons brevet PADI OW hebben 
gehaald. 
 
Hoeveel gelogde duiken heb je?  
Na zo’n 20 “mooi-weer-één-keer-per-jaar-één-keer-per-vakantie” duikjes wilde ik een volgende stap en 

het  Zeeuwse water in. In 2006 heb ik toen 
besloten om het toch maar eens echt te 
gaan leren en heb via de IADS mijn eerste, 
tweede en derde ster behaald en zo’n 280 
duiken gemaakt.   
Vanuit de gedachte altijd blijven leren en 
op zoek naar een volgende verdieping heb 
ik vorig jaar via de cursussen IANTD 
advanced nitrox en advanced rec trimix 
gedaan. Het was tijdens een van de vele 
oefen-duikjes voor deze cursussen (kranen 
dicht, ballon oplaten, run tijd etc.) dat we in 
het Veerse Meer plotseling op een sepia 
rekje stuitten met een keurig bordje van de 
Dishoekse Duikers... Zo zijn we in de 
Westerschelde, bij de NOB en uiteindelijk 
bij de DTZ terecht gekomen. Het mooie 
van de DTZ is dat het heel breed 
georiënteerd is. Van biologie tot 

wrakduiken en van stevige conditie trainingen tot verdieping in onderwater fotografie. Met het uitgebreide 
assortiment aan materieel, de kennis en het enthousiasme in de club zijn er vele mogelijkheden. Met 
inmiddels 300 gelogde duiken en de NOB 3 sters cross-over achter de rug kijk ik dan ook uit naar vele 
DTZ duiken die hopelijk mogen volgen. 
 
Waar, in welke landen heb je zoal gedoken?  
Mooie herinneringen heb ik aan duiken in Florida, Mexico, 
Venezuela, Curacao, St Thomas, Bonaire, Canarische 
Eilanden, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Turkije, Egypte, 
Maleisie en Indonesie. Het gevoel van vrijheid  is geweldig 
als je rond crost op Bonaire met een pick up truck vol 
duikflessen en de mogelijkheid om bijna overal het water in 
te kunnen, maarS Oost-west thuis best, het Zeeuwse 
water blijft mooi.  
 
Vertel wat over jouw meest bijzondere en dierbare 
duik(en) uit je logboek.   
Wat is de meest bijzondere duik,Shmmm. Duik 1, 19 juli 
1992? Voor het eerst gebrevetteerd samen met Corina bij 
de Florida Keys onder water en volop genieten. Duik 14, 9 
september 2006, Den Osse? Voor het eerst onder water 
met toen in mijn beleving een ruige en ervaren Noordzee 
duiker Sondertussen duiken Cees en ik wekelijks zomer en 
winter en hebben we er samen een dikke 250 duiken 
opzitten. Of toch de duiken tijdens de biologie weekenden, 
uren hangen op 3 meter op één vierkante meter speuren 
naar slakjes? Of duik 132, Bonaire, 5 meter, 40 min, voor 
het eerst met onze dochter Eva, net gebrevetteerd en net 
als pa en ma nu al dol op water. Of duik 168, de Canyon bij 
Dahab, 44 meter, 63 minuten  prachtig water een voorbeeld  



 14

van plan je duik en duik je plan. Of dan toch duikS 
Al met al zijn bijna alle duiken leuk, zelfs die bij 0 graden water temperatuur waarna we na 20 minuten en 
bijna misselijk van de kou weer uren kunnen leuteren over welke handschoenen en welke pakken de 
beste zijn.  

Wat was je kortste of langste duik ooit en 
hoe kwam dat?  
Mijn kortste duik was zo kort dat ik het niet 
gelogd hebt, tijdens een oefening raakte ik mijn 
masker kwijtS Mijn langste duik? Bij Dahab, 
The Islands, 75 minuten, 19 meter, heerlijk 
zweven door de koraaltuinen. 
 
En tot slot: welk waterdier heeft het meeste 
indruk op je gemaakt? 
Na een lange duik met weinig zicht een 
Sepiolaatje bij het Goese Sas, blijft een mooi 
diertje. Natuurlijk ook de Snotolf bij toeval 
gezien bij Wemeldinge, daarna nooit meer. En 
niet te vergeten de Manta’s bij Bali, geweldig 
hoe gracieus die beesten zijn.  
 

Bedankt voor je medewerking!                                                                                     Margreet van Aalst 
 

 
 
Gelezen op www.finlandsite.nl door Marian Roos 

 
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft een 
claim afgewezen die een groep duikers had ingediend tegen 
de Finse staat. Onderwerp was het Nederlandse schip de 
Vrouw Maria, eind 18e eeuw vergaan toen het op weg was 
naar St-Petersburg. 
 
Volgens het vonnis van het hof heeft Finland de rechten van 
de duikers niet geschonden toen hen werd verboden het 
scheepswrak te lichten of hier voorwerpen uit mee te nemen. 
De duikers waren van mening dat zij, aangezien zij het schip 
hadden ontdekt, recht hadden op een financiële vergoeding 
voor het vinden van het schip. Volgens hen had Finland hen 
onrechtvaardig behandeld door de voorkeur te geven aan het 
Finse Maritieme Museum. 
 
In 1999 werd het wrak van de Vrouw Maria ontdekt door een 
speciaal voor dit doel opgerichte vereniging onder leiding van 
professioneel duiker Rauno Koivusaari, waarna zich een 
langlopend conflict ontspon tussen de vinders en de Finse 
National Board of Antiquities. 
De duikers waren van mening dat zij hadden deelgenomen 
aan een maritieme reddingsoperatie, zoals deze wordt beschreven in de relevante maritieme wetgeving. 
Zij brachten in 1999 een drietal pijpen van klei, een fles van keramiek, een zegel en een zinken staaf naar 
boven brachten. De duikers vonden dat zij recht hadden op een financiële vergoeding voor hun inspan-
ningen en dat zij, omdat zij als eerste ter plaatse waren, het recht hadden om het gehele wrak te lichten. 
 
Deze eis werd in 2004 door de districtsrechtbank van Turku afgewezen. In het daarop volgende jaar was 
het Hof van Beroep in Turku eveneens van mening het wrak met inhoud eigendom waren van de Finse 
staat, omdat dit in overeenstemming was met de wetgeving rondom oudheden. In november 2005 
weigerde het Hooggerechtshof het beroep van de duikers in behandeling te nemen, waarna een beroep 
werd gedaan op het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat dus de eis van de duikers afwees.  
 
Zie het fraaie filmpje over de Vrouw Maria 
http://finlandsite.nl/finlandsite/finland/cms/news.php?extend.6702 
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Door Marcel Modde. Gelezen op www.pzc.nl op 19 maart 2010. 

 
Buiten dient de lente zich schoorvoetend aan, binnen broeit het bij 33 graden. Verwende duikers die even 
geen tijd, geld of zin hebben om af te reizen naar tropische oorden en alleen al bij de gedachte aan het 
koude Zeeuwse water beginnen te bibberen, kunnen de opmaat naar het nieuwe seizoen genieten in 
Nemo33 bij Brussel. Met 33 meter 's werelds diepste zwembad. 
 
Het spreidingsgebied dat initiatiefnemer en eigenaar John Beernaerts voorspiegelt, klinkt imposant. Tot 
500 kilometer reizen hebben zijn klanten over voor een duik in het helderblauwe bassin. Een groep 
Italianen op de parkeerplaats lijkt die bewering te staven. Voor leden van de Zierikzeese club Scaldis is 
het de tweede keer dat ze naar het complex aan de rand van de Belgische hoofdstad zijn gereden. 
 
Beernaerts bedoelingen met Nemo zijn nobel. In 1996 ontstond bij hem het idee om de voorzieningen 
voor duikopleidingen in eigen land te verbeteren. 
 
"In België vielen er toen twee tot drie doden per jaar onder beginnende duikers. Dat komt door de 
omstandigheden. Je begint in een gewoon zwembad en dan ga je naar buiten, in de steengroeve of bij de 
Zeelandbrug. Dat is koud, vaak donker water met weinig zicht en obstakels. Alles behalve plezierig voor 
beginnelingen. Terwijl mooi en helder water het beeld is dat je in eerste instantie voor ogen houdt. Ik heb 
veel gereisd en gemerkt dat je op andere plaatsen van de wereld diepere duiken kunt maken onder veel 

betere condities. Met die ervaring in mijn achterhoofd, heb 
ik Nemo ontworpen. Bedoeld voor alle leeftijden, mannen 
en vrouwen, beginners en gevorderden. Niet alleen voor 
het Rambo-type. Je kunt hier leren duiken zonder risico 
(camera's en instructeurs houden alles in de gaten) onder 
een hoog comfort." 
 
Het zwembad biedt verschillende niveaus, oplopend van 
2,5 meter naar 10 tot 33 meter in een speciale schacht. 
De ingang van het bassin ligt op de eerste verdieping. Die 
constructie maakt het mogelijk dat bezoekers van 
restaurant en bar op de begane grond door een rij dikke 
ramen de duikbewegingen zien. Op negen en zeven meter 
diepte zijn een soort grotjes gebouwd, waarin een 
luchtlaag zit en de ademautomaat even kan worden 
uitgedaan. Een vreemde gewaarwording in de 
wetenschap dat je op hetzelfde moment toch nog een 
behoorlijke bak water boven het hoofd hebt. Een tunnel 
verbindt het eerste deel van het zwembad met het diepste 
blok. Vanuit het hoogste niveau gezien lijkt het hele 
ontwerp nog het meest op een imposante witte bungalow 
op de bodem van de oceaan. 
 
Nemo33 werd in mei 2004 in gebruik genomen en trok 
sindsdien zo'n 150.000 bezoekers, vertelt Beernaerts.  
De bak met 2.500.000 liter water wordt constant op 

temperatuur gehouden met behulp van zonne-energie. De voorziening biedt voldoende warmte om zes 
maanden per jaar op te kunnen draaien. Van een elektronisch informatiebord in het restaurant valt de 
actuele zonkracht af te lezen. Op een gemiddelde dag in maart schiet de meter van nul dik de 
honderdtallen in, zodra de zon maar even een gat in de wolken vindt. Het systeem heeft zo in zes jaar tijd 
al bijna 230.000 kilowattuur aan energie opgeleverd. 
 
Over twee jaar verwacht Beernaerts uit de kosten te zijn. "Het is heel rendabel." Maar dat kan het ook 
alleen zijn omdat Nemo in de wijde omtrek uniek is. Plannen voor een nevenvestiging op Schouwen-
Duiveland, dat zich met verbeteringen van duiklocaties steeds nadrukkelijker profileert als hét duikgebied 
in Europa, heeft de Belg dan ook niet. Omgekeerd heeft wethouder Ad Verseput (VVD) wel belangstelling 
voor een vergelijkbaar. 
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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 Stavenisse Afvaarttijd Bestemming  

Zondag 20 juni HW 10.46    9.30 Windgat 

Zaterdag  17 juli LW  14.29  12.00 Kulkenol, havenhoofd Zierikzee 

Zaterdag   7 augustus HW 13.55  12.00 Sleepwrak Tholensche Gat 

Zondag 29 augustus LW  12.44  10.30 Katshoek 

Zaterdag   4 september HW 12.06  10.30 O 31 (lamp Kees Jan) 

 
Deelnemers bootduik 20 juni: 
Marco Collignon    Cees Deijnen 
Kees Glas     Arjo de Keijzer 
Rinus Krijger     Adrie van Loon 
Peter Meerleveld    Ronald Stadhouder 
Erik Veerhoek      
 
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 (eventueel aan Erik Veerhoek). 
De telefoonnummers staan in de ledenlijst (bijlage 
De Luchtbel april 2010).  
 
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. Een 
maand voor de afvaart wordt een deelnemerslijst gepubliceerd op de site van Duikteam Zeeland (link --  
Bootduiken 2010).  
 
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 20 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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Vanaf 5 mei 2010 is er een nieuwe Droogpak Repair Shop in Zeeland. 
 
MR SEAL "dezelfde dag Droogpak Seal reparaties" is gevestigd in Scharendijke, aan Baken, aan de 
rechterkant als je richting duikstek de Kabbelaar rijdt. De openingstijden zijn van 8.00 tot 20.00 uur, 7 
dagen per week, tijdens het piek duikseizoen.  
 
Ons doel is om dezelfde dag Droogpak Seal 
reparaties aan te bieden (indien het pak droog is), 
uiteraard afhankelijk van het tijdstip dat we het pak 
ontvangen en hoeveel werk nodig is. Wij bieden een 
scala van Seals aan, zowel latex als neopreen tegen 
concurrerende prijzen. 
 
Waarom? Wij beseffen dat wanneer je pak een 
Sealreparatie nodig heeft, en je wilt duiken, je geen 
2 weken wil wachten tot je pak is gerepareerd.  
 
Wie is MR SEAL? Mike Richards is Engels en 
inmiddels woont hij al meer dan een jaar in 
Scharendijke. Mike is sinds 2005 een actieve PADI 
Divemaster en een ervaren duiker met meer dan 
4000 gelogde duiken. Hij heeft als divemaster 
gewerkt in resorts en duikscholen in Engeland, 
Egypte en Nederland, en is momenteel nog 
werkzaam als "Dive Operations Quality Manager" en ISO Consultant voor een van de grootste 
duikorganisaties in Egypte "Red Sea Diving Safari". Dit is waar hij voor het eerst leden van Duikteam 
Zeeland ontmoette: Yvonne, Dick, Roel, Astrid, André, Marian, Jaro en anderen. Op dit moment woont 
Mike samen met Yvonne in Scharendijke. 
Zeer recent heeft hij gewerkt, in een van de lokale duikcentra waar hij herstelwerkzaamheden aan 
duikpakken uitvoerde. Toen realiseerde hij zich, dat er een kans is een meer proactieve service aan te 
bieden aan duikers in de omgeving. 
 
Ons primaire doel op dit moment is pakken zo snel mogelijk te repareren. Wij concentreren ons op de 
pols- en nekseals. Ook kleine lekken en reparaties kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast kan het pak 
worden getest om kleine lekken op te sporen. Uiteraard moet het pak droog zijn voordat we de reaparties 
uit kunnen voeren. 
We hopen in de toekomst een meer uitgebreide reparatieservice aan te kunnen bieden. 
 
Op elk moment van de dag kan je contact opnemen met Mike voor advies over een van de aangeboden 
diensten. Je bent ook altijd welkom wanneer je voorbij rijdt. Voor het telefoonnumer, zie de advertentie in 
deze editie van De Luchtbel. 
 

 
 
Gelezen in Duiken Magazin, 19 februari 2010. Gelezen door Marian. 

 
De Zwitserse freediver Peter Colat heeft het 
wereldrecord van langste freedive gebroken. Hij bleef 19 
minuten en 21 seconden onder water. 
Hij maakte de duik in een watertank in St. Gallen in 
Zwitserland en versloeg de Italiaanse recordhouder 
Nicola Putignano met 19 seconden. Volgens de Britse 
Freediving Association moeten deelnemers in een erg 
ontspannen staat verkeren om zolang onder water te 
kunnen blijven. 
 
Het hele artikel lees je op www.dailymail.co.uk 
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Door Marcel Modde. Gelezen in de PZC van dinsdag 22 december 2009 

 

Na dik vierhonderd jaar geeft het Wrak Ritthem zijn geheimen prijs. Een duikteam onder leiding van 
Arent Vos van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft drie jaar onderzoek gedaan naar de 
resten in de Westerschelde. Het levert een schat aan informatie op over de Nederlandse oorlogsvoering 
op zee en biedt volgens maritiem archeoloog Louis Sicking van de Universiteit Leiden 'tal van nieuwe 
inzichten en aanknopingspunten voor verder onderzoek op dit gebied'. 

 
Vos heeft zijn bevindingen 
op schrift gesteld in een 112 
pagina's dikke rapportage. 
Talrijke detailfoto's, onder 
meer van de negen 
kanonnen die naar boven 
zijn gehaald, tekeningen en 
een uitgebreide beschrijving 
van de gevolgde werkwijze 
op 19 tot 23 meter diepte, 
maken de rapportage op 
zich tot een waardevol 
naslagwerk voor liefhebbers. 
 
Een hoop verspreide 
planken op een onbe-
reikbare plek, het klinkt 
weinig uitdagend. Maar het 
Wrak Ritthem spreekt beslist 
in alle opzichten tot de 

verbeelding. Het gaat om 'het eerste in Nederlandse wateren teruggevonden zeegaande vroeg oorlogs- 
of bewapend handelsschip uit de zestiende eeuw'. Zowel de constructie van het niet nader 
geïdentificeerde schip als het geborgen scheepsgeschut is volgens Sicking van grote betekenis voor de 
kennis van Nederlandse oorlogsvoering op zee. 
 
Een apart hoofdstuk biedt een doorkijkje naar het werk van het maritiem archeologisch duikteam. Meteen 
wordt duidelijk dat de drie weken durende klus ook voor deze specialisten verre van alledaags is 
geweest. Het wrak ligt op de rand van het drukke vaarwater in de Westerschelde en bovendien in de 
toegang tot de Sloehaven. Duiken is daar normaal gesproken strikt verboden. Met medewerking van 
Rijkswaterstaat werd de scheepvaart door plaatsing van een extra boei op zeventig meter afstand 
gehouden. Om dagelijks snel en efficiënt te kunnen duiken, werd vlak bij het wrak een vaste ankerlijn 
geplaatst, waar de ingehuurde ms Coastal Digger kon aanpikken. Het duikteam bereikte zo de bodem 
steeds op dezelfde, bekende positie. In totaal werden veertien duikdagen gemaakt op een diepte die 
varieerde van 19 tot 23 meter. ,,Het zicht was zelden meer dan 30 tot 40 centimeter en meestal minder'', 
omschrijft teamleider Vos de omstandigheden waarin te werk werd gegaan. Daarnaast hadden de vijf 
onderzoekers te maken met de krachtige stroming. Onder water is het wrak volgens een bewezen 
methodiek centimeter voor centimeter in kaart gebracht. Aardig is dat Vos ook schetsjes en 
detailtekeningen aan zijn boekwerk heeft toegevoegd. Eén van die afbeeldingen, getekend op 
ruitjespapier, laat bijvoorbeeld zien hoe specifiek het zaathout (zware lengtebalk over de bodem) en de 
kiel er bij liggen. 
 
De nadruk ligt op de onderzoeksresultaten en - vooral - een uitvoerige beschrijving van de 24 vondsten 
uit het wrak. Met name een keur aan detailfoto's van de kanonnen maken de rapportage tot een 
naslagwerk dat beslist de moeite waard is. Niet in de laatste plaats omdat verdere waardestelling van het 
in 1999 ontdekte wrak in de toekomst waarschijnlijk niet meer mogelijk is. Het schip ligt op de rand van 
een veertig meter diepe geul. Een deel is al in de diepte gestort. De erosie daar is enorm, aldus Vos, en 
bovendien wordt het behoud bedreigd door de aankomende verdieping van de Westerschelde. 
 
De rapportage is in een beperkte oplage van 350 exemplaren gedrukt en onder meer verkrijgbaar via de 
archeologische boekhandel www.halos.nl ISBN: 978905799152.  
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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. 

        Roel van der Mast 
Henk Betlem    
Eric van Loenhout     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   
 

 

 
 

Nieuwe leden: Wiebe de Bonte en Wim van Leeuwen zie foto -> 
 
Beiden hartelijk welkom bij DTZ! 
 

 
 
 

 
Vr  30 apr Uiterste datum opgave bootduiken 
Ma 17 mei Deadline juni-Luchtbel 
Zo  23 mei Wandelen rond de vloedlijn, Deltapark Neeltje Jans, 14.00 u 
Zo  30 mei & Open Nederlands Kampioenschap en Zeeuws Kampioenschap Onderwaterfotografie   
Zo    6 jun               en Onderwaterfotografie Infomarkt in Duikcentrum De Grevelingen 
Zo  20 jun Bootduik Windgat, Vertrek Julianahaven Yerseke, 9.30 u 
 

      
De buitenwateropleiding 2010 wordt begeleid door de zogenaamde mentoren. Dit zijn ervaren duikers, 
die bereid zijn extra tijd te besteden aan de opleidingen. Hieronder vind je de mentorenlijst met namen en 
telefoonnummers. Deze lijst is gebaseerd op die van 2009. Wijzigingen graag doorgeven. 
 

Renaat Burggraeve 
Kees Glas 
Bert Moet 
Frans Spoor 
Harm Verbeek 

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

 

Yolanda de Jong     1* Instructeur  

Benny van den Steen     4*  

Henk Betlem 
Dick Hoeksema 
Kees Jan Lastdrager 
Roel van der Mast 
Mathilde Matthijsse 
Wouter van der Scheer 
Chris Spoor 
Erik Veerhoek 
Martin Verhage 

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

 

Mario de Wever     2*   
 

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


