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VVaann  ddee  rreeddaaccttiiee  
 
In de serre van Tilly zitten we bij elkaar voor de redactievergadering. Door het glas is een 
hele grijze lucht zichtbaar en even later verschijnen de regendruppels. Jammer dat het 
voorjaar nog op zich laat wachten, maar wel zijn er al (grote) snotolfen en enkele sepia’s 
waargenomen. 
Er zijn hier en daar wat wisselingen, zo is Tilly van hoofdredacteur naar voorzitter 
gewisseld en Harm in omgekeerde volgorde. Fien is ook aangeschoven bij de redactie.  
Er zitten wat activiteiten in de planning, voor een weekend bij elkaar (waarschijnlijk 
Tholen) en een duikje bij onze zuiderburen. 
Er zijn ook wat opleidingen gevolgd en een paar specialties gehaald met goed resultaat!! 
Kortom een aantal wisselingen binnen DTZ. Een club positief in beweging zowel boven als 
onder water. 
 
Harm, Tilly, Arjo, Fien, Marian, Veronica 
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VVaann  ddee  vvoooorrzziitttteerr  
 
Zo hierbij mijn eerste bijdrage als nieuwe voorzitter van DTZ. De 
formulieren voor de Kamer van Koophandel zijn ingevuld en verzonden. 
De eerste bestuursvergadering heeft plaatsgevonden. We hebben daarbij 
met dank (nogmaals) afscheid genomen van de vorige bestuursleden en 
van gedachten gewisseld met onder meer Peter de Groot, Mathilde 
Mathijsse, Bert Kogeler en Han de Vlieger. Vol goede moed zijn we aan 
deze nieuwe bestuursperiode begonnen.  
 
Op dinsdag 8 mei 2012 ben ik namens DTZ aanwezig geweest bij een vergadering in het 
zwembad. Daar waren ook twee vertegenwoordigers van het zwembad bij aanwezig (Jaap 
Keijmel en Ingrid Jongepier) en voorts nog enkele (bestuurs)leden van andere 
verenigingen, die ook gebruik maken van het zwembad. We hebben daarbij teruggeblikt 
naar het afgelopen seizoen en vooruitgekeken naar het komende seizoen. Tijdens de 
vergadering werd ook een aantal praktische zaken besproken zoals de hygiëne van het 
zwembad. Tevens werd ons vanuit het zwembad meegedeeld dat de kledingkastjes 
gerenoveerd gaan worden. Er komen onder andere nieuwe sloten in.  Bij het ter perse 
gaan van deze luchtbel, zal het zwemmen in het zwembad waarschijnlijk wel geëindigd 
zijn.  
 
Uit de DTZ-mail en de kalender blijkt dat er al veel gedoken wordt. Zo zijn er de wekelijkse 
trainingen van de eerste- en tweedesters cursisten en heeft op 6 mei 2012 het 
praktijkexamen van de specialty decompressieduiken plaats gevonden. Deze dag, die 
gelukkig uitstekend verliep, werd afgesloten met een beregezellige barbecue aan het 
Veersemeer.  Aan het einde van de dag zat zelfs het weer mee. 
 
Eind april zijn drie van onze instructeurs naar Schijndel geweest, alwaar zij de opleiding 
scubadoe duiken hebben gevolgd.  Nu maar eens bekijken hoeveel animo er voor het 
bubbelbrevet bestaat.  
 
Zo al met al is er sprake van veel activiteit binnen de vereniging. Kijkt u vooral eens op de 
kalender van DTZ. Deze is al aardig gevuld met nuttige en leuke activiteiten.   
 
Voor nu laat ik het hier bij en wens ik een ieder een goed duikseizoen toe! 
 
Tilly Neve-van der Leden 
 

BBeesslluuiitteennlliijjsstt  
 
De secretaris houdt alle besluiten bij op een lijst. Deze is op te vragen bij de secretaris.   
Bij voorkeur via secretaris@duikteamzeeland.nl  
  

mailto:secretaris@duikteamzeeland.nl
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VVeerrssllaagg  11ee  bbuuiitteenndduuiikk  11**--ccuurrssiisstteenn  
 
18 april 2012. Eerst geplande buitenduik van de 1* cursisten 2012. In het zwembad al flink 
geoefend en iedereen is er wel zo’n beetje klaar voor. En iedereen, dat zijn Paul 
Vollenberg, Martin Haverkamp, Bianca de Vlieger, Ronald Sturm en ondergetekende.  
Weersvoorspelling voor die dag is niet gunstig, zeker windkracht 6 en de regen komt bij 
tijd en wijle met bakken uit de hemel. Op mijn werk ieder uur al even op de buienradar 
gekeken. Bij thuiskomst zo rond 17.30, het regent flink toch Frans Spoor maar even 
gebeld; het zou me niks verbazen als de duik afgeblazen zou worden namelijk. “Hallo 
Frans,.... met Evert. Gaat het nog door vanavond..?” Het antwoord laat zich wel raden: “ja 
natuurlijk gaat het door”. Inmiddels weet ik dat ik aan Frans zulke vragen niet meer hoef te 
stellen..... 
 

Bij aankomst op de parkeerplaats bij de Veerse Gat 
dam is het droog, het waait hard, de wind staat pal 
op de dam. We verzamelen achter de bus van Erik 
en Harm legt uit wat we gaan doen vanavond. Set 
opbouwen, te water gaan met buddy, uitloden en 
zo´n 20 minuten onder is het plan. Ieder wordt aan 
een instructeur gekoppeld en het omkleden, 
opbouwen kan beginnen. Van pottekijkers hebben 
we geen last vanavond want buitenom de DTZ-ers 
is er geen mens te bekennen.  
 
De omstandigheden zijn lastig, er staat een hoge 
golfslag die je snel in onbalans brengt. En dat 
maakt het vinnen aandoen er niet makkelijker op. 
Overal om me heen zie ik al die dingen waar in de 
cursus voor is gewaarschuwd. Gladde blokken, 
stenen onder water en vlijmscherpe oesters. Dit is 
wel even anders dan in het zwembad. Uiteindelijk 
mijn vinnen aan, bril op  en we kunnen starten met 
uitloden. Harm neemt me mee op sleeptouw, 
letterlijk en figuurlijk want achteraf heb ik iets te 
weinig lood mee. Eenmaal beneden gaat het 
redelijk en probeer ik Harm te volgen wat redelijk 
gaat.  

 
Maar al snel schiet ik naar boven alwaar ik ruzie krijg met mijn loodgordel die uiteindelijk 
losschiet. Maar ik worstel met mijn loodgordel en kom boven. Ook dat letterlijk en figuurlijk! 
Als ik om me heen kijk zie ik de steigerpaal dichterbij komen, ook weer met al van die 
scherpe aangroeingen waar je niet tegen aan wil komen! Wegwezen hier.....Enfin; 
vermoeid door al dat geworstel kom ik na enige tijd boven alwaar de golven mij de kant op 
werpen. Blij ben ik met de hulp van Martin die mij de hand toesteekt om de kant op te 
klimmen. Zo, de eerste duik zit erop. 
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Na het opruimen en aankleden worden de ervaringen uitgewisseld en gedeeld. En 
uiteraard handtekening scoren voor het logboek. De leer- en verbeterpunten zijn voor mij 
en ik meen ook voor de andere cursisten wel duidelijk. Stapje voor stapje komen we er 
wel.! 
 
Langs deze weg ook nog een dankwoord voor de inzet van instructeurs en alle andere 
DTZ-ers die ons begeleiden gedurende de opleidingsduiken! 
 
Evert Jobse 
 

DDee  vvuulllleerrlliijjsstt  
 
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.  
 
Albert van Es 0118-464250 Erik Veerhoek 0118-475083 
Marian Roos 0118-462051 Annick Creemers 06-24239455 
Frans Spoor 0118-461009 Henk Jobse 06-21258545 
Benny van der Steen 0118-464180 Harm Verbeek 0118-640275 
Marjon Jobse 0118-468428 Bert Schreurs 0118-479570 
Henk Betlem 0118-629959 Boudewijn Weenink 0118-436696 
Kees Glas 0118-614342 Paul Neve 0118-603115 
Erik de Been 06-14249633 Peter de Groot 06-11628404 
Marco Collignon 0118-633348 Eric van Loenhout 0118-604443 
Leon Joosse 0118-750752 Roel van der Mast 0118-553248 
Kees J Lastdrager  06-53902803 
 

PPrraakkttiijjkk  ddeeccoommpprreessssiiee  dduuiikkeenn  
 
Op zondag 6 mei was het dan zo ver, de praktijkdag voor de specialisatie decompressie 
duiken. Voorafgaand hadden we, zoals in de vorige Luchtbel was te lezen, reeds een 
theorieles gehad van Paul Neve en Eric van Loenhout. Als huiswerk kregen we een 
opdracht mee om een planning te maken voor twee duiken in het Veerse Meer bij het 
Transformatorhuisje (Polredijk/Oostwatering). Bij de eerste duik mochten we de nultijd 
(net) niet overschrijven terwijl we kort daarop bij de tweede duik juist wel in deco moesten 
raken. Belangrijk was o.a. om de luchtplanning goed op papier te zetten, rekening 
houdend met de uitrusting van jezelf en die van je buddy.  
 
Voor de veiligheid hadden Paul en Eric een decostation gebouwd; twee drijvers met 
enkele meters daaronder een fles met 100% zuurstof. Dit voor het geval iemand zijn stop 
zou missen en/of zonder lucht zou komen te zitten. Gelukkig bleek deze niet nodig te zijn, 
maar veiligheid staat voorop! 
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Voorafgaand aan de eerste duik moest iedereen zich melden bij Laurine die voor deze 
gelegenheid duikleidster was. Het zoeken van diepte op de lokatie was nog niet zo heel 
gemakkelijk alhoewel dit één van de diepste stekken van het Veerse Meer is. Dieper dan 
23,8 meter is het ons in ieder geval niet gelukt. Het zicht was redelijk te noemen, wetende 
dat er nogal wat andere duikers rondom zaten. De bodem is uiteraard daar nogal 
zandering dus echt veel interessants was er niet te zien. Net voor het verstrijken van de 
nultijd zijn we gaan opstijgen om vervolgens direct het lange stuk over de dijk terug te 
lopen naar de auto. Daar hebben we onze flessen verruild voor volle exemplaren en zijn 
vervolgens direct gestart met de tweede duik.  
 
Aangekomen op de dezelfde diepte van ongeveer 23 meter zaten we uiteraard sneller aan 
onze nultijd dan bij de eerste duik. Na 5 minuten in deco te zijn geweest, zijn we 
opgestegen waar we toch al direct een decostop van 12 minuten op 3 meter aan onze 
broek hadden hangen. Tijdens de opstijging hebben we onder toeziend oog van Eric een 
decoboeitje opgelaten. Met een strak lijntje zijn we opgestegen naar 4 meter en daar onze 
decompressie uitgezongen. Drie meter was net te ondiep om daar rustig te kunnen blijven 
hangen (toch iets meer lood….). Na afloop was het weer afmelden bij Laurine en 
omkleden. 

 



 De Luchtbel 

Pagina 7 

Het was wel leuk om de reacties van de deelnemers te horen aangezien er een groot 
verschil in ervaring was. Sommige waren nog nooit in deco geweest terwijl andere dit 
regelmatig laten gebeuren tijdens wat diepere duiken. Het verbaaste sommige toch dat je 
al zo snel een lange tijd aan decostops opbouwd terwijl je relatief kort over de nultijd gaat. 
Mijn buddy en ik doken met een zelfde soort duikcomputer, maar er waren ook paren met 
verschillende merken/types en daar lagen de nultijden en decotijden toch wel weer ver uit 
elkaar. In dat geval moet je uiteraard de meest strenge aanhouden. In ieder geval week 
onze duikplanning op papier maar 1 minuut af van de werkelijke duik.  
 
Na afloop van de praktijkduiken werden de BBQ’s aangestoken en het zelf meegenomen 
vlees gebakken. Dit samen met de sauzen, salades etc en met het inmiddels (pas) 
doorgebroken zonnetje was dit toch wel weer een mooie start van het duikseizoen.  
Vanaf deze plek uiteraard nog een bedankje voor Paul en Eric en de organisatie vanuit 
DTZ voor het organiseren van de BBQ! 
 
Leon Joosse 
 

BBoooottdduuiikkeenn  iinn  hheett  sseeiizzooeenn  22001122  
 

 datum Kentering* Afvaartijd Bestemming  

Zaterdag 23  juni LW  12.43   10.30 Kulkenol havenhoofd (Z-zee) 

Zaterdag 14 juli HW  12.50   10.30 Windgat 

Zondag  5 augustus LW  12.36   10.30 Sleepwrak  Tholensche gat 

Zondag 26 augustus HW  10.55     9.30 Gorishoek 

Zaterdag 1 september LW  10.56     9.30 O 31   (lamp Kees_Jan) 

Het overzicht van de bootduiken met de afvaarttijden.    * kentering t.o.v. Kats 
De boot vertrekt vanaf de Meerpaalweg te Yerseke. 
 
Deelnemers bootduiken 

  23-juni 14-juli 5-aug 26-aug 1-sep 

Erik Been de X X X X X 

Marco Collignon X niet niet X X 

Kees Glas niet X X X X 

Peter Groot de X X X X X 

Marcel Jobse X X X X X 

Marjon Jobse X X X X X 

Leon Joosse X niet X X X 

Rinus Krijger de X X X X X 

Adrie Loon van niet X niet niet X 

Mathilde  Mathijsse X X X X X 

Peter Meerleveld X X X X X 

Paul Neve X X X niet niet 

Tilly Neve X X X niet niet 

Frans Spoor X X X X X 
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  23-juni 14-juli 5-aug 26-aug 1-sep 

Ronald Stadhouders X niet X X X 

Erik Veerhoek X X X X X 

Han  Vlieger de X X niet X X 
 
Gaarne bovenstaande informatie nauwgezet controleren en eventuele fouten zo spoedig 
mogelijk aan mij door te geven. Duikende deelnemers dienen in het bezit te zijn van een 
2* duikbrevet of hoger en een geldige duikkeuring. 
 
Afmelden: Als je verhinderd bent geef dat dan zo spoedig mogelijk aan mij door (0118) 61 
43 42  (eventueel aan Erik Veerhoek (0118 47 50 83). De boot vertrekt vanaf de 
Meerpaalweg te Yerseke. 

 
 
Indien de duiklocatie en/of afvaarttijd is veranderd probeer ik dat in de clubkrant te 
plaatsen. Helaas is dat niet altijd mogelijk.  Je doet er dus verstandig aan om enkele 
dagen van tevoren naar de definitieve vertrektijd en/of duiklocatie te informeren. Als de 
weersvooruitzichten slecht zijn, dan altijd contact op nemen. De deelnemerslijst wordt ook 
gepubliceerd op de site van Duikteam Zeeland (links --  Bootduiken 2012)  
 
Verder heeft het bestuur voor de bootduiken van de vereniging het volgende bepaald. 

 Twee sters brevet verplicht 

 Bijdrage voor introducé bedraagt € 10 (zelf afdragen aan de penningmeester (red.) 

 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. 

 Per buddy paar een decompressieboei verplicht. Zelf de decompressieboei regelen 
 
De officiële inschrijvingstermijnen zijn verstreken. Opgave is nog steeds mogelijk De 
plaatsing is op basis van volgorde van aanmelding. Er kunnen maximaal 16 personen 
mee. Een maand voor het vertrek kunnen introducés worden aangemeld (wel zelf de 
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bijdrage aan de penningmeester van DTZ regelen(zie boven)). Voor duikende introducés 
geldt het volgende: minimaal 2* en van te voren een geldige duikkeuring overleggen. 
 
Veel duik plezier, Kees Glas 
PS. Neem vooral een decompressieboei en evt.gidslijn mee!! 
 

MMeennttoorreennlliijjsstt  
 
De buitenwateropleiding 2012 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 2011. 
Wijzigingen graag doorgeven. 
 
Kees Glas 
Paul Neve 
Frans Spoor 
Harm Verbeek 
Eric van Loenhout 
Erik Veerhoek 

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

    0118 614 342 @ vanaf juni 
    0118 603 115 
    0118 461 009 
    0118 640 275 
    0118 604 443 
    0118 475 083 

Yolanda de Jong 
Han de Vlieger 

    1* Instructeur 
    1* Instructeur 

    0113 551 535 
    0117 382 349 

Roel van der Mast 
Benny van den Steen 

    4* 
    4* 

    0118 553 248 
    0118 464 180 

Henk Betlem 
Dick Hoeksema 
Kees Jan Lastdrager 
Mathilde Matthijsse 
Chris Spoor 
Martin Verhage 
Mario de Wever 

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

    0118 629 959   *) 
    0118 616 532   @  
    0118 629 403 
    0118 635 161 
    0118 431 231 
    0113 551 535 
    0118 471 410 

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

 
Erik Veerhoek, hoofdtrainer 
 

DDee  22**  oopplleeiiddiinngg  bbiijj  DDTTZZ  
 
Onlangs is me gevraagd om een stukje te schrijven over de opleiding bij DTZ voor 2*. 
 
Bij deze dan een stukje van mijn hand. 2 jaar geleden ben ik wegens  omstandigheden na 
ongeveer de helft van de buitenduiken gestopt met de opleiding. Dit jaar de draad weer 
opgepakt en de theorielessen waren een herhalingsoefening. Oftewel tot nu toe een 
makkie. Voor mij geen geploeter meer, om de toetsen te leren en te halen. Alle theorie 
aangehoord en gezien via sheets en  aangevuld met boeiende verhalen van Eric en Paul. 
Hier en daar waren de lessen wat uitgebreider geworden. Meer achtergrondverhalen, 
leuke en minder leuke voorvallen, handige tips etc. 
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En om de lessen niet saai te laten verlopen, werd alles via sheets getoond. Maar dat vond 
Paul nog niet genoeg; op één van de cursusavonden lag de vergadertafel vol met allerlei 
soorten lampen, uitrustingsstukken en onderdeeltjes uit de hobbyschuur van Paul. Heel 
interessant: we weten meteen, waar we ons materiaal kunnen laten repareren  
 
Zelfs de lessen waarbij we actief bezig moesten zijn, waren leuk.  Bij de les dieper duiken 
werden de hersenen aan het werk gezet, om allerlei berekeningen te maken.  Bij het 
maken van een luchtplan vlogen de afkortingen om je oren: OVM, AT, BT, OT. Na vele 
oefeningen zijn we nu in staat om een veilige diepere duik te maken. In theorie dan. 
 
Ook hebben we heel wat geoefend in het zwembad onder begeleiding van de profs, om je 
buddy te redden, in en naast het bad.  Vanaf het eerste moment, dat je buddy onwel wordt 
en via een reddingsopstijging naar boven wordt gebracht en vervolgens op diverse 
manieren uit het water  wordt gehaald. Nog één laatste oefening in het zwembad staat op 
de planning, maar dan zullen we al enkele buitenduiken hebben gemaakt. 
 
De laatste les was voor iedereen de makkelijkste: geen toets volgde hierop. Tijdens deze 
les hebben we uitgebreid stil gestaan bij de praktijk; hoe, wat en waar we de buitenduiken 
gaan doen. Beschrijving van duiklocaties, waar je hierover info kunt vinden, wat er van je 
verwacht wordt, materiaal- en buddycheck, kompasgebruik etc.  We zijn er klaar voor. 
 
Kortom een leuke, boeiende opleiding, dankzij de inzet van vele ervaren duikers. 
 
Fien Jansen 
 

EEeerrssttee  ssttrroommiinnggdduuiikk  vvoooorr  ddee  22**  
 
Op 4 mei ontvingen we een mailtje van Paul Neve: 
 
Beste 2* cursisten, vr. 11 mei as 19:15h zal de eerste stromingsduik voor de 2* cursisten 
plaatsvinden. Let op dat jullie op tijd zijn, anders gaan we het niet redden. 
HW om 20:36 Locatie Kattendijke bij Kleinstelle. Dit is duikplaats 67 NOB kaart. 
 
Klein Stelle is een van de populairste duikplaatsen van Zeeland. Een belangrijke reden 
hiervoor is den camping waar deze duikplaats naar is genoemd. Vooral in het 
zomerseizoen is de camping voor een groot gedeelte bevolkt met duikers. Sommige 
duikers hebben hier een seizoenplaats. 
 
Vanaf de kant moet je, bij laagwater, eerst door vrij ondiep water waden over een zand of 
slik bodem. Op zo'n 100 meter uit de kant gaat de bodem dan steil naar beneden. Vrijwel 
de gehele helling bestaat uit gestorte basaltstenen en is uitbundig begroeid, zelfs tot op 
grote diepten. Onder water kunnen duikers zich over een groot gebied verspreiden zodat 
je nauwelijks last van elkaar hebt. 
 
Eindelijk is het dan zo ver, op enkele cursisten na, verzamelden allen op de dijk en begon 
Paul elke cursist een begeleider toe te wijzen. 
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Jawel er werd één op één gedoken, wat ook niet onverstandig is gezien de stroming die in 
de Oosterschelde is, waardoor vooral menig onervaren duiker in de problemen kan 
komen. Het was best wel spannend omdat je niet echt weet wat je te wachten staat en hoe 
sterk de stroming kon zijn. De begeleiders vertelde ons dat we wel wat meer lood nodig 
hadden, zodat je door de stroming niet al te snel naar boven schiet. We pakten er 1 á 2 
kilo lood bij, wat later bleek dat het geen overbodige luxe was. 
 
Ieder begon zich om te kleden en gingen vervolgens na een buddycheck aan onze eerste 
Oosterschelde duik beginnen. We moesten eerst per buddypaar de trap af en zo de 
Oosterschelde in, onderaan de trap was het glad dus uitkijken geblazen, maar met onze 
ervaren begeleiders kwam iedereen goed in het water. 
 
Er stond al een beetje wind en er waren al wat golven die het ons en beetje lastig maakte. 
Na nog wat instructies en het kompas instellen daalden we af. Onder water was het zicht 
redelijk goed, we daalden af naar ca. 2,5 – 2,8 meter en zwommen ca 100 meter over een 
zandplaat verder van af de trap richting het talut waar we afdaalden naar 11-12,5 meter. 
Daar bleven wat rond zwemmen en tot mijn verbazing kwam er onverwacht een 
pijlstaartinktvis naar ons toe zwemmen, hij zwom een paar keer van achteren naar voor 
richting de lamp en verdween toen onverschrokken het duister in. Wat een prachtig 
gezicht was dat. 
 
Tussen de stenen zaten op diverse plekken kreeften verscholen, sommige hadden al 
aardige afmetingen, natuurlijk lijkt het door de bril wel wat groter, maar dan toch. 
Verder waren er nog talloze beestjes en planten waarvan ik de benaming nog niet ken, 
maar wel mooi en grappig om het te zien. Rustig zwommen we weer terug. Mijn 
instructeur Erik van Loenhout loosde ons met kompas en vooral op gevoel terug naar de 
trap waar we dus ook vlakbij uitkwamen. Dat vond ik wel zo knap hoe hij dat voor elkaar 
krijgt. 
 
Na ca 39 minuten kwamen wij weer uit het water, de wind was inmiddels behoorlijk 
toegenomen en de golven waren een stuk hoger en wilder, waardoor het lastiger was om 
weer op de trap te komen en de zwemvliezen uit te doen, de trap was immers onderaan 
nog steeds glad. Geleidelijk aan kwamen de buddyparen uit het water en zo te zien 
hadden ze allemaal naar hun zin gehad. Iedereen weer omkleden en tevens werden we 
door een aantal dames verwend met allerlei lekkers, zoals koeken, koffie, kaas enz. 
Geweldig hoor zulke enthousiaste leden, ook gaat onze dank uit naar al de begeleiders die 
er zelf ook plezier in hebben anderen wat bij te brengen. 
 
Na nog wat nagepraat te hebben aan de waterkant ging ieder weer zijn eigen weg. 
Het was weer een geweldige avond en weer een ervaring rijker. 
 
John Moret 
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WWoooorrddzzooeekkeerr  
 
De oplossing van de woordzoeker was: 
 

 
 
Kijk op www.zeelandonderwater.nl voor nog meer Zeeuwse onderwaterfoto’s 
 
groetjes Mathilde” 
 

KKrriijjggeerr  &&  CCoo  nnaaaarr  ddee  MMoolluukkkkeenn  ((11))  
 
Zondag 25 maart gaan we naar het Van de Valk Hotel A4 om daar de nacht voor de lange 
reis te slapen, zodat we op het gemak de volgende morgen met de shuttlebus naar 
Schiphol kunnen. 
 
Maandagochtend om 11.00u vliegen we met Garuda Airlines via Dubai, Jakarta naar 
Makassar. Hier komen we dinsdag om 18.00u aan om vervolgens in een waterbungalow in 

http://www.zeelandonderwater.nl/
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het Pantai Gaipura Makassar Hotel te overnachten. Doodmoe duiken we na een douche in 
bed. De volgende morgen na het ontbijt staat de taxi om 7.00u voor de deur om ons weer 
naar het vliegveld van Makassar te brengen.  
 
We checken in bij Sriwijaya en moeten overbagage betalen, op een binnenlandse vlucht is 
maar 20 kg pp toegestaan. Om 9.25u vliegen we naar Ambon, aankomst om 12.05u. Er 
staat een taxi te wachten en deze brengt ons in 45 minuten naar de haven van Tulehu. 
Hier wacht een bootje dat in 70 minuten naar Nabucco’s Cape Paperu Resort op Saparua 
vaart. Het is hier 7u later dan in Nederland. 
 
Rond 13.00u komen we aan. We worden welkom geheten door het personeel en Eliane en 
Kurt Gross, de Zwitserse eigenaren, met Rinus zijn ”favoriete” bloemenkrans. We lopen  
over de steiger naar de duikschool van Extra Divers en bij een drankje en cake geeft 
Eliane maar direct een briefing over hoe alles in zijn werk gaat. Hierna brengt ze ons naar 
de tuinbungalow om uit te pakken. De duikboxen staan al naast de deur en worden, na 
gevuld te zijn,  opgehaald door de jongens van de duikschool.  
 
Het is een mooie grote kamer met een klamboe rond het bed, een zitje, een kast en een 
bureau. Er is airco, een fan, een safe,een minibar, een waterkoker met koffie en thee en 
een watervoorziening, in de badkamer staat zeep en shampoo. Er hangen volop 
handdoeken. De badkamer is buiten in de openlucht. Als je op het toilet zit zie je overdag 
de vlinders vliegen en ‘s nachts zit je onder de sterrenhemel. Op het terras staan 
ligstoelen, waar we nog veel gebruik van zullen gaan maken. 
 

 
 
Na een uur komt Eliane ons ophalen voor een rondleiding over het resort. Hun bezit is 10 
ha groot, ze hebben de grond gekocht, wat bomen gekapt en zelf het resort aangelegd en 
zoveel mogelijk de natuur intact gelaten. Er staan vele soorten bomen en struiken met 
prachtige bloemen en dit trekt heel veel soorten hele grote en kleine vlinders in de mooiste 
kleuren. 
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Op het resort staan 3 tuinbungalows, 3 palmtuin bungalows rond het zwembad en 7 
zeezicht bungalows. Achter het zwembad zijn kantoren en een winkeltje met sieraden, 
zeepjes, kleedjes en broeken van lokale stoffen. Ze verkopen er ook wat duikspullen, 
mocht er iets kapot gaan. 
 
Het zwembad is gevuld met zout water en heeft een temperatuur van 31ºC. Rond het 
zwembad staan ligstoelen met handdoeken. Op een heuvel staat het restaurant met een 
terras en uitzicht op zee. Onderaan het terras bevindt zich het huisrif, waar zich een 
dujong ophoudt, we hebben hem alleen een paar keer op zien duiken tijdens de lunch. 
Zowel ontbijt, lunch als diner wordt op dit terras geserveerd. 
 
De volgende morgen na het ontbijt lopen we naar de duikschool, waar Kurt ons vertelt wat 
we gaan doen vandaag. We zijn tot zondag de enige gasten, dus lekker rustig. Kurt gaat 
vandaag zelf mee om te fotograferen tijdens de duiken. 
 

 
 
Er zijn 2 gidsen beschikbaar. We varen uit om 9.00u  in een aardig polyester bootje met 2x 
115 pk. De tijd tot de duikstekken is ongeveer een half uur. De uitrusting wordt aan- en uit 
gedaan in het water. De bemanning wisselt de flessen en bij aankomst op het resort 
worden de spullen voor ons gespoeld en opgehangen. Handdoeken liggen op de boot.  
 
Er zijn nogal wat verschillende duikstekken rond Saparua, Molana en Pombo Booi. We 
maken duiken langs prachtige wanden met zachte koralen, enorme gorgonen en 
bekersponzen en rotsen in het zand. Ook op het zand is van alles te zien. Het vele koraal 
is mooi intact, de aantallen vissen verschillen erg per plek. De duikdieptes zijn allemaal 
zo’n 20 tot 30 meter en de duiktijden tussen de 65 en 80 minuten. 
 
De meeste dagen maken we een 2-tank duik met een uur tijd ertussen voor thee, cake en 
bananen. Na de duiken is er om 14.00u lunch op het resort, daarna is er de mogelijkheid 
voor een 3e duik en een nachtduik met de boot op het huisrif, deze wordt altijd begeleidt 
door Eliane. 
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Je kunt ook lekker relaxen met een drankje aan het zwembad. Enkele keren zijn we 
weggeweest voor 3 duiken bij Nusa Laut, dan is er lunch aan boord na de 2e duik. Bij 
Hakuru wordt momenteel niet gedoken, Kurt heeft een geschil met de bevolking. Ze willen 
steeds meer geld als hij daar duikt en ze hebben hem gebombardeerd met flessen 
vloeistof, die als ze met zout water in aanraking komen, ontploffen. 
 
Zondag komen er nieuwe 
gasten, 3 zwitsers en 2 
oostenrijkers, zij blijven tot 
woensdag en gaan dan, 
toevallig, naar dezelfde live-
aboard. 2 zwitsers komen 
daarna nog 5 dagen terug.   

 
Als ze vertrokken zijn woensdag 
zijn we weer tot zondag alleen 
op het resort en dat is niet 
vervelend. We krijgen steeds 
weer nieuwe stekken te zien en 
dat is prima. Zondag komen er 
weer 4 zwitsers en 1 duitser. 
Donderdag nog een duitse. Niet 
iedereen doet alle duiken, dus 
het valt mee met de drukte op 
de boot. We hebben 2 gidsen 
en we worden erg vrij gelaten. 
Het water is 31°C en 
kraakhelder. 
 
We zijn 2 zaterdagochtenden naar de lokale markt van Saparua geweest met een paar 
man. Het dorp Paperu ligt net buiten het resort en Saparua 5 km verder. Het is aardig om 
te zien hoe het daar toe gaat bij de lokale bevolking. 
 

De markt heeft een gedeelte met 
kleding en schoeisel en een 
gedeelte met groente, fruit en vis. 
Het aanbod van groente en fruit is 
minimaal, er groeit weinig op het 
eiland, dat bestaat uit opgedroogd 
koraal. Tomaten, komkommers, 
aubergines, bonen, wortelen, sago 
en aardappelen. Verder 
kokosnoten, ananassen, mango’s, 
kleine sinaasappeltjes en andere 
vruchtjes. Veel vis. En natuurlijk 
spekkoek.  
 
Rinus koopt nog wat kretek-
sigaretten voor een collega. Daarna 
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gaan we langs bij een lokale bewoner om in de tuin te kijken naar de pepers en 
nootmuskaatnoten die aan de boom groeien. We mogen ook wat fruit proeven.  
 
We rijden terug door Paperu naar het resort en maken nog wat foto’s. Terug op het resort 
hebben we nog even de tijd, dan lunch en vervolgens gaan we nog weg voor 2 middag-
duiken.  
 
(… wordt vervolgd …) 
 
Rinus en Coby 
 

MMaatthhiillddee’’ss  550000ee  dduuiikk  
 
Je hebt van die dagen dat de één gelukkig is en de ander wat pech heeft. En zondag 1 
april 2012 was zo’n dag. Ik mocht mee naar een duik bij Westkapelle ter ere van de 500e 
duik van Mathilde. Nu weet ik uit ervaring (ik was haar buddy bij de 300e duik) dat hiervoor 
altijd extra zaken geregeld worden: er is dan altijd taart ! 
 
Dus vol goede moed ging ik samen met Frans op pad om van deze mooie gelegenheid 
(en het mooie weer) te genieten. Er was al een aardig clubje aanwezig op het strand op de 
hoek bij de reddingsboot: Yolanda en Martin hadden voor Bastiaan een speelmaatje mee 
genomen. Yvonne en Fien waren van de partij en Roel en Astrid waren bezig om de 
locatie rond de bunker en de oude zeedijk toe te lichten. En Mathilde, Marcel en Rob 
waren natuurlijk aanwezig. 
 

 
 
Marcel kon echter niet duiken, dus mocht ik de buddy van Mathilde spelen! 
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Wat een feest zou je zo denken, zeker als je de grote glimlach bij Mathilde ziet. En mijn 
ademautomaat was net terug van een grote beurt, dus wat kon mij overkomen? 
 
Het is nog vroeg in het seizoen, dus had ik mijn droogpak meegenomen. Gauw omkleden 
dus en op weg naar het water. Dat is best een pittige wandeling vanaf de parkeerplaats: 
eerst de trap op, dan een wandeling naar het uitkijkpunt en tot slot over het strand. 
Onderweg had ik al het gevoel dat er iets niet klopte: mijn pak bleef vollopen en mijn 
loodgordel zakte langzaam af. Nu kun je een droogpak eenvoudig ontluchten dus kan 
komt wel goed dacht ik zo. Maar helaas: dat lukt niet als je op z’n kop hangt om naar de 
begroeiing te gaan kijken. Kortom: ik was een echte duikelaar geworden, die meer met zijn 
benen boven water hing dan rustig als buddy met de fotograferende Mathilde mee kon. Ik 
heb in het water dus vroegtijdig afscheid genomen van mijn buddy en ben op de kant gaan 
kijken naar het vervolg. 
 
Mathilde kon heerlijk haar hart ophalen op deze mooie locatie: er was van alles te zien en 
dus ook te fotograferen. De anderen hebben spannende ontdekkingstochten gemaakt in 
één van de bunkers en Roel heeft de oude zeedijk nog eens goed geïnspecteerd. 
 
Kortom alle duikers (behalve ik natuurlijk) waren vol met enthousiaste verhalen en daar 
moest natuurlijk uitgebreid over gesproken worden. En van al dat praten krijg je weer dorst 
en honger … ! 
 

 
 
Yolanda had zich weer heerlijk uitgesloofd op een prachtige taart en met de koffie en/of 
chocolademelk van Yvonne is dat echt heerlijk napraten. En dat hebben we dan ook maar 
gedaan. En Mathilde: gefeliciteerd met dit resultaat! 
 
Groetjes, Harm 
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CCrryyppttooggrraamm  
 

 
 
1. Spaans schip in de eurocrisis. 
2. Zomergroente in het zoute water. 
3. Duizend jaar met trage huidknobbels. 
4. Dit dier geeft stof tot gericht schrijven. 
5. Handvat van een etterbak. 
6. 100 cm in je hand. 
7. Badartikel uit de bakkerij. 
8. Prutbloem. 
9. Laantje langs bliksems groot water. 
10. Riem voor een maat. 
11. Verdord kostuum. 
 
De dik omlijnde letters vormen een favoriete duikplek. 
 
 

AAggeennddaa  
 
Wandelen rond de vloedlijn op Neeltje Jans: 
zondag 10 juni, zondag 1 juli, en zondag 19 augustus  2012 
 
2 september 2012 excursie van 11.30-13.30 uur op het strandje 
van het Goessche Sas 
 
Algemene Ledenvergadering op 12 november 2012 


