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Van de redactie 
De foto op de voorkant is genomen tijdens een uitje van de evenementencommissie, de foto is van Frans 
Spoor. Andere foto’s van dit uitje staan op de website. Wie zorgt voor de volgende luchtbel voor een foto? 
We plaatsen ze graag.  

De redactie heeft  zo’n 2 uur vergaderd bij Marian. We werden door Frans vanavond creatief ondersteund, 
om wat nieuwe digitale tips te krijgen.  Vooral de digitale advertenties zijn onder de loep genomen; met 
heel veel geduld zijn ze door Betty geplakt en verfraaid. Wanneer je op de advertentie klikt kom je op de 
website van de adverteerder. De layout is uitgebreid bekeken en besproken en hier en daar aangepast. 
Kortom veel gepraat en nieuwe ideeën uitgewerkt, zoals de fotowedstrijd. Ook deze maand hebben jullie 
niet stil gezeten waarvoor onze dank. Jullie geven ons veel steun om de luchtbel weer te vullen. Ga zo door. 
Ook de complimenten over de Luchtbel deed ons goed. 

We hopen dan ook voor de komende Luchtbel weer leuke kopij te ontvangen via email 
Luchtbel@duikteamzeeland.nl. De deadline voor de volgende Luchtbel is 15 juni 2013. 

Duikse en geniet van de onderwaterwereld, 

Fien, Marian, Betty en onze creatieve steun en toeverlaat Frans. 

Reacties op de vorige luchtbel 
Beste redactie, 
Ik had nog wel een opmerking: 
Ik vind namelijk dat het er heel goed uitziet en lekker wegleest! Goed bezig allemaal! 
Groetjes Peter de Groot 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste (vernieuwde) redactie, 
Mijn complimenten voor de nieuwe digitale Luchtbel. Jullie zijn een weg ingeslagen die belooft!  
Ik zal altijd wel een zwak voor ons lijfblad blijven houden en zal waar mogelijk bijdragen blijven leveren. 
 
Veel succes!  
Vriendelijke groet, 
 
Dick Hoeksema 

mailto:luchtbel@duikteamzeeland.nl
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste redactie,  
Vanwege jullie aanvraag heb ik een verslagje geschreven van een duik vorige week. Hopelijk vinden jullie 
het leuk, jullie hebben in ieder geval iets voor in de luchtbel. Ik vind trouwens de nieuwe opmaak/lay-out 
erg mooi geworden, zou jammer zijn als er dan gen inhoud is.  
 
Groeten, 
  
Erik de Been 

Van het Bestuur………. 
Normaal staat hier natuurlijk het stukje van de voorzitter.  
Op dit moment hebben we als DTZ geen voorzitter en proberen we als bestuur die rol, tijdelijk, in te vullen. 
 
Tijdelijk omdat we als bestuursleden van mening zijn dat we als club een voorzitter nodig hebben en omdat 
we tijdens de najaars ALV in november 2013 een nieuwe voorzitter willen voorstellen. 
 
We weten dat we als club met een paar uitdagingen te maken hebben of krijgen. Denk aan het vraagstuk 
wel of geen clubgebouw, de uitwerking van “DTZ, plan voor de toekomst” en nog een aantal andere 
onderwerpen.  
Het is ook zo dat we als DTZ een club zijn van verschillende personen met verschillende interesses en 
wensen. Vaak wordt gezegd, verschillende clubjes binnen de club. 
 
We zoeken een bestuurder die alle leden wil 
vertegenwoordigen, die sturing wil geven aan de 
klussen waar we met z’n allen (niet alleen het 
bestuur) voor staan en die zich voor een periode 
wil inzetten voor zijn of haar clubje. Spreek een 
van de bestuursleden aan als je geïnteresseerd 
ben, of kom eens langs bij een van onze 
bestuursvergaderingen. 
 
Zijn er leden die niet zelf  de rol van voorzitter op 
zich willen nemen, maar wel iemand kennen die 
dat volgens hen goed zou kunnen. Geef het door 
aan het bestuur, dan kijken we of we samen die 
persoon kunnen interesseren voor deze functie. 
 
Het is nu al mei 2013, de zwembadperiode is voorbij, de cursisten zijn naar buiten, de lente is onder water 
al flink bezig en de temperatuur begint langzaam op te lopen. 
Geen smoes meer om niet te gaan duiken. Veel (duik)plezier namens het bestuur. 
 
Mario de Wever 
secretaris Duikteam Zeeland 
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Trainings Commissie Nieuws mei 2013 
De Trainingscommissie is deze maand bijeen gekomen om de DTZ opleidingen en de onderlinge 
werkverdeling te bespreken. Helaas moeten we vaststellen dat we dit niet meer met dezelfde groep gaan 
doen. Voorafgaand aan het overleg heeft Erik de Been aangegeven zich terug te trekken als trainer – hij 
wordt binnenkort weer vader en daar wensen we hem veel geluk bij. Tijdens het overleg werd duidelijk dat 
ook Paul Neve en Eric van Loenhout niet meer betrokken willen zijn bij de opleidingen van DTZ. Met dank 
voor al hun inspanningen hebben we van hen afscheid genomen. 

Dit betekent niet dat we stoppen met opleidingen bij Duikteam Zeeland. Er liggen voldoende initiatieven 
om goed aan de slag te gaan. Voor het seizoen 2013-2014 staat op het programma: 

1* opleiding – door Yolanda, Erik en Frans – start in januari 2014 

2* opleiding – door Harm – start in september 2013 

Module Redden – door Yolanda en Frans – in september 2013  

Specialty Zoeken en Bergen – door Frans – nog te bepalen 

Opgave voor de laatste 3 opleidingen graag bij Erik Veerhoek voor 1 juni 2013 a.s. 

Om verder te komen hebben we ook vooruit gekeken. We moeten meer inhoud geven aan onze kostbare 
zwembaduren in het Vrijburgbad en daar hebben we ook hulp bij nodig. Geïnteresseerden worden dan ook 
opgeroepen om zich te melden als (aspirant-)trainer. Misschien hebben jullie wel hele leuke ideeën die we 
in het zwembaduur kwijt kunnen. We horen het graag! 

En tenslotte zoeken we ter completering van de TC nieuwe (aspirant-)instructeurs. In overleg willen we een 
opleidingstraject hiervoor afspreken, waar de club zeker aan kan bijdragen. Maar er staat natuurlijk ook 
wat tegenover: “hard werken voor weinig” zeggen ze wel eens. De dank voor deze moeite is echter groot: 
“tevreden en goed opgeleide duikers”. En daar doen we het voor!  

Alle reacties kun je kwijt via hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl 

Namens  de trainers en de instructeurs van de TC 

Harm Verbeek 

  

mailto:hoofdtrainer@duikteamzeeland.nl
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Fotowedstrijd 
Met de digitale luchtbel is het mogelijk om foto’s eruit te laten springen.  
We gaan dan ook de DUIKTEAM ZEELAND-foto wedstrijd houden. Iedereen die een fotocamera heeft, 
maakt kans op één van de prijzen.  
 
Reglement: 

 Het thema is DUIKEN, dat kan zijn; in het water, uit het water, vakantiefoto, duikstek, mooie 

belevenis, geboorte van ?.... Je kunt het zo gek niet bedenken, als het maar met duiken te maken 

heeft. Je kunt meedoen door jouw gemaakte foto’s in te sturen. 

 De foto’s worden anoniem geplaatst. 

 Bij inzending geef je de redactie van de Luchtbel toestemming de foto’s te publiceren. 

 Ieder lid kan 3x meedoen. 

 Alle foto’s worden in één keer geplaatst. 

 Tijdens de ALV worden de prijzen uitgereikt. 

 De redactie van de Luchtbel heeft geen invloed op de uitslag en heeft ook  de mogelijkheid om zelf 

foto’s in te sturen. 

 Formaat foto: min 2 MB, max 5 MB. 

 De foto’s worden na de uitslag geplaatst op de website met naam. 

 

 
 
 

Uiterste inzenddatum is 1 oktober 2013. 
 
 

Check deze site voor handige tips! 
http://www.duikeninbeeld.tv/beeld/artikel/handige-tips-voor-zk-onderwaterfotografie/ 

http://www.duikeninbeeld.tv/beeld/artikel/handige-tips-voor-zk-onderwaterfotografie/
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Even voorstellen (1) 
Elke jaar komen er weer nieuwe leden bij, wie zijn ze wat doen ze en wat beweegt hun om te gaan duiken. 

In deze rubriek gaan we kennismaken met de nieuwe D.T.Z. leden. 

Deze keer maken we kennis met: 

John Carver 

Wie is John ?   
John is een normale Engelsman van 50 jaar en woon 12 jaar in Nederland.Ik heb een Nederlandse vriendin, 
waar ik mee samen woon en een stiefzoon van 11 die ook duiklessen volgt. Ik ben stucadoor van beroep. 
 

Waarom ben je lid geworden van Duikteam Zeeland?   
Ik heb altijd al willen duiken, maar er nooit tijd voor gehad. Door een kennis die ook lid is van duikteam 
Zeeland, ben ik begonnen met mijn cursus eerste ster. 
 

Wat is je eerste indruk van Duikteam Zeeland?   
Vriendelijke, leuke en behulpzame mensen met heel veel geduld voor 
mij.(Speciaal Erik, ha,ha,ha). Heel professioneel met de opleiding van 
nieuwe duikers. 
 

Heb je naast duiken nog andere hobby’s?   
Motorrijden 
 

Wat is je favoriete muziek?   
Bruce Springsteen. 
 

Welke film heeft jou het meest geboeid?  
Bridge to far (slag om Arnhem). 
 

Waar kunnen we je midden in de nacht voor wakker 
maken?   
Je kan stoppen met werk, want je hebt de loterij gewonnen. 
 

Wat is je grootste droom?   
Gelukkig en gezond te blijven. 
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Eerste buiten duik 1*-cursisten 

Locatie: Veersedam (86) 
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Even voorstellen (2) 
Hallo, ik ben Jack Colijn.  Ik woon in de middelburgsestraat te Oost-
Souburg. 

Ik ben de laaste 5 jaar werkzaam bij Heerema als kraanmachinist en 
momenteel 

In opleiding voor meewerkend voorman. Ik ben getrouwd en heb een 
zoon van 12 jaar. 

Mijn zoon heeft een snorkelcursus gedaan, en aan het einde van de 
cursus was er ookeen snorkeldag in de grevelingen. Ik ben toen zelf ook 
mee wezen snorkelen en toen dus aangestoken door het mooie 
onderwaterleven. Zo ben ik dus bij de duikvereniging terechtgekomen. 
Mijn zoon is momenteel  voor  zijn open water brevet aan het duiken, en 
zelf ben ik voor mijn 1* brevet bezig. Ik kan mezelf goed vinden in de 
vereniging omdat alles er lekker relaxt aan toe gaat. Naast duiken doe ik 
nog aan wakeboarden en in de winter aan snowboarden.  Ik ben dus 
regelmatig in of op het water te vinden.  Mijn favoriete muziek is de 
alternatieve muziek,  ik probeer dus ieder jaar naar lowlands te gaan als 
we kaarten kunnen krijgen. Mijn favoriete films zijn de hobbit en de lord 
of the ring films. Lekkere fantasie films waar ik samen met mijn zoon 
heerlijk naar kan kijken. Als je me midden in de nacht wakker wilt maken, 
moet je met mooi wintersport reisje 

aan komen. Het maakt mij niet uit welke bestemming het dan is. Mijn 
allergrootste  

droom is dan ook om nog een keer te gaan heliboarden in Canada. Als je 
me dan toch s´nachts wakker wilt maken, doe dan dus maar dat reisje 
naar Canada. 

Ik kom jullie wel weer tegen op de duikvereniging, en dat we nog maar 
veel  mooie 

Duik avonturen mogen beleven. 

 

Jack Colijn 
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Een duikje op de serpent 
Het duikwrak de Serpent ligt in de 
Grevelingen bij de Kabbelaar. Dtz heeft 
een paar honderd euro meebetaald 
aan dit duikwrak dat helaas wat dieper 
is geëindigd dan de bedoeling was bij 
het afzinken. Tijdens het afzinken is er 
iets mis gegaan waardoor het schip na 
het raken van de bodem is gaan glijden 
over de redelijk steile helling en 
uiteindelijk terecht gekomen (rechtop 
op zijn kiel) met het dek op ongeveer 
21 meter en de kiel heeft zich in de slib 
geboord, het diepste punt in het schip 
is ongeveer 29 meter. De bodem naast 
het schip is ongeveer 27 meter diep. 
Aangezien je het schip ook nog binnen 
kunt zwemmen is dat dat best een 
serieuze duik. Duiken met voldoende 
lucht en wrakreel (haspel) dus.   
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Eric en ik zijn al meer dan tien keer op het wrak geweest, samen of met anderen. Het is een goed 
oefenobject voor wrakduiken en om het reelen weer wat te oefenen voordat zo het noordzeeseizoen weer 
begint. Standaard duiken wij met nitrox, dit is zeker bij diepere duiken erg prettig, je kunt je bodemtijd er 
flink mee verlengen zonder decompressieverplichtingen op te doen. De nitrox gaat in een dubbel 12, om 
voldoende lucht te hebben tijdens deze langere bodemtijd. Eric duikt met d7 en een stage (extra aluminium 
fles) met daarin dezelfde nitrox (EAN32) die ik gebruik. Voldoende om 30 minuten op 30 meter te blijven is 
dit zeker. Tijd zat om een relaxte tour over en in het wrak te doen.  

  

Tijdens de mooie, ietwat frisse hemelvaartsdag rijden we over de Oosterscheldekering. Het water van de 
OS is bruin, de bloei is daar begonnen. Van mededuikers hadden we gehoord dat het zicht op veel plaatsen 
maximaal 30cm was. De Grevelingen is een goede keuze dus vandaag. Na een korte stop om te vullen bij de 
witte boulevard en na nog wat kleine onderdelen gekocht te hebben bij de Grevelingen rijden we naar de 
Kabbelaar. Helaas moeten we een parkeerkaartje halen, maar de Grevelingen ligt er mooi bij. Een fris 
windje en wat groepjes Belgische natpakduikers komen uit het water, al mopperend op het slechte zicht. 
Dat belooft wat... Bij de Serpent kan het zicht behoorlijk slecht zijn, hoe het precies komt zijn we nog niet 
achter, maar we hebben het meegemaakt dat ik mijn buddy amper kon seinen dat we aan de boeilijn direct 
weer omhoog zouden gaan.... binnenkant bril dus... 

  

Als we een kijkje nemen bij het water lijkt het nog wel mee te vallen en we tuigen onze spullen op en 
trekken onze droogpakken aan. Het is nog een flink gesjouw met die dubbel 12, een stukje fitness zullen we 
maar zeggen. Eenmaal in het water is het zwemmen geblazen, naar de boei. Een meter of honderd is het 
wel. Na de laatste checks dalen we af via de ankerketting naar het dek aan de boeg van het schip. Tot onze 
verbazing is het zicht redelijk, een meter of drie, maar wel veel vlokken alg in het water. Het valt niet tegen, 
dus we maken onze reels vast en zwemmen rustig over het dek langs flinke bolders. Het eerste gat naar het 
ruim slaan we over, het is wat krap hebben we vorige keren gemerkt dus we kiezen de tweede 
ruimopening. We maken een tie-off en dalen af in het ruim. Het zicht blijft gelijk en de temperatuur is nog 
maar 7 graden. Met natpak is dit wel serieus koud op deze diepte, ik ben blij met mijn trouwe droogpak, 
alhoewel ik wat nattigheid voel bij mijn knie. We zwemmen de eerste twee ruimen door en gaan om de 
beurt door het uitgezaagde gat naar de ruimte onder het stuurhuis. Deze ruimte loopt smal toe tot aan de 
achterspiegel van het schip. Ook zijn er nog twee metalen pijpen aanwezig en een driedimensionaal 
balkenwerk. Als we de spiegel van binnenuit ‘aantikken’ draaien we om en zwemmen we rustig terug naar 
de plek waar we het schip in gingen, dan bereiken we het diepste punt van de duik op 28 meter. We 

hebben inmiddels 25 minuten gedoken 
en ik heb nog 170 bar nitrox, dus we 
kunnen nog even. Eric ademt ook nog uit 
zijn stage, dus die heeft nog lucht genoeg. 
Terug bij het dek zwemmen we naar het 
stuurhuis, het wrak begint al wat 
begroeiing te krijgen. Her en der zien we 
zakpijpen en krabbetjes. Ook hebben 
botervisjes plekjes gevonden. Waar vorig 
jaar nog veel kaal beton te zien was is er 
nu een laag stof neergedaald op het 
schip.   
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Na ongeveer 40 minuten is het tijd om terug te gaan. We zijn inmiddels weer terug aan de boei en 
zwemmen in het blauw terug naar de kant. Onderweg zie ik dat ik mijn computer niet goed heb ingesteld, 
maar gelukkig weet ik uit mijn hoofd de nultijden met nitrox. Ik heb ook een bottomtimer bij me, die geeft 
gemiddelde diepte en tijd aan als backup. De computer ga ik maar negeren, een deco hebben we met een 
gemiddelde diepte van 22,8 meter in iets meer dan 40 minuten net niet opgelopen. Ik besluit wat extra 
minuten te stoppen en dieptestops te maken omdat we tegen de nultijd aanzitten. We zwemmen tot een 
meter of 15 diepte door en vanaf daar doen we heel rustig aan. We doen een dieptestop en we nemen wat 
extra tijd vanaf een meter of 8. Ik kijk wat rond op 5 meter, het zicht is hier toch wel beter en het zonnetje 
schijnt vrolijk in het water. We dobberen wat rond en dan besluit Eric weg te zwemmen richting steiger. Ik 
doe rustig aan en zwem op het gemak in een paar minuten naar de steiger. Eenmaal op de steiger kletsen 
we wat na en genieten we bij de auto van het zonnetje. Onder het genot van een drankje bouwen we de 
duiksets af en stappen weer in de auto. Lekker duikje met beter zicht dan verwacht. De serpent is een erg 
leuke plek om een rustige wrakduik te maken. Als je het wrak niet in gaat valt het qua diepte wel mee, 
maar een wrakreel (en ervaring met het gebruik hiervan!), voldoende lucht en nitrox zijn bij deze duik zeker 
aan te raden, evenals een buddy die ervaring heeft met dit soort duiken. Het is een diepe en daarmee 
serieuze duik, dus als je dit mooie wrak wilt bezoeken, bereid je goed voor! Met wat geluk heb je een 
prachtige duik! 

 

Erik de Been 

De partij voor Zeeland wil lawinepieper voor sportduikers 
23-05-13 

De partij voor Zeeland wil een systeem uittesten waarmee duikers onder water zijn terug te vinden. De 
partij wil dat het provinciebestuur onderzoekt of de apparaatjes ook in Zeeland werken en of ze wettelijk 
zijn toegestaan. Als dat zo is, dan moeten ze verplicht worden, zegt statenlid Francois Babijn van de Partij 
voor Zeeland. 

Babijn stelt zijn vragen na het duikongeluk van afgelopen weekend. Sinds zaterdag is een Belgische duiker 
vermist in de Oosterschelde. "Op Internet kwam ik de EasyDive-POS tegen. Een apparaatje dat een 
radiosignaal uitzendt uit. Het signaal geeft een gps-melding waar de duiker zich bevindt. Het is een 
soortzelfde idee als een lawinepieper. Net als bij een lawine, telt bij een duikongeval iedere seconde." aldus 
Babijn. 

BRON: Omroep Zeeland 

Voor meer informatie over de transponder, klik op onderstaande link: 
http://www.easyais.nl/index.php?page=EasyDive-Pos  

PS. Ik ben eigenlijk nieuwsgierig of er leden zijn die ervaring hebben met zo een soort apparaatje. Laat het 
ons weten via Luchtbel@duikteamzeeland.nl. 

 

  

http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2013-05-23/440868/pvz-wil-lawinepieper-voor-duikers#.UZ4Nbb-Wq2x
http://www.easyais.nl/index.php?page=EasyDive-Pos
mailto:Luchtbel@duikteamzeeland.nl
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Nemo 33 op zaterdag 23 maart 2013. 
 
Het is zaterdagochtend 11.00 uur als ik op de Yahoo-groep nog een laatste oproep doe of er nog 
liefhebbers zijn om lekker Thais te gaan eten na de duik in Nemo 33. ’s Middags poog ik in mijn beste Frans 
(= oui & non en daarmee houdt het wel een heel eind op) een tafel te reserveren. In plaats van 6 personen 
om 21:00 denken ze dat ik met 21 man om 18:00 kom eten! Gelukkig had ik bij aankomst in Nemo de 
reservering nog even gecheckt en kon het nog aangepast worden. 
 
Rond 16.00 uur rijden we weg (Rob, Frans, Erik en ondergetekende) richting Brussel. 
Yolanda en Mathilde hebben dan bijna een hele middag onderwaterfotografie cursus achter de rug in 
Roosendaal. Zij rijden vanuit Roosendaal door naar Brussel. 
 
Zodra we aankomen in Nemo 33 gaan we eerst lekker wat drinken en bekijken de duikshop met de leuke 
hebbedingetjes. Na een uurtje gaan we wat snacken in een lokale snackbar. 
 
 
Dan gaan we weer terug naar Nemo 33 alwaar inmiddels de andere DTZ-ers zijn aangekomen. Peter regelt 
alle administratieve rompslomp en dan zijn we klaar voor het mega bubbelbad. Zodra de bel gaat gaan we 
door de getraliede toegang, het lijkt wel een gevangenis. Eerst 10 minuten rondzwemmen in het 
behaaglijke water van 30 graden, daarna de put in met m’n buddy Mathilde. 
 
Langzaam gaan we richting de diepe put van Nemo 33. Als we boven de put zijn aanbeland zien we dat er 
nog maar 3 personen in de put zitten. Zo rustig hebben we het nog niet meegemaakt, meestal is het veel 
drukker en komt er een flinke stroom luchtbellen naar boven waar je behoorlijk tegenin moet zwemmen 
om beneden te komen. 
 
We dalen op ons gemak af en al snel wordt 
het donker in de put en dan bereiken we de 
bodem. Ik kijk op mijn computer en die geeft 
aan dat we maximaal 8 minuten kunnen 
blijven voordat we in deco komen. Mathilde 
zit opeens allerlei gebaren te maken en ik 
snap er helemaal niets van.  Dan begint er bij 
mij wat te dagen (toch een beetje last van die 
diepte??), dat is waar ook, we zouden op de 
bodem rekensommetjes doen. Eerst gebaart 
ze natuurlijk veel te snel, ik snap er niks van! 
We doen allebei 2 rekensommetjes en 
hebben er geen probleem mee. Nog even 
onze duikcomputers vergelijken: mijn 
computer geeft 33,9 meter aan, die van 
Mathilde 34,8 meter. 
 
Inmiddels zijn er meer DTZ-ers afgedaald 
naar de diepe krochten van Ukkel. Alsof we 
elkaar máánden niet gezien hebben wordt er 
driftig naar elkaar gezwaaid. We stijgen langzaam weer op en maken een stop in de grotjes op10 meter, 
welke gevuld zijn met lucht. Het is er erg benauwd en warm, dus we gaan er gauw weer uit. De resterende 
tijd maken we vol met gekke fratsen voor de raampjes en webcam van het restaurant en salto’s boven de 
put. Frans maakt er foto’s van. 
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MR SEAL 
“Zelfde dag” 

Droogpak Seal reparaties. 
Je seal breekt. 

Bel me, de kans is groot dat de reparatie 
binnen een  uur of twee kan worden hersteld!  
 

Natpakreparatie 
Ook voor kleine reparaties aan nat- en                  

semidroogpakken 
Nieuwe enkel- en polsseals  

Reparatie van gaten en reaparatie van naden 
 

Beschikbaar vanaf november  
op maat gemaakte droogpakken 
voor scherpe concurrerende prijzen 

Check de website, bel of mail voor 
meer informatie 

 

www.mrseal.nl 

 
Na 45 minuten moeten we het zwembad uit, het was weer lollig! 
Na een héérlijke Thaise maaltijd stappen we naar buiten en dan blijkt er opeens 5 cm sneeuw te zijn 
gevallen! Dat wordt dus een latertje… 
 
Peter bedankt voor de organisatie! 
 
Marcel Jobse 
 

 

Dolfinarium Harderwijk revisited 
Het Dolfinarium in Harderwijk. Dat was lang geleden. Ik herinnerde me de dolfijnen van een schoolreisje 
van ongeveer 50 jaar (oeps!) terug. En de indrukwekkende speeltuin die we toen ‘omdat het tijd was’ 
voortijdig moesten verlaten. Zou het nog net zo leuk zijn als toen?  
Mijn vrouw en ik hebben de afgelopen meivakantie een midweekje geboekt in een hotel in het centrum 
van Harderwijk om de omgeving te verkennen. We hebben gefietst van de noordelijke Veluwe tot Batavia 
Stad en hadden gelukkig het weer (uitgezonderd soms de wind) mee. Met als één van de vele 
hoogtepunten een bezoekje aan het Dolfinarium. De laatste keer dat ik dolfijnen gezien had was tijdens de 
DTZ-clubduik in de Rode Zee bij Port Ghalib in november 2010. Dat was een grote school langsnuitdolfijnen. 
Het werd tijd om de kennismaking met deze fascinerende dieren te vernieuwen. 
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De woensdag voor Hemelvaartsdag was het zo ver. Om 9.50 uur sloten we aan bij de lange rij bezoekers die 
al stond te wachten voor de kassa’s. Om 10.00 uur gingen de hekken open. Voor een seniorenkorting bleek 
ik (gelukkig) toch nog te jong. Bij het kaartje kregen we een plattegrondje met het programma voor die dag. 
Wauw…, we zouden ons geen moment hoeven te vervelen.  We startten om 10.15 uur met de show van de 
stellerzeeleeuwen. Luid brullend heen en weer zwemmend hadden ze onze aandacht al getrokken. Met 
hun scherpe hoektanden geen beestjes om ruzie mee te krijgen, zeker niet met de mannetjes, echt zware 
jongens. Een stuk relaxter ging het er om 10.40 uur aan toe bij de Hobbeldebobbelshow van grijze en 
gewone zeehonden. Beide soorten komen in de Noordzee voor. In Zeeland zijn de gewone zeehonden 
inmiddels een alledaagse verschijning. Ieder kent wel de nieuwsgierige koppies die even boven water 
polshoogte komen nemen. Het Zotte Zeeleeuwentheater ‘De Piratenbende’ om 11.00 uur had van ons niet 
gehoeven. Wel knap wat de verzorgers die dieren allemaal kunnen leren, van ‘belletje trekken’ tot ‘boeven 
vangen’. Om 12.00 uur schoven we aan op de hoge tribune van het enorme overkoepelde theater voor de 
dolfijnenshow Aqua Bella met muziek, mooi geprojecteerde beelden, bijzondere lichteffecten en vooral 
veel stuntende dolfijnen. Ook weer over de top wat ons betreft, maar vooruit maar… Vervolgens om 13.40 
uur roggen en haaien aaien op het roggenrif. De vele soorten roggen, haaien en vissen uit de Noordzee zijn 
goed vertegenwoordigd. Het is aardiger om ze hier te zien dan bij de visboer. Om 14.00 uur startte de 
dolfijnenshow in de Dolfijnendelta. Het gaat hier om tuimelaars, die komen ook in de Noordzee voor. Ze 
gedijen goed in het Dolfinarium en planten zich daar zelfs voort. In leeftijd variëren ze van 45 jaar tot 
enkele maanden en er zijn nog enkele jonkies op komst. Salto’s en hoge sprongen maken, soms met z’n 
vijven tegelijk, kwetteren, geen actie is ze te gek. Ook na afloop van de show bleven ze met verzorgers 
spelen. Door een onderaardse glazen wand kun je ze ook mooi onderwater bekijken. Aan de onderkant van 
het wateroppervlak zagen we dat het buiten regende; dat was ook de enige bui die dag, mooi geen last van 
dus. Tussendoor hebben we nog even een bezoekje gebracht aan het bassin met ‘onze kleine dolfijn’ de 
bruivis, ons welbekend uit de  
Oosterschelde. Een presentatie van hun kunstjes hebben we gemist. Als uitsmijter bezochten we om 15.40 
uur de walrussen ‘Snor(rrr)show’. De quiz tussen groep A en groep B met het publiek als jury deed wat 
onnatuurlijk aan, maar goed, het was leuk om die dieren zo bezig te zien. Het grootste mannetje zal in 
gewicht niet ver onder het maximum van ca. 1800 kilo gewogen hebben, vermoedelijk de zwaarste jongen 
van het Dolfinarium.  
En toen nog naar de speeltuin? Was het nou omdat de speeltuin veranderd was in die 50 jaar of zou ik 
veranderd zijn? Ik weet het niet. Op een of andere manier maakte de speeltuin van nu niet meer de 
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geweldige indruk als die van een halve eeuw geleden en leek een biertje op een terrasje opeens een beter 
idee. Om 16.15 uur stonden we weer buiten.  
 
Of we het Dolfinarium kunnen aanraden voor DTZers? 
Zekers! Naast dolfijnen, bruinvissen en zeehonden kun je 
ook diverse soorten roggen, haaien en vissen eens op je 
gemakje bekijken zodat je ze later onderwater eerder en 
beter herkend. Erg geschikt ook om je (klein)kinderen en/of 
(groot)ouders naar mee te nemen. De kunstjes zijn natuurlijk 
door conditionering aangeleerd (= gewenst gedrag 
bevestigen met een visje, ongewenst gedrag negeren), maar 
voor zover we het kunnen beoordelen worden de dieren 
goed verzorgd en lijken ze het naar hun zin te hebben. Dat 
neemt niet weg dat er voor de dieren als ze gezond zijn 
natuurlijk niets gaat boven de vrije natuur. En dat er voor 
duikers niets mooiers is dan ze daar te ontmoeten. 
 
Dick Hoeksema  
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Barotrauma van het midden oor 
In deze rubriek in de Luchtbel wil ik ingaan op de mogelijkheden om uit te leggen wat er is gebeurd bij mijn 
duikongeval. Iedere duiker die ik het vertel kent deze vorm van ongeval niet of nauwelijks. Bij freediving 
komt het wel vaker voor.  
 
In de vele jaren ervaring binnen de vereniging is het, voor zover bekend, nog niet eerder voorgekomen.  
Mijn trommelvlies is geperforeerd door een luchtbel in mijn pak. Ik heb een Bare elastek natpak, 2x 7mm 
neopreen. Het pak sluit nauw aan, water komt er niet of nauwelijks in, lucht gaat er niet uit. Lekker in de 
winter!! Ik heb de winter door kunnen duiken zonder het koud te krijgen. Seals sluiten nauw aan rond mijn 
gezicht. Boven op de kap zitten wel ontluchtingsgaatjes, maar door het bandje van de bril worden deze 
afgesloten.  
 
We waren nog maar heel kort aan het duiken. Bij de afdaling ging het klaren goed, zonder problemen. Een 
luchtbel bij mijn oren zat vervelend (deze zat niet in mijn oorgang!). Ik probeerde de lucht uit mijn hood te 
krijgen door de kap open te trekken. De luchtbel klonk als een ballon die klapte. Mijn trommelvlies is door 
de klap gescheurd. Door de druk van ca 2 bar kwam er water in mijn oor, helaas moesten we deze duik 
direct afbreken. De pijn was heel onplezierig. Op de kant besloten om naar de HAP te gaan. Deze kende het 
fenomeen ook niet.  
Momenteel heb ik een continue piep in mijn oor. Het klinkt alsof ik alle dagen naar een popconcert ben 
geweest. Ik hoop dat mijn gehoor verbeterd en natuurlijk dat ik in de toekomst weer kan gaan duiken. 
 
Preventie 
De voornaamste preventie van het buitenoor barotrauma is er voor te zorgen dat de gehoorgang vrij 
toegankelijk is voor water. Bij het gebruik van een duikpak kan ondanks deze voorzorgsmaatregelen toch 
een situatie ontstaan waarbij de hoofdkap of hood de gehoorgang afsluit. Dit is op te lossen door het 
maken van ruimte door gaatjes in de kap ter hoogte van het oor te maken. Of door de duikbril onder de 
hood te dragen. 
Helaas moet ik nog even wachten om mijn 1* brevet te kunnen halen. Of duiken nog mogelijk is in de 
toekomst is nog onduidelijk. Over 2 weken mag ik weer het water in. 
 
Het was een verrassing dat zo’n duikongeval kon gebeuren. Tuurlijk hou je rekening met ieder ongeval. 
Echter zoiets stoms als een luchtbel die klapt....  
(bron:  http://www.velvetglobedivers.nl/velvet_site/medischepaginas/Overdruk.htm) 
Betty van den Berg 

http://www.velvetglobedivers.nl/velvet_site/medischepaginas/Overdruk.htm
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Hier kan uw advertentie 
komen te staan 

 

 

http://www.fm-producten.nl/prestashop/
http://www.duikteamzeeland.nl/index.html
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Vrouwtje gezocht voor de drie laatste mangarahara-vissen 
10-05-13 
 
De dierentuin in Londen is wanhopig op zoek naar een vrouwtje dat met de drie nog bestaande 
mangarahara-vissen kan paren. De volgens de dierentuin 'betoverend lelijke' tropische zoetwatervis is in 
het wild uitgestorven, maar er zijn er nog drie in dierentuinen: twee in Londen en één in Berlijn. Dat zijn 
allemaal mannetjes, waarvan er twee al 12 jaar oud zijn. Dat meldde de BBC vrijdag. 
 
Zodra een vrouwtje is gevonden, hoopt 
de Britse dierentuin een fokprogramma 
te beginnen. Overigens is zelfs als er een 
maatje wordt gevonden voor de 
vrijgezelle vissen het succes nog niet 
verzekerd: het laatste vrouwtje ging 
dood tijdens een ruzie met een van de 
mannetjes.  
 
Bron: www.duiken.nl 

 
 

 

Saving Valentina 
Klik op onderstaande foto voor een link naar youtube. 

Prachtig filmpje over de redding van een jonge walvis, die in de netten verstrikt is geraakt. Vooral zijn 
dankbaarheid na de redding is heel mooi. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=EBYPlcSD490&feature=youtu.be
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Nederlandse onderwatersport Bond 
We zijn een NOB-vereniging, neem eens een kijkje op hun site (www.onderwatersport.org).  Je vindt daar 
informatie over duiklocaties, nieuwtjes, actuele informatie, etc. Altijd handig om een duik te plannen of 
info te vinden over de duiklocaties of faciliteiten.  

  

www.onderwatersport.org
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Verjaardagen leden 

Mei 
04 Michael Veerhoek  
08 Peter de Groot 
13 Ronald Sturm 

Juni 
01 Jeroen de Maat  
10 Marijke Croes  
10 Peter Veerhoek  
11 Marcella van Es 
12 Adrie van Loon 
15 Andre Boogaard 
15 Frans Spoor  
16 Stefan Brom 
17 Sylvia Weenink  
21 Bert Kogeler  
22 Marian Van den Berg 
22 Jaro van Waarde  
23 Youri van Es 
24 Marijke van Hoek 
28 Laurine Burdorf 
28 John Carver  
29 Yolanda de Jong 
30 Alcuin de Weert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
Dit is een uitgave van Duikteam Zeeland, Postbus 312, 4330 AH Middelburg – www.duikteamzeeland.nl  
Bijdragen voor “De Luchtbel” kunnen verstuurd worden aan Luchtbel@duikteamzeeland.nl  

http://www.duikteamzeeland.nl/
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