
 

 

 

 

 

 

Als deze luchtbel op de mat valt is het alweer maart. De tijd gaat snel en de duikkriebels zullen hier en 
daar alweer ontstaan. In dit nummer is voor de nagenieters een Dahab-dag te vinden. Het snorkeltje is 
weer ter hand genomen en we maken kennis met "een duikend echtpaar". Een vervelend bericht is dat 
de duikkalender ter ziele is gegaan. Maar we hebben een andere duikkalender voor jullie. 
Wisten jullie jullie dat... Saskia de ledenadministratie heeft overgedragen aan Mathilde? Wisten jullie 
dat... Saskia van baan is veranderd? Wisten jullie dat... Mathilde een foto heeft van eitjes van een 
zeedonderpad in de Grevelingen.... Mathilde daarna opgewarmd moest worden met strohrum van Erik?  
We krijgen weer een volle luchtbel met onder andere een interessante vondst van een wrak in het Veerse 
Meer. We zullen de ontwikkelingen hiervan volgen en gaan letten op het moment dat er groen licht wordt 
gegeven om daar te mogen duiken. Welke fauna en flora heeft zich op dat wrak genesteld? 
Graag de kopij voor de april-Luchtbel uiterlijk 13 maart naar de redactie. Veel leesplezier!  
 
Dick, Elly, Margreet & Veronica  
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUTATIES DUIKTEAM “ZEELAND”, PER 1 FEBRUARI 2006 
 
We mogen zes nieuwe leden begroeten: 
Aylin Erkman, Ilse van Maurik, Wybe Meinsz, André Roos, Marian Roos-van der Mast en Han de 
Vlieger. Alle nieuwe leden hartelijk welkom bij duikteam “Zeeland”!!  
 

 
Wouter van der Meer en Mieke Oele hebben afscheid genomen van DTZ. Het ga jullie goed! 
Corrrectie brevetniveau in de ledenlijst: Daniëlle Sies: 3*, Rob Swenne: 3*, Marcel Jobse: 1*. 
Ondergetekende heeft de ledenadministratie van Saskia Janse overgenomen. 
  
Met vriendelijke groet, Mathilde Matthijsse / ledenadministratie 

April 2006: 
  7 – Dick Hoeksema 
  8 – Marco Faasse 
11 – Rob Plasse 
12 – Wessel Liezenga 
14 – Werner Schraepen 
15 – Kees Jan Lastdrager 
23 – Martin Verhage 
24 – Yvonne van Scheppingen 
26 – Peter Meerleveld 
30 – Ellen Burggraeve-Roose 

Maart 2006: 
  8 – Sara den Boer 
10 – Chris Spoor         
15 – Mathilde Matthijsse 
20 – To Verhaeghe de Naeyer 
23 – Wilbert Gideonse 
26 – Patrick Kok 
27 – Rob Swenne 
28 – Pim van der Made 
28 – Nathalie Wattel-Hoogenboom 

Proficiat!! 



 

 

 

 

 
Afgelopen maand is het redelijk druk geweest. 
Nee, niet met duiken, maar met correspondentie 
en papierwerk. De evaluatie van de 
NieuwJaarsSnorkeltocht moest op papier, het 
draaiboek nog wat bijwerken, rekeningen en 
declaraties indienen bij onze penningmeester. 
Daarnaast nog een jaarverslag maken voor 
onze VoorjaarsALV en wat E-mail 
beantwoorden.  
Dat brengt me bij onze 
Ledenvergadering. Ik 
kreeg van onze 
secretaris Kees Jan 
de conceptagenda 
en daar stond in 
dat ik aftreed! Maar 
gelukkig mag ik me 
weer herkiesbaar 
stellen, dus dat 
doen we dan ook. 
Of moet ik zeggen: 
dat moet ik dan ook 
doen, 
want 
ik heb 
jullie 
toch 

beloofd om nog een en ander te gaan 
organiseren. Daar ben ik dan ook al druk mee 
bezig. Een aantal ideeën tref je reeds aan in dit 
blad. Een aantal andere zitten volop in de pen 
en zodra ik hier wat meer over weet horen jullie 
dat zo snel mogelijk. Dus hou jullie mailbox in de 
gaten! 
 
Ook een aantal andere bestuursleden is druk in 
de weer met organiseren. Eén daarvan is jullie 
reeds ter ore gekomen, of jullie zijn er al 

geweest, namelijk een duikje bij Slag 
Dobbelsteen op de Maasvlakte. Lijkt me een  
unieke ervaring om half februari in water van 11 
graden te duiken. Trouwens voor de diegenen 
onder jullie die ook ideeën hebben of willen 
helpen met organiseren, schroom niet en stort 
onze postbussen vol met jullie gedachtespinsels 
of aanmeldingen. 
 
Zoals jullie allemaal weten heeft duiken ook een 
aantal gevaarlijke kantjes. Dat deze zich zelfs 
uitstrekken tot de parking van het zwembad zal 
wel nieuw zijn voor jullie. Maar dat betreft het 
volgende: zoals de meesten wel weten is de 
parking ietwat aan de krappe kant. Dus 
parkeerde men ook aan de rand van de straten 
en zo. Dit werd oogluikend toegestaan, de politie 
ziet dit alles een beetje door de vingers. Zo werd 
het mij gezegd op het voorzittersoverleg van het 
Vrijburgbad. Diezelfde avond aan het eind van 
de vergadering loop ik dus terug naar mijn 
karretje, om daar onder mijn ruitenwisser een 
geel briefje aan te treffen. Hoezo, coulant 
optreden?! Zelfs een bezwaarschrift heeft hier 
niet aan kunnen helpen. Maar goed, een 
gewaarschuwde duiker telt voor een haai, 
dus…. 
 
En jullie zijn bij dezen gewaarschuwd! 
 
De bubbels, 
 
Renaat 

Slag Dobbelsteen 



 

 

Rondje BLV 2 feb 2006 
 
 
Dit keer waren we te gast bij ons kersverse 
bestuurslid Roel in Koudekerke. Nadat Astrid 
ons van nat-en droog had voorzien, diende onze 
gastheer meteen een reserveringsverzoek voor 
de Zodiac in: 29 juli t/m 7 augustus.  
 
Ook was er die dag een brief van Benny van 
den Steen in de postbus. Die brief is door een 
bestuursbesluit niet in de Luchtbel verschenen. 
Hierna heeft Benny de brief naar bijna alle leden 
gestuurd. Er bestaat een verschil in informatie 
en inzicht tussen briefschrijvers en bestuur. We 
zijn van mening dat de zaak nu voldoende 
aandacht heeft gehad, wensen deze zaak te 
sluiten en ondernemen verder geen actie.  
 
Mathilde onderneemt wel actie: ze neemt het 
ledensecretariaat van per 1 februari van Saskia 
over, dus als er mensen zijn die hun 
lidmaatschap willen opzeggen of hun introducé-
pasjes willen betalen/ inleveren moeten ze bij 
Mathilde zijn. Overigens zijn dit de afspraken 
hierover: 
 
Nieuwe introducés  
Kunnen worden opgegeven bij het 
ledensecretariaat  
Na betaling van € 7 p.p. op de rekening van 
DTZ, onder vermelding van “Nieuwe Introducé 
2006” krijgt iedere introducé een pasje. 
 
Bestaande introducés 
Maken € 2 p.p. over op de op de rekening van 
DTZ, onder vermelding van “Introducé 2006”. 
 
Mensen die geen gebruik meer willen maken 
van hun pasje leveren dit in bij Mathilde en ze 
krijgen hun € 5 borg via Jim terug. 
 
En Jim is immer in geldnood. Het lijkt 
onafwendbaar in 2007 de contributie te 
verhogen. De huidige contributie is net 
toereikend om de vaste lasten te dekken. Leuke 
dingen doen we nu vanuit onze reserve. En dat 
kan niet blijven duren. Jim doet de komende 
ALV twee suggesties. 
Ook hebben we om de kosten te drukken 
nieuwe materiaal vervangingstermijnen 

vastgesteld: vesten 10 jaar, automaten 15 jaar, 
flessen 20 jaar. 
 
Ik ga in april weer een her-reanimatie cursus 
proberen te regelen, zodat we voor het nieuwe 
duikseizoen weer fris en ge-updeet kunnen 
beademen. 
 
Een ander goed voornemen is op voorspraak 
van Bert Schreurs,  jaarlijks op de VoorjaarsALV 
de Ben van Gelder Trofee uit te reiken.. 
Nominées worden ingewacht bij uw secretaris 
 
Verder zijn er weer een boel activiteiten gepland 
voor de komende tijd, van Valentijnsduik tot 
HangcultuurWokDuik, maar daarover meldt 
Renaat in deze Luchtbel meer. 
 
Rest mij onze data voor de volgende geplande 
vergaderingen door te geven 
 
BLV’s 2006: 24 april, 12 juni, 11sept, 23 okt.  
ALV’s 2006: 27 maart, voorlopig 20 nov. 
 
Kees Jan Lastdrager, secretaris. 
 

 



 

 

Dahab 2, versie 2 

 
Dahab Egypte, donderdag 3 november, Blue Hole  

 
 
Al hobbelend in de jeeps, bereiken wij de 
duikplek `Blue Hole`, waar we in een soort 
bedoeïenenonderkomen kunnen verblijven. Dit 
is een overkapping, waar op de grond lage tafels 
staan met daaromheen kussens, die met lappen 
omwikkeld zijn.  
Na de uitleg gaan we lopend naar `Bells`, waar 
we het water in kunnen voor `Blue 
Hole`.Halverwege het lopen ontdekt Roel dat hij 
zijn zwemvliezen vergeten is, dus gaat terug, 
terwijl wij wachten op hem op de 
plek van bestemming. Het is druk, dus wachten 
we rustig tot de duikers voor ons weg zijn. Dan 
worden we als het ware overdonderd door een 
buslading Italianen, die voordringen en tegelijk 
met ons het water in willen gaan. Na veel 
dringen kunnen we door de kleine opening in het 
rif naar buiten gaan, waar de 
duikers door een soort verticale goot 30 meter 
diep gaan. De snorkelaars volgen de `dropoff` 
aan 
de bovenkant. Nadat de onervaren snorkelende 
club Italianen voorbij is, hebben we een 
schitterend zicht en kunnen we genieten van het 

mooie koraal met de visjes. Langzaam aan 
komen de duikers naar boven en kunnen we de 
`Blue Hole` zelf inzwemmen, omdat het koraal 
op een gegeven moment 6 á 8 meter onder 
water gaat. We komen bijna voor ons 
bedoeïenonderkomen uit het water. Daar 
kunnen we 
in de schaduw zitten en wat eten of ervoor even 
warm worden in de zon. In de middag wordt er 
nog een duik gemaakt aan de andere kant van 
de `Blue Hole`, waarna we hobbelend 
hotelwaarts gaan. 
 
Carla de Wit 
 



 

 

 
 

 
Beste DTZ-ers, 
 
Ik ga stoppen met de duikkalender. We hebben het 3 jaar geprobeerd om iedereen naar de waterkant te 
krijgen maar helaas dat is niet helemaal gelukt (op een paar diehards na). Het eerste jaar heb ik de 
kalender samen met Ben Wolters gemaakt, het tweede jaar Ben Wolters samen met Benny van den 
Steen en afgelopen jaar heb ik de kalender met Peter van Aalst gemaakt. En al die jaren heeft Dick 
Hoeksema hem in De Luchtbel gezet. Nog bedankt jongens! 
We hebben leuke duikstekken gehad, hele mooie maar ook minder leuke, maar het was altijd erg gezellig 
ongeacht de opkomst. Misschien wil er wel iemand de duikkalender voort zetten of iets anders 
verzinnen. Neem dan even contact met mij op. Verder wil ik iedereen bedanken die een duikstekje heeft 
bijgedragen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Wout van der Scheer 
 
 

Vondst Duits oorlogsschip in Veerse Meer 
 
Gelezen op www.PZC.nl, 4 februari 2006.   
 

MIDDELBURG - Een nog vrijwel intact Duits landingsvaartuig uit de Tweede Wereldoorlog is 
ontdekt op de bodem van het Veerse Meer. Het gaat om een Marinefahrprahm type D van 47 bij 6,5 
meter. Wrakduikstichting De Roompot maakte dat vrijdag bekend.  
 
Volgens secretaris en duiker F. Groen van de stichting was het een van de meest geavanceerde 
landingsboten die de bezetter had en is er in heel de wereld geen tweede die nog in zo'n goede staat 
verkeert. De boot zou met een staalkabel tussen een schroef op een mijn zijn gevaren en gezonken. 
Groen hoopt een naamplaatje en een logboek te vinden, waardoor er meer onderzoek kan volgen naar 
de herkomst van het schip en wat er exact mee is gebeurd. 

 

Duits wrak in Veerse Meer Door Miriam van den Broek. PZC van 4 februari 2006.  
 
VROUWENPOLDER –  Wat is er op 31 mei 1944 gebeurd met het Duitse landingsvaartuig voor het 
Veerse Gat? Daar is de Wrakduikstichting De Roompot benieuwd naar. Gisteren zijn leden van de 
stichting naar het wrak gedoken om te filmen. 
 

Al een jaar doet de stichting onderzoek 
naar de F920. “We zoeken informatie in 
archieven en bekijken het schip ter 
plaatse. We hopen de geschiedenis van dit 
schip te kunnen reconstrueren door de 
filmbeelden te koppelen aan de informatie 

die we vinden”, vertelt Fred Groen. Vermoed wordt dat het 47 meter lange en 6,5 meter brede vaartuig op 
31 mei 1944 op een mijn is gelopen. “We denken dat de ankerkabel vastgedraaid is in de schroef en dat 
het schip daardoor moeilijk bestuurbaar werd, van koers is geraakt en op een mijn liep”, zegt Groen. 
“Maar er is nog veel onbekend. We weten dat er in die dagen luchtaanvallen hebben plaatsgevonden. 
Was het schip op patrouille? Hoeveel bemanningsleden waren er aan boord? Gezien de afmetingen van 
het schip konden er wel 200 mensen op. We hebben nog zoveel vragen. Eigenlijk moeten we naar een 
archief in Duitsland waar veel van dit soort informatie ligt. Daar zijn we nog niet aan toe gekomen. Maar 
als mensen uit de omgeving iets over dit landingsvaartuig weten, mogen ze ons ook bellen.” 
Het schip ligt op z’n kop half onder het zand. “We hebben hem met de hand een stuk uitgegraven zodat 
we konden zien of het inderdaad het schip was dat we dachten. De kop van het schip is flink beschadigd. 
Maar verder is dit waarschijnlijk het meest complete exemplaar dat er is. Of er nog munitie of lichamen 
aan boord zijn, weten we niet. Daarom geven we de plek nog niet prijs. We weten niet hoeveel risico 
mensen lopen als ze naar het schip duiken.”  



 

 

 

 
Jippie, ik ben aan de beurt voor het gevreesde snorkeltje. Dan maar 
beginnen bij het begin: Waarom ben ik gaan duiken? De oorzaak ligt bij mijn 
collega’s. Ik werk bij het RIVO Centrum voor Schelpdieronderzoek, dus je 
kunt je voorstellen dat de onderwaterinteresse daar groot is. Mooie verhalen 
van mijn collega’s en beloftes om samen te gaan duiken zorgden dat ik een 
duikclub heb gezocht en dat werd DTZ (wegens het niet trainen in het 
weekend). Lekker een winter lang poedelen in het zwembad en dan buiten 
oefenen. Daar ging ik de fout in, want i.p.v. oefenen voor mijn brevet was 
het leuker om gewoon rond te snuffelen, meestal 
op eigen verzoek. Een jaar later dus nog steeds 
geen brevet, maar toch lekker gedoken met 

iedereen. 
Mijn collega’s lieten het in de tussentijd afweten, want de meeste waren niet 
meer zo actief. Gelukkig is er wel vaak een buddy te vinden binnen of buiten 
de club. 
 
Af en toe ga ik ’s nachts duiken bij palingintrekpunten met collega’s uit 
IJmuiden en Den Haag om in werkkader de aaltrek te volgen. Dit jaar zullen 
we hopelijk weer regelmatig in het donker voor of in een sluis hangen. Als we 
het er levend vanaf brengen kunnen we nog tijdschrijven ook. Daarnaast heb 
ik een vergunning in mijn zak om speciale sponzen te verzamelen voor 
werkdoeleinden, maar ja ik heb geen flauw idee wanneer iets speciaal is, dus 
niet echt praktisch.  
 
Naast al dat harde werken kom ik ook regelmatig in het buitenland 
(werkvakantie). Dan is het ook handig als je een brevet hebt, maar ja, tot nu 
toe heb ik nog nergens (m.u.v. Corsica) gedoken. Tja, als je vaak hier en daar 
komt doe je alles wat sneller hè (of neem je minder tijd). Dom, dom, dom… 
Al dat werken en vrijwilligerswerk (Secretaris Oosterscheldemuseum 
Yerseke) neemt een berg tijd in beslag, dus schiet het ontspannen/duiken er te vaak bij in, maar vorig 
jaar is het gelukt om genoeg tijd vrij te maken. Vooral het nachtduiken is een van de leukste dingen van 
de duiksport, dus dat kan wat later.  
 
Dit jaar hoop ik nog even mijn 2* te halen, maar of dat lukt, is natuurlijk de vraag. Bij deze goede 
begeleiding gevraagd, de koffie en koekjes staan klaar! 
 
Hopelijk was dit een beetje een verhaal voor het snorkeltje. Ellen Burggraeve is geëerd om de volgende 
te schrijven. Succes ermee! 
 
Groetjes, 
 
Marnix 
 

   GEN LEDEN VRAGEN LE 

DEN VRAGEN LEDEN VRAGE  

 

Renaat Burggraeve peilt de belangstelling voor evenementen (p. 12).   
Kees Jan Lastdrager vraagt nominées voor de Ben van Gelder Trofee (p. 4) en vóór 1 mei opgave 
voor de herhalingscursus reanimatie op 8 mei. 
Bert Moet vraagt vóór 1 april opgave voor de EHBDO-dag in juni (p. 8). 



 

 

  

 

Voor de derde keer organiseren we weer een leerzame dag Eerste Hulp Bij DuikOngevallen.  
Dit leuke en gezellige maar vooral leerzame rollenspel is voor iedereen toegankelijk van 1* tot en met 3*. 
Doel is de vaardigheden in het hulpverlenen bij duikongevallen te verbeteren. We gaan dit doen  rechts 
van de werkhaven te Bommende op zondag 11-06-2006. Zie bijgevoegd plattegrondje.  

  
Mooi weer is besteld, de koffie 
met koek moet je zelf 
mee nemen. Neem 
gelijk een boterham mee, 
want deze oefening duurt 
van 09.30 tot ongeveer 
13.00 uur.  
 
Het is wel gewenst, dat je je even 
opgeeft in verband met de organisatie 

van deze dag. Opgeven voor  1 APRIL 2006 bij Frank Kouijzer van 
Scaldis. Geef even aan dat je van DTZ bent.  
 
Bert Moet 
 
 
PS  Het verslag van de vorige EHBDO-dag vind je in de oktober-Luchtbel van 2003. EHBDO uit een boek 
is prima, maar er gaat niets boven EHBDO in de praktijk. Het gaat er immers om dat we EHBDO kunnen 
toepassen. Deze dag slaat een brug tussen theorie en praktijk. Letterlijk een buitenkans! Uit eigen 
ervaring zeer aanbevolen! DFH 

 

 



 

 

OPTIMALE EERSTE HULPVERLENING 
 
 
Door Dr. Sven Van Poucke en Jurgen Galicia, beiden werkzaam in de Eenheid voor Hyperbare 
Geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Gelezen in Duikmagazine 2(2), 2005, 
door Bert Schreurs. 
 
In 1997 startte de Eenheid voor Hyperbare Geneeskunde van het UZ Antwerpen (UZA) met de 
behandeling van slachtoffers na duikongevallen. In de loop der jaren werden de medewerkers 
geregeld geconfronteerd met situaties waarin door (mede)duikers of hulpverleners minder 
professionele opvang aan het slachtoffer is verleend. Het betreft vaak gemakkelijk te vermijden 
situaties. Optimale opvang direct na een duikongeval biedt meer perspectieven voor een vlotte, 
veilige en adequate medische behandeling. 
 
Waar gebeurd 1 
Op een zeer warme zomerdag besluit een groep 
duikers te duiken nabij De Schelphoek in 
Zeeland. Na een duik van 45 minuten met een 
maximaal bereikte diepte van 52 meter en een 
langzame stijging geeft de computer geen 
decompressiestops aan en verlaat het eerste 
buddypaar het water. Bij de auto aangekomen 
voelt één van de twee duikers zich uitgeput en ijl 
in het hoofd. Hij zegt echter niets tegen zijn 
buddy en denkt: “Ik voel me niet lekker door de 
grote afstand die ik met de zware duikuitrusting 
heb moeten afleggen. Bovendien is het warm.” 
Tijdens het afleggen van de duikuitrusting merkt 
hij dat zijn rechtervoet slaperig aanvoelt. De 
duiker schenkt ook hieraan geen aandacht. 
Ondertussen is het 2e buddyteam teruggekeerd. 
De duikers besluiten nog wat na te blijven. Eén 
uur na het verlaten van het water stelt de duiker 
vast dat de klachten in de rechtervoet 
toegenomen zijn. Hij voelt tintelingen van de 
voet tot aan de knie. Als hij een half uur later 
rechtop wil staan, valt hij om. Het rechterbeen 
wil niet meer. De andere duikers zien dat de 
man fysieke problemen heeft en snellen te hulp. 
Er volgt een discussie over de te nemen 
maatregelen en over het feit dat de 
duikcomputer geen problemen aangaf tijdens de 
duik. Een half uur later besluiten de duikers het 
slachtoffer naar een decompressiekamer te 

vervoeren. Het slachtoffer wordt op de 
achterbank van de auto geplaatst; de duikers 
van het tweede buddyteam brengen hem naar 
Antwerpen. De buddy van het slachtoffer rijdt 
naar huis, want daar wacht hem een belangrijke 
afspraak. Tijdens het transport naar het UZA 

nemen de klachten bij het slachtoffer toe; ook 
het linkerbeen functio-neert niet meer. Zoals 
gebruikelijk is er een file op de Ring rond 
Antwerpen en verliezen de duikers kostbare tijd. 
Uiteindelijk is het 
drietal twee uur 
onderweg. Bij aan-
komst in het UZA 
worden slachtoffer 
en begeleiders opge-
vangen in op de 
afdeling spoedge-
vallen. De gedupeer-
de duiker kan zonder 
de hulp van gealar-
meerde verpleeg-
kundigen niet meer 
uit de auto komen. 
De verpleegkun-
digen zien de ernst van de situatie direct in en 
starten met de toediening van 100% zuurstof. Ze 
waarschuwen de aanwezige EHBO-arts en 
nemen contact met de verantwoordelijke arts 
voor duikongevallen. De Eenheid voor 
Hyperbare Geneeskunde wordt op de hoogte 
gebracht. Na onderzoek van de duiker en 
overleg tussen de EHBO-arts, de arts 
duikongevallen en de verpleegkundige wordt de 
hyperbare kamer zo snel mogelijk in gereedheid 
gebracht voor de behandeling van het 
slachtoffer. De klok geeft aan dat er reeds vier 
uren zijn gepasseerd na het verschijnen van de 
eerste symptomen.  
 
Ontkenning 
Deze situatieschets is niet verzonnen, maar echt 
gebeurd. Een aandachtige lezer zal 
verschillende ‘fouten’ hebben opgemerkt. Wat 
loop er soms fout?  
Eén van de grootste problemen bij het 
herkennen van decompressieziekten en andere 
duikongevallen is vaak dat de klachten die 
initieel aanwezig kunnen zijn, zeer vaag zijn. 
Duikers wijten deze klachten dikwijls aan andere 
zaken zoals het dragen van zware uitrusting, de 
inspanning, een verkeerde beweging bij het 
afleggen van materiaal, etc. 



 

 

Ontkenning bij de duiker en dikwijls ook bij de 
mededuikers leidt tot uitspraken als: “Het zal zo 
erg niet zijn” en “Het heeft waarschijnlijk niets te 
maken met het duiken”. Ontkenning (denial) is 
dè oorzaak van het laattijdig starten van eerste 
hulp en het opzoeken van gepaste medische 
hulp bij duikongevallen. Onderzoek toont aan 
dat in 46% van de gevallen sprake is van het te 
laat inroepen van geschikte hulp, zelfs al zijn er 
zeer duidelijke, neurologische klachten 
aanwezig.  
 
Zuurstof 
We weten allemaal dat toedienen van 100% 
zuurstof bij duikongevallen de eerste hulp bij 
uitstek is. Maar cijfers leren dat slechts in 48% 
van de decompressie aandoeningen zuurstof 
werd gegeven in de eerste hulpfase. Toch is het 
belang van snelle zuurstoftoediening bij 
duikongevallen meer dan bewezen. Van 348 
duikers met duidelijke symptomen van 
decompressieziekte die geen zuurstof kregen 
toegediend, trad geen spontane verbetering op. 
Van 69 duikers die wel zuurstof kregen 
toegediend, verdwenen bij 34 alle symptomen 
en bij 25 van hen trad er een verbetering van de 
symptomen op. De duikers uit de situatieschets 
in dit artikel hadden geen zuurstof bij zich; ook 
de andere aanwezige duikers op de duikplaats 
beschikten niet over een zuurstofapparaat.  
 
Transport 
Het tweede buddyteam en de buddy van het 
slachtoffer besloten de verlamde duiker in hun 
auto te vervoeren. Transport in een auto is voor 
een slachtoffer meestal niet de meest geschikte 
situatie. Wat zijn de consequenties als de 

toestand verergert? Wat als het slachtoffer 
bewusteloos valt, braakt… ? Een bijkomend 
probleem zijn de files. De chauffeur kan 
natuurlijk via de pechstrook rijden, maar dat is 
strafbaar. Daarnaast brengt de betreffende 
automobilist zowel andere weggebruikers als de 
eigen inzittenden in gevaar. Transport per 
ambulance of helikopter is in dergelijke situaties 
beter dan vervoer met eigen wagen.  

Telefonisch contact 
De ambulance wordt in Nederland en België met 
het telefoonnummer 112 gewaarschuwd. 
Voordat je belt en bijstand van een ambulance 
vraagt, moet je exact weten waar je je bevindt. 
De telefonist(e) die de 112 centrale bemant 
heeft waarschijnlijk nog nooit gehoord van ‘de 
tetjes’ of ‘de parkeerplaats in Wemeldinge’. Om 
medische hulp snel ter plaatse te krijgen, dient 
de hulpvrager de plaats en de juiste straatnaam 
door te geven. Zorg dat je bij de planning van 
een duik steeds over deze informatie beschikt. 
Maak op de plaats van het incident de weg vrij, 
zodat de ambulance zo dicht mogelijk bij het 
slachtoffer kan komen. Zorg bij grote drukte op 
de duikplaats ervoor dat iemand de ambulance 
tot bij het slachtoffer begeleidt. Ambu-
lancepersoneel en verpleegkundigen die in 
Zeeland de ambulance bemannen, beschikken 
over een protocol waarin duidelijke richtlijnen 
staan om bij een decompressieaandoening 
adequate eerste zorgen toe te dienen en het 
slachtoffer naar een gespecialiseerd centrum te 
vervoeren. Indien de toestand van het 
slachtoffer onderweg verslechtert, kan er veel 
sneller en beter worden ingegrepen. Het niet 
verwittigen van een hyperbaar centrum leidt tot 
een enorme vertraging van de behandeling. 
Sommige centra werken met een wachtdienst 
en het personeel is niet continu aanwezig. De 
hyperbare kamer kan in gebruik zijn voor een 
ander slachtoffer of technisch defect zijn. Vooraf 
telefonisch contact opnemen met een hyperbaar 
centrum is aan te bevelen zodat ter plaatse het 
nodige gedaan kan worden voor een snelle en 
goede opvang en behandeling van de duiker. 
 

Wie/wat gaat er mee? 
In de regel gaan de 
buddy en de duikleider 
altijd mee naar het 
hyperbare centrum. De 
buddy heeft immers 
dezelfde duik gemaakt 
en dient te worden 
onderzocht op de aan-
wezigheid van tekenen 
van decompressieziekte. 
Ook om het juiste 
duikverloop te kennen, is 
het verhaal van de buddy 
belangrijk. In veel 
gevallen weet de ernstig 
gewonde duiker zich 

maar vaag het juiste duikverloop en de details 
van de duik te herinneren. Het ter beschikking 
stellen van een duikcomputer met PC-mode is 
natuurlijk een zeer goed hulpmiddel om een 
exact duikprofiel te kennen. Geef om die reden 
de duikcomputer mee naar het hyperbaar 
centrum.  



 

 

Waar gebeurd 2 
 
Sommige (beginnende) duikers roepen, al dan niet telefonisch, de raad in van duikinstructeurs of 
mededuikers als ze na de duik vage, onverklaarbare klachten hebben. Meestal zullen betrokkenen de 
duiker aansporen om contact te nemen met een arts met ervaring met duikgeneeskunde, maar er zijn 
gevallen bekend waarbij de 
instructeur de klachten 
minimaliseerde. Ter illu-
stratie een waar gebeurd 
voorbeeld. 
De instructeur stelt zelf de 
diagnose ‘trommelvlies-
scheur’ bij een man met 
evenwichtstoornissen na 
een duik van 60 minuten 
met een maximale 
duikdiepte van 15 meter. 
De duiker was bij het 
verlaten van het water 
onmiddellijk onwel 
geworden en gevallen. Hij 
was niet bewusteloos, 
maar braakte en had 
evenwichtstoornissen. De 
aanwezige duikinstructeur 
hielp de duiker in de 
wagen en gaf de vrouw van de duiker opdracht  met haar man naar huis te rijden en als de klachten de 
volgende dag niet beter waren een KNO-arts te raadplegen. De volgende dag waren de klachten niet 
verminderd en de vrouw bracht haar man naar een hyperbaar centrum. Daar werd een longbarotrauma 
vastgesteld. Door het longtrauma was er lucht in de bloedvaten van de kleine hersenen terecht gekomen. 
Dit veroorzaakte de enorme evenwichtstoornissen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ontkenning is dè oorzaak van het laattijdig 

starten van eerste hulp na duikongevallen 

Fouten bij het gebruik van zuurstof: 
- Het stoppen van de zuurstoftoediening op het moment dat de symptomen verdwijnen. Doe dit nooit,         
de kans dat de symptomen terugkomen is zeer reëel. 
- De zuurstoftoediening onderbreken. Aan sommige duikers wordt geleerd dat zuurstof nooit te lang 
mag toegediend worden omwille van de beschadiging die dit zou veroorzaken aan de longen. Er 
wordt dan geadviseerd om bijvoorbeeld 20 minuten zuurstof te ademen afgewisseld met het ademen 
van lucht gedurende bijvoorbeeld 5 minuten. In noodsituaties mogen omstanders gerust continu 
100% zuurstof toedienen tot het slachtoffer een behandelcentrum heeft bereikt.  
- Gebruik van minder goede zuurstofsystemen, waardoor er geen 100% zuurstof gegeven kan worden. 
- Er wordt te lang gewacht met het toedienen van zuurstof. “Het zal zo erg niet zijn”, “Voor zoiets neem 
je toch geen zuurstof”, zijn uitspraken die vaak te vlug in de mond worden genomen. 
- Het idee dat zuurstof duur zou zijn, werkt het uitstellen van toediening soms in de hand. 
 

Zelfkennis 
Een goede duiker laat zich voortdurend bijscholen in 
reanimatietechnieken en eerste hulpverlening, kent vooral zijn 
eigen beperkingen ten opzichte van geneeskundige inzichten en 
erkent de professionaliteit van de medische hulpverleners. 



 

 

 

 

 

 

In het komend seizoen worden de leden van duikteam 
‘Zeeland’ die in het bezit zijn van een 2* brevet en 
hoger, weer in de gelegenheid gesteld om met de 
‘Cornelis Laurens’ een aantal bootduiken te maken.  
 
 
 
 

 Datum Kentering Afvaartijd Bestemming  

Zaterdag 17 juni LW 14.45  12.30 De Ketel 

Zondag 16 juli LW 14.30  12.00 Wrak Gorishoek 

Zondag  6 augustus HW 13.35  11.30 De Muur Gorishoek 

Zondag 27 augustus LW 12.25  10.30 Gemaal Kattendijke 

Zaterdag  9 september LW 11.15    9.30 O 31  

 
De data zijn in overleg met de schipper/eigenaar vastgelegd maar over de bestemming kan nog worden 
onderhandeld. Heb je nog suggesties over locaties laat het me zo spoedig mogelijk weten. 
In een van de volgende clubkranten zal ik meer informatie verstrekken over opgave, vertrekpunt e.d. 
 
Tot op de boot,  
Kees Glas 

 

 

 

Op de laatste bestuursvergadering zijn een hele hoop ideeën voorgesteld om jullie dit jaar weer 
aangenaam bezig te houden. Naast de gebruikelijke bootduiken en andere natte bezigheden, wordt er 
ook gedacht aan een paar uitstapjes… Alvorens die verder uit te werken en de benodigde contacten te 
leggen, wil ik even de belangstelling peilen onder jullie voor de volgende evenementen: 
 
Een bezoekje aan het Hyperbaar Centrum in Zeebrugge.  
Dit betreft dus een bezoek aan de Marinebasis alwaar ze een decompressietank hebben. Je krijgt eerst 
tekst en uitleg over de geschiedenis, het gebruik en de werking (alles in sappig Belgs) met daarna 
eventueel de mogelijkheid om plaats te nemen in een druktank en “af te 
dalen” naar 18 meter diepte. Hierna kunnen we nog naar een maritiem museum en een bezoekje 

brengen aan een oude Russische onderzeeër. 
 
Een uitstapje naar een trainingscentrum op de Maasvlakte. 
Hier kan je je praktische kennis en ervaring aanvullen met een 
aantal interessante technieken om crashes met helikopters  te 
overleven en te survivelen op zee. 
 
Een najaarsclubreis. 
Zijn er mensen die in de najaarsvakantie een duikreisje willen 
maken naar Spanje? Vorig jaar heb ik een duikbasis gevonden in 

Llafranc met een naastgelegen camping waar ze blokhutten verhuurden voor een hele schappelijke prijs. 
Als er belangstelling is kunnen we deze zomer de zaken regelen. 
 
Voor alle evenementen kunnen jullie informatie krijgen, maar vooral aanmelden bij ondergetekende. 
 
Renaat Burggraeve 



 

 

 

 

Op de dijk staand en uitkijkend over de Oosterschelde is er veel prachtigs om van te genieten. De 
grootste rijkdom van de Oosterschelde is zo echter niet te zien: die zit onder het wateroppervlak. 
Tot 1996 was dit rijke onderwaterleven uitsluitend toegankelijk voor duikers. Toen vond Hans 
Verkooijen (hij was lid van de Biologische Werkgroep van de Nederlandse Onderwatersportbond) 
dat het tijd werd om ook niet-duikers met de vele bijzondere levensvormen kennis te laten maken. 
Sindsdien worden een aantal maal per jaar zijn “Wandeling rondom de Vloedlijn” georganiseerd. 
In 1997 is hij op 45 jarige leeftijd overleden. Om zijn initiatief met hem verbonden te houden zijn 
deze wandelingen in 2002 omgedoopt tot de: Hans Verkooijen Wandelingen. Ook in 2006 worden 
zij weer georganiseerd en dit is een kroonjaar:  
 

10 jaar Hans Verkooijen Wandelingen 
 

Op zondag 14 mei, zondag 11 juni, zondag 9 
juli, zaterdag 19 augustus en zondag 24 
september 2006, begeleiden de Vereniging 
Natuurmonumenten, de Stichting Het Zeeuwse 
Landschap en de Nederlandse Onderwater-
sportbond (NOB) wandelaars voor de Hans 
Verkooijen Wandelingen: “Wandelen rondom 
de vloedlijn” is het thema waarin deze 
organisaties elkaar hebben weten te vinden. 
De wandelingen vinden plaats op het voormalig 
werkeiland Neeltje Jans, in het Nationaal Park 
Oosterschelde.  
 
“Wandelen boven de vloedlijn” gebeurt onder 
leiding van een gids van de Vereniging 
Natuurmonumenten/Stichting Het Zeeuwse 
Landschap. De tocht gaat door de duinen die 
zich nog volop aan het ontwikkelen zijn. De 
omgeving is dynamisch. Wind, Noordzee en 
Oosterschelde zijn de elementen die veel 
invloed hebben op landschap, plantengroei en 
leefgemeenschappen die er zich ontwikkelen. 
 
“Wandelen onder de vloedlijn” is normaal 
gesproken alleen weggelegd voor duikers. Maar 

daar heeft de Biologische Werkgroep van 
de NOB iets op gevonden. De biologen 
hebben een aantal aquaria ingericht: 
krabbetjes, veel soorten wier, vis, 
spookkreeftjes, bloemdieren, slakken, 
mosdiertjes. Kortom, het rijke wieren- en 
dierenleven van de Oosterschelde onder 
water valt er in te bewonderen. 
Biologen/duikers geven informatie en 
vertellen over de geschiedenis van de 
Oosterschelde en haar levensgemeen-
schappen. Na afloop worden de dieren en 
wieren terug gezet in de Oosterschelde.  
 
Startpunt voor “Hans Verkooijen 
Wandelingen: Wandelen rondom de 
vloedlijn” is het bord Startpunt 
natuurexcursies op de parkeerplaats bij 

Waterland Neeltje Jans (aan de Ooster-
scheldekant). 
 
Deelname: volwassenen € 2, kinderen tot en 
met 16 jaar € 1; Volwassenen die lid zijn van 
een Provinciaal Landschap of Vereniging 
Natuurmonumenten: gratis. De begintijd is 14.00 
uur. 
Informatie en aanmelden (niet verplicht, voor 
groepen wel gewenst): Stichting Het Zeeuwse 
Landschap, telefoon binnen kantooruren: 0113 – 
569110, info@hetzeeuwselandschap.nl of 
Dominique Willemse (Biologische Werkgroep 
NOB), 0118 – 642532, 
d.willemse@zeelandnet.nl  
 
Alle Wandelingen worden ondersteund door het 
Nationaal Park Oosterschelde. De deelnemende 
organisaties zijn de Vereniging Natuur-
monumenten, de Stichting Het Zeeuwse 
Landschap, de Biologische Werkgroep van de 
Nederlandse Onderwatersportbond (NOB):  
http://www.digischool.nl/bi/onderwaterbiologie/b
w/ 



 

 

Twee extra Wandelingen onder de vloedlijn  
 

Op zaterdag 27 mei 2006 zullen in het kader van de Week van de Zee en Dag van het Getij, bij het 
Goessche Sas aan de Oosterschelde (ten noordwesten van het Havenkanaal) vanaf 9.30 uur 
duikers van de Biologische Werkgroep van de NOB te water gaan. Bovenop de dijk richten zij dan 
ter plekke aquaria in, die tot 12.00 uur doorlopend bezocht kunnen worden. De duikers geven 
informatie aan de voorbijgangers en vertellen over de levensgemeenschappen in de 
Oosterschelde.  

 
Op het strandje van het Goessche Sas aan de 
Oosterschelde is op 27 mei voor kinderen  tot en 
met 12 jaar van 10.00 tot 12.00 uur de excursie: 
“Op zoek naar zoutwaterschatten” ,in het 
zand, onder de stenen en in de getijdenpoeltjes. 
Er zijn IVN-natuurgidsen aanwezig. Zij 
begeleiden de kinderen bij het nemen van 
zandmonsters, gaan op zoek naar kleine 
beestjes in het zand en krabben, garnalen, 
schelpdiertjes en wieren in de 
getijdenpoeltjes met schepjes, buisjes, 
schepnetjes, loepjes en zoekkaarten. De 
leuke vondsten worden verzameld in een 
bakje zodat de kinderen zich bij de duikers 
kunnen voegen om hun vondsten te tonen. 
Uiteraard worden de dieren en wieren na 
afloop teruggebracht in de Oosterschelde. 
Overige schatten, zoals schelpen, kunnen 
de kinderen meenemen naar huis. Aan 
deze dag zijn voor bezoekers geen kosten 
verbonden. 
 
Deze activiteit wordt ondersteund door het 
Nationaal Park Oosterschelde en wordt 

georganiseerd door het IVN, Vereniging voor 
Natuur- en Milieu-Educatie, afd. de Bevelanden, 
Milieu Educatie Centrum de Bevelanden en de 
Biologische Werkgroep van de Nederlandse 
Onderwatersportbond (NOB). 
Informatie over deze activiteiten: MEC de 
Bevelanden 0113-252628 of IVN de Bevelanden 
0113-232302. 

 

Week van de Zee 
 

Ook in het kader van de Week van de Zee wordt op maandag 22 mei 2006 bij de Ouwerkerkse 
Kreek voor basisscholen een programma rond de Oosterschelde aangeboden. Deze activiteit wordt 
ondersteund door het Nationaal Park Oosterschelde en wordt georganiseerd door het NME- centrum 
Schouwen-Duiveland en de Biologische Werkgroep van de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB). 
Meer informatie: Jos Catsman, telefoon 0111-416093; email: nmesd@zeelandnet.nl 
 
Dominique Willemse, foto’s: Mathilde Matthijsse 

 

 

 

 
Het idee om in januari een fotoduik te maken 
kwam van Frans, ja echt waar van Frans Spoor! 
…..als er iemand is die een hekel aan kou 
heeft……maar hij had een hele goede reden, 
zijn onderwatercamera lag namelijk al weer zo 
lang werkloos in de kast en hij had zin om foto’s 
te gaan maken. Dus nog wat DTZ-ers (Erik, 
Martin, Ron, Annemiek, Marcel en Harm) warm 
gemaakt om de kou in te duiken en 14 januari 

was het dan zover. Frans zou Frans natuurlijk 
niet zijn als hij niet geregeld had dat we lekker 
warm bij de Kabbelaar binnen konden omkleden 
en na afloop warm douchen. Veronica, Rob en 
Yolanda kwamen mee voor de gezelligheid en 
de geestelijke en lichamelijke ondersteuning. 
Yolanda had natuurlijk ook erg graag meegewild 
onderwater maar haar pak was nog in reparatie, 
op een of andere manier lijkt het net of 



 

 

de duur van deze reparatie gekoppeld is aan de hoogte van de watertemperatuur ;-) maar dat zal wel op 
toeval berusten. 
 
Het water was op de meeste plaatsen mooi helder en zelfs het zonnetje scheen een beetje, waardoor je 
onderwater nauwelijks een lamp nodig had en je goed foto’s kon maken. We gingen natuurlijk vooral op 
zoek naar zeedonderpadden, want die zetten rond deze tijd van het jaar hun eitjes af, deze worden 
bewaakt door het mannetje. Frans en ik kwamen tijdens de duik inderdaad zo’n stuk of zes 
zeedonderpadden tegen die verscholen zaten in en tegen de bollen, maar de eitjes zagen we niet. Verder 
zagen we een mooie grote zeenaald, een fotogenieke geweispons (zie foto Frans) en een aantal 
Noordzeekrabben die helemaal “ingesneeuwd” zaten in het stof. Na zo’n 25 minuten kregen we het toch 
wel koud en zijn we richting de kant gedoken. 

 
Eenmaal weer bij de Kabbelaar aangekomen kwamen de hulptroepen in actie: er werd geholpen bij het 
uittrekken van handschoenen en opendoen van ritsen. Daarna een 
warme douche!! Hierbij werden door sommige personen wat oerkreten 
geuit. Vervolgens werd er warme chocomelk geschonken (door Erik 
voorzien van een flinke scheut rum) en koeken gedeeld. Daarna kwamen 
de verhalen natuurlijk, het bleek dat een aantal van ons wel de roze eitjes 
van de zeedonderpad hadden gezien, ook waren er grote vlokslakken 
waargenomen. Kortom genoeg te beleven onderwater in januari! 
 
Groetjes, Mathilde Matthijsse 
 
PS Omdat Marcel zo lyrisch deed over die eitjes en ik ze toch ook graag 
nog wel wilde zien en zo mogelijk fotograferen, zijn we het weekend erop 
nog een keer bij de Kabbelaar gaan duiken om ze te zoeken….en jawel in één van de eerste bollen zat 
inderdaad een zeedonderpad op een bedje van prachtige roze eitjes. Zie de foto. 



 

 

POSEIDON REDT DRENKELINGEN 
 
Uit ‘De Ingenieur’, 4 maart 2005. Gelezen door Yvonne van Scheppingen 
 
Zelfs in druk bezochte zwembaden met 
toezicht verdrinken wel eens mensen. Door 
allerlei factoren kan een badmeester 
onmogelijk iedereen voortdurend in de gaten 
houden. Een zwemmer die bijvoorbeeld 
bewusteloos raakt, zinkt in een oogwenk 

naar de 
bodem. Het 

Poseidon 
System van 
het Franse 
bedrijf Visi-
on IQ kan 
door gea-

vanceerde 
beeldher-

kenningstechniek en camera's boven en 
onder water drenkelingen detecteren en 
alarm slaan. Het systeem redde in 
verschillende Europese zwembaden in vijf 
jaar tijd vijf mensen het leven. 
 
Directeur Peter Goedhart van Eyeview Systems, 
de Nederlandse importeur van het Franse 
systeem: 'Bij de installatie worden alle 
karakteristieken van het zwembad ingevoerd in 
de software, zoals de afmetingen van de 
tegeltjes, de strepen op de bodem, de 
afvoerputten en de staranden. Het systeem kent 
van elk detail de exacte coördinaten. Wanneer 
een drenkeling naar de bodem zinkt, verstoort 
hij het patroon van het zwembad. De software 
detecteert de persoon en herkent ook de 
karakteristieke houding van een drenkeling. 
Vanaf de eerste detectie slaat het systeem 
alarm na een vertraging van 10 s om fouten en 
onderwaterzwemmers uit te sluiten.' 
 
De badmeester heeft een monitor waarop hij de 
situatie onder water kan zien en een losse 
draagbare zoemer, die bij alarm afgaat. Ook 
gaat er dan een rood waarschuwingslicht 
branden. De monitor en de zoemer geven de 
exacte coördinaten van de drenkeling door. 'De 
badmeester kan na het zoemalarm direct naar 
de juiste locatie rennen en de drenkeling binnen 
een minuut van de bodem halen. Bij de warme 
watertemperatuur in een zwembad is elke 
seconde nog belangrijker dan bij koud water.' 
'Het Poseidon System werkt vanaf een 
waterdiepte van 60 cm. Met een combinatie van 
camera's zowel boven als onder water bepaalt 
het systeem of een corresponderend deel van 
een stilstaand lichaam boven het water uitsteekt. 
Vanaf een diepte van 2,20 m installeren we 
alleen onderwater-camera's, zegt Goedhart.  
 

Dankzij het systeem 
redde een bad-
meester eind vorige 
maand in het Parijse 
zwembad Sceaux 
een jonge Frans-
man van de 
verdrinkingsdood. 
De zwemmer 
raakte om 
18:14:45 opeens bewusteloos. Hij lonk direct in 
het diepe deel van het zwembad en raakt om 
18:14:55 de bodem. Het Poseidon System slaat 
om 18:15:02 alarm en om 18:15:36 duikt de 
badmeester op de precieze locatie het water in. 
De man, nog geen minuut onder water, herstelt 
korte tijd later volledig in het ziekenhuis. Vorig 
jaar werd een oudere Duitse man gered, die 
tijdens het zwemmen een hartaanval kreeg. 'Een 
badmeester kan om verschillende redenen een 
zwembad niet volledig overzien. Dat ligt aan het 
gebouw of hij moet bezoekers even te woord 
staan. De grote glazen wanden van moderne 
zwembaden geven bijvoorbeeld reflectie op het 
wateroppervlak.' 
 
Eyeview Systems heeft momenteel het 
detectiesystemen in zeven zwembaden 
geïnstalleerd en heeft nog eens twaalf 
opdrachten lopen. De Stuurgroep Detectie 
Pilots, waarin onder andere de ministeries VWS, 
OC&W en VROM zijn vertegenwoordigd, 
onderzoekt bovendien of een drenkelingen 
detectiesysteem bij wet verplicht kan worden 
ingevoerd. Dit jaar begint het Nederlands 
Instituut voor Lokale Sport & Recreatie (LC) een 
proef met detectiesystemen in 21 zwembaden. 
Daarvoor bestaat per locatie een subsidie van 
maximaal 50 000 euro. 
 
www.poseidon-tech.com, www.lc.nl 
www.eyeviewsystems.nl 



 

 

Nadere kennismaking 
met…  

 

Annemiek van Snik 

                              & Ron van der Veen 

 

Waar en wanneer zijn jullie geboren? 
Annemiek: 17 mei 1973 te Made en Drimmelen. 
Ron: 2 augustus 1971 te Scheveningen. 
 
Wat doe jullie in het dagelijkse leven?  
Ron: Ik ben beleidsmedewerker bij waterschap 
Zeeuwse Eilanden. 
Annemiek: Ik ben adviseur bij de Grontmij. 

Waar of hoe is het duiken voor jullie 
begonnen? 
Ron: Met mijn reislustige ouders kreeg ik op 
exotische vakantiebestemmingen de smaak van 
het snorkelen te pakken en op mijn tiende ben ik 
met een neefje op snorkelles in het plaatselijke 
zwembad gegaan. Toen de les in het zwembad 
in de buurt ophield ben ik bij duikvereniging 
Barracuda in Delft doorgegaan met snorkelen en 
onderwaterhockey tot mijn 16e. Het lag in de lijn 
van verwachting dat ik op deze leeftijd zou gaan 
met duiken en van mijn gespaarde geld een 
duikuitrusting 
ging kopen. Het 
liep echter 
anders: ik kocht 
een brommer 
en in plaats van 
in het water 
dook ik in het 
Haagse 
uitgaansleven. 
Tien jaar later ben ik pas gaan duiken samen met 
mijn neef (zie boven).  

Annemiek: Al vanaf dat ik kon zwemmen, was ik 
in het zwembad meer onder dan boven water te 
vinden. Ik ben ook een aantal jaar lid geweest 
van de Oosterhoutse zwemclub en heb daar ook 
leren snorkelen. Mijn eerste buitenwater 
snorkelervaring was wat minder. Ik was een jaar 
of 10 en we waren op vakantie in Frankrijk en de 
camping waar we stonden lag aan een groot 
meer waar ook veel gezwommen werd. Ik ging 

daar met mijn snorkelsetje te water en kwam 
direct oog in oog met een meerval van 1 meter 
lang. Ik weet niet wie er het meest schrok, maar 
ik weet wel dat ik heel snel het water uit was ☺. 
Door dit voorval waren mijn interesses voor het 
onderwaterleven gelukkig niet verdwenen en ik 
ben 12 jaar geleden, zodra ik genoeg gespaard 
had voor een duikuitrusting, lid geworden van 
duikteam Lagosta. 

Is er een favoriete duikstek (in Nederland)?  
Wrakduiken op de Noordzee blijft favoriet, al is 
een duikje in de Oosterschelde ook niet te 
versmaden. 

En misschien ook een minder leuke 
duikervaring? 
Ron: Mijn naarste ervaring had ik vrij snel nadat 
ik met duiken was begonnen. Ik dook net twee 
maanden, had net mijn 1* afgerond en was 
verslaafd aan het duiken. Het was inmiddels 
november en behoorlijk guur (graadje 2 a 3) en 
omdat we perse wilde duiken huurden we op  
aanraden van 
onze instructeur 
droogpakken. Ik had 
weinig referentiemateriaal 
en we vonden onze eerste 
duik met droogpak geweldig gaan 
(tegenwoordig ben ik wat kritischer over mijn 
droogpak prestaties). Vol goede moed doken we 
tijdens de tweede duik naar negen meter. 
Halverwege de geplande duik begon mijn buddy 
heftig te gebaren want de nekseal van zijn 
droogpak was gescheurd. Het gat was niet dicht 
te houden; binnen enkele seconden was al de 
lucht uit zijn pak verdwenen en stroomde het 
ijskoude water naar binnen. Vreemd genoeg was 
er geen sprake van paniek, alle uitentreuren 
gedrilde 1* 
oefeningen zaten 
nog vers tussen 
onze oren en we 
konden de 
reddingsprocedur
e dromen. De 
hele opstijging 
ging in 
slowmotion en 
ondertussen schoten allerlei getallen door mijn 
hoofd hoelang iemand het uithoudt in dat 
ijskoude water. Aan het oppervlak pakte onze 
begeleidende duiker de loodgordel van mijn 
buddy en kon ik mijn buddy plus zo’n slordige 30 
liter water in zijn pak 400 meter naar de kant 
duwen. Door ondertussen zoveel mogelijk lucht 
in het pak te blazen konden we veel water uit het 
pak krijgen. Eenmaal aan de kant was mijn 
buddy snel opgewarmd. Door de warme zomer 
was het water niet zo koud als ik dacht tijdens de 
opstijging. Toch zat die week de schrik er even 
in, maar ik zie in mijn logboek dat wij die maand 
daarna nog vier droogpakduiken hebben 
gemaakt.   



 

 

Annemiek: Mijn naarste ervaring was toch wel 
mijn 3-de duik na het behalen van mijn 1* brevet 
en tevens mijn 2-de stroomduik. Ik ging met een 
clubgenoot duiken op de punt bij Gorishoek 
(Tholen). Ik had al wel eens eerder met deze 
buddy 
gedoken en 
hij wist dat ik 
geen ervaren 
duiker was, 
maar hij ging 
toch via de 
glijbaan naar 
17.5 meter. 
Het stroomde 
enorm, er 
was alleen 
maar zand te 
zien en ik 
moest 
behoorlijk moeite doen om hem bij te houden. Dit 
alles maakte dat ik me erg onrustig voelde en 
geen prettige duik heb gehad. Met deze buddy 
heb ik hierna niet meer gedoken, maar na een 
jaartje ben ik al wel weer op deze plek gaan 
duiken en heb er iedere keer weer van genoten.  

Hebben jullie naast het duiken nog andere 
hobby’s? 
Jawel, en voordat we elkaar leerden kenen 
deelden we al heel veel interesses en hobby’s 
o.a. lezen, reizen, hardlopen, paardrijden, 
wandelen. Verder hebben we een heleboel 
hobby’s die we leuk vinden maar al jaren niet 
meer aan toe zijn komen. Salsa-dansen was daar 
één van maar daar zijn we sinds een week weer 
mee begonnen.  

Wat is jullie favoriete gerecht en wat is er 
absoluut niet door jullie keel te krijgen?  
Onze favoriet is hartige taart met broccoli, peer 
en oude kaas. En voor ijs kan je Ron midden in 

de nacht wakker maken. Ron lust eigenlijk alles 
wel, alleen Annemiek is soms een beetje lastig. 
Ze lust geen vlees (of wat daar qua smaak of 
structuur op lijkt) en schaaldieren. 

Van welke soort muziek gaan jullie uit je bol? 
En bezoeken jullie wel eens een 
concert? 
We hebben een hele brede 
muzieksmaak. Van latin tot metal 
en techno tot klassiek. Onze 
laatste concerten waren onder 
andere Moby, Ibrahim Ferrer en 
Acda & de Munnik. 

Wat is de favoriete vakantie-
bestemming en hebben jullie 
nog reisidealen? 
Onze favoriete bestemming is 
altijd de eerstvolgende bestem-
ming, ook al weten we nog niet 
wat dat gaat worden ;). Ons 

verlanglijstje is nog erg lang. Om te duiken staan 
Borneo en de westkust van West-Maleisië 
bovenaan en op het droge een lange trip naar 
Zuid Amerika, maar daarvoor moeten we eerst 
ons Spaans oppoetsen. Dichterbij huis staat een 
weekje Barcelona al een tijd op het lijstje. Gek 
genoeg komt het daar niet van. Verre 
bestemmingen zijn goedkoper, omdat we in den 
verre altijd met de rugzak rondtrekken en in 
goedkope guesthouses verblijven (soms voor 1 
euro per nacht). Daarom vinden wij dichtbij 
(West-Europa) te duur. Tot nu toe is onze 
mooiste duikbestemming Bunaken (bij Manado, 
Noord-Sulawesi) en omringende eilanden 
geweest, hetgeen een echte aanrader is (foto’s 
op http://www.bluebuddha.nl/ho006index.html). 

En waar gaan jullie nooit (meer) heen? 
Ko Tao, een eiland in Thailand, dat bekend staat 
om het mooie duiken, maar deze reputatie is o.i. 
niet verdiend. Bovendien loop je een grote kans, 
net als wij, slachtoffer te worden van mede 
backpackers/dukers die het verschil tussen mijn 
en dijn niet goed kennen. 
 
Ron en Annemiek 
 

 



 

 

 

 
Bron: Biologische duikkalender, Uit Fauna Zeelandica, Zeefauna in Zeeland I: 190. 

 
Maart 
- Eerste Tubularia met "eieren" 
- Je bent nog niet te laat voor Snotolven met eieren 
- Er kan een forse algenbloei zijn (slechter zicht)  
- De Gewone zwemkrabben verschijnen weer in Zeeland. Ze hebben de winter doorgebracht in 
  dieper water. 
- De Doorschijnende zakpijp, de Druipzakpijp en andere soorten zakpijpen komen bij van de   
  winter, waarin ze het meestal iets te koud hebben 

  
De Tubularia indivisa is een hydroidpoliep. Zij vormen 
kolonies bestaande uit afzonderlijke buisjes die aan de 
basis samensmelten. Aan het einde van die tot 20 cm. 
lange buisjes bevindt zich een dubbele tentakelkrans. De 
tentakelkrans is in het bezit van netelcellen, maar voor 
sommige naaktslakken vormt dat geen afweer. In 
tegendeel; er zijn naaktslakken (zoals de slanke 
waaierslak) die de netelcellen, die zij tijdens het opeten 
van de poliep naar binnen krijgen, opslaan in hun eigen 
lichaam en gebruiken voor hun eigen verdediging.  
  

De Didemnum sp. is een kolonievormende 
zakpijp, maar zal door veel duikers worden 
aangezien voor een spons. Dat komt 
waarschijnlijk door zijn geelachtige kleur en zijn 
onregelmatige vorm. Maar wie goed kijkt kan 
zijn opvallend grote gemeenschappelijke 
uitstroom openingen duidelijk zien 
Vanwege zijn, op een druipkaars lijkende 
groeiwijze, heeft het de eigenschap om over 
allerlei andere levensvormen heen te groeien.  
 

 
 
 

 
 
Op sommige plaatsen, zoals de duikplaats Zoetersbout, is de Didemnum sp. heel erg dominant aanwezig 
en verdrijft het zelfs andere levensvormen. En dat terwijl hij pas in 1991 voor het eerst is waargenomen in 
de Oosterschelde. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Maandag  13 maart  Deadline kopij april-Luchtbel 
Maandag  27 maart Algemene LedenVergadering 
Vrijdag  31 maart Uiterste datum opgave EHBDO-dag 11 juni  
Maandag  24 april  BestuursLedenVergadering 
Zondag  30 april  Uiterste datum opgave herhalingscursus reanimatie 8 mei  
Maandag     8 mei  Herhalingscursus reanimatie 
Zondag 11 juni  EHBDO-dag 
 


