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Op maandag 26 maart is de ALV, waarvoor iedereen is uitgenodigd. Helaas moet ik (Veronica) de Ben-
van-Gelder-trofee weer afstaan, nadat deze een jaar lang in onze woonkamer heeft geprijkt. Wat gaat 
een jaar dan snel. Maar ik gun 'm de volgende persoon van harte. We zijn benieuwd wie dat wordt. 
Vanwege de ALV zit er ook een jaarverslag bij de Luchtbel. 
Er is weer een snorkeltje geschreven en we maken kennis met Yvonne Souisa. Ook dit jaar staan er weer 
een aantal bootduiken in de planning, opgeven kan bij Kees Glas. Gehandicapten vinden het ook leuk om 
te duiken en daarvoor zijn er duikplekken geschikt gemaakt. Hans van Zetten is een half jaar in Thailand 
geweest en heeft daar zijn duikinstructeurs diploma gehaald. Zijn vrouw Willemien heeft er een heel 
verhaal over geschreven. Hans heeft zijn vitamienen via de Thaise zon binnengehaald, maar wij hier in 
Nederland worden geadviseerd vitamine C te slikken, niet alleen om weerstand op te bouwen tegen 
ziektekiemen, maar voor heel andere zaken, lees maar.... 
Het aantal adverteerders is aardig hetzelfde gebleven, de één stopt, de ander komt erbij, maar er is altijd 
een plekje voor een nieuwe adverteerder. Ga eens op zoek naar een adverteerder in je eigen shopom-
geving! We zullen hem/haar warm onthalen… Graag uiterlijk 14/3 jullie bijdragen voor de april Luchtbel! 

 
Dick, Elly, Margreet en Veronica 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
                                                       

  Gefeliciteerd!Gefeliciteerd!Gefeliciteerd!Gefeliciteerd!    
 

Inhoudsopgave  
 

1 Colofon 
2 Van de redactie / Verjaardagen / Inhoudsopgave 
3 Van de voorzitter / Net-training        opgave 
4 Rondje bestuur 5 februari / Ben van Gelder-trofee 2007     nominatie 
5 Hans Verkooijen Wandelingen 
6 Paintball!! Wie schiet er mee??        opgave 
7 Bootduiken in 2007- deel 2        opgave 
8 Reisverslag Thailand van Hans, Willemien en Annabel van Zetten  
9     --    -- 
10 Schatten van de Noordzee  
11 Jaar van de dolfijn 
12     --    -- 
13  Nadere kennismaking met… Yvonne Souisa 
14  ’t Snorkeltje van Daniëlle Sies 
15  Herhalingscursus reanimatie        opgave 
16  Geschiedenis van het Duiken 3 
17  Duikplek voor gehandicapten / In Case of Emergency: ICE 
18  Robot brengt zeebodem in kaart / Vitamines voorkomen schade na het duiken 
19  Mutaties per 1 februari 2007 / Agenda 

Maart 2007: 
  1 – Peter Kaljouw 
  8 – Sara den Boer 
10 – Chris Spoor 
15 – Matthilde Matthijsse 
20 – To Verhaeghe de Naeyer 
23 – Wilbert Gideonse 
24 – Wesley Brandt 
27 – Rob Swenne 
28 – Pim van der Made 
28 – Nathalie Wattel-Hoogenboom 

 

April 2007: 
  1 – Gerard van Loon 
  7 – Dick Hoeksema 
  8 – Marco Faasse 
11 – Rob Plasse 
12 – Wessel Liezenga 
15 – Kees Jan Lastdrager 
23 – Martin Verhage 
24 – Edwin Aalbers 
24 – Yvonne van Scheppingen 
26 – Peter Meerleveld 
30 – Ellen Burggraeve-Roose        
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‘duikkunsten’ uitbreiden… 

 
 
 
Zoals misschien bekend bij jullie (of niet, bij deze dan) zijn we in dit nieuwe jaar alweer begonnen met de 
opleiding van mensen die de duiksport onder de knie willen krijgen. En als instructeur in spe heb ik ook al 
de eer gehad om deze mensen tot nu toe twee keer theorie en praktijk te mogen geven. Het moet 
gezegd, het is een clubje enthousiastelingen. 
Hopelijk blijven ze zo enthousiast als we straks 
naar buiten gaan. Er zal wel nog een en ander 
aan geschaafd moeten worden, maar onder de 
bezielende begeleiding van andere clubleden zal 
dat zeker wel goed komen. Er zijn er ook nog een 
paar die wat aan de conditie moeten doen, maar 
die merken dat vanzelf wel als ze de dijk over 
moeten. Misschien een ideetje om aan de training 
toe te voegen: in duikpak 5 maal heen en weer 
lopen bij het Koepeltje van de parking naar het 
water en terug! 
 
Ik heb onlangs wel gelezen dat deze duikstek 
daar een aantal aanpassingen gaat krijgen, 
evenals de Kabbelaar in Scharendijke en nog 2 
andere plaatsen. Het betreft verbeteringen aan 
de toegankelijkheid, zodat minder-validen wat 
makkelijker het water in en uit kunnen. En dat is natuurlijk alleen maar toe 
te juichen, want ook deze mensen hebben het recht om de schoonheid van 
Zeeland onder water te bezichtigen. 
 
Misschien zijn er ondertussen wel leden die hun “duikkunsten” en kennis willen uitbreiden, en dus een 
poging willen ondernemen om een hoger brevetje te halen. Laat maar horen en geef je op bij Frans of 
Harm. Dan zullen we trachten jullie hiermee te helpen en te begeleiden. 
 
Op de echte “die-hards” na hebben de meesten onder ons nu allemaal winterreces natuurlijk. En dat is 
dan een uitgelezen tijd om onze spullen even na te (laten) kijken en in orde te brengen voor het komende 
seizoen, want de tijd vliegt! Dus denken jullie de komende maanden aan de nodige keuringen voor de 
apparatuur (en jezelf) waar het nodig is? Dan kunnen we met z’n allen in mei er weer volop tegenaan. 

 
Maar voor het zover is, hebben we eerst nog een net-training in 
het zwembad (altijd leuk en handig) en zullen er onder jullie vast 
wel naar de Duikvaker geweest zijn om nieuwe ideeën en 
aanbiedingen op te doen voor reizen naar mooie duikstekken in 
iets warmer water dan onze Oosterschelde of Grevelingen. In 
ieder geval zie ik jullie weer aan de waterkant en hopelijk in 
grote getale op onze ALV binnenkort! 
 
De bubbels, 
 
Renaat 

 
Woensdag 28 maart, 20.15-22.15 uur, Vrijburgbad. Opgave per e-mail aan info@duikteamzeeland.nl  
Een buitenkansje! Er hebben zich al 22 liefhebbers gemeld, maar de netten zijn nog niet vol: je kunt er 
nog bij. Zie ook www.duikteamzeeland.nl  Voor een impressie: zie ‘De Luchtbel’ jaargang 29, nrs 1-5, 
2005. 
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Rondje bestuur 5 februari 
 

Voor de eerste bestuursvergadering van het nieuwe jaar heb ik de 
hekken van de Noordweg maar weer eens geopend en ja hoor 
rond acht uur druppelde men vrolijk binnen. Met uitzondering van 
Mathilde: die zat in de sneeuw. Ze dacht gelukkig wel aan ons zo 
bleek uit haar sms’je, waarin ze vermeldde dat ze op dat moment 
heerlijk een Wiener Schnitzel zat te smikkelen. 
 
De volgende zaken 
aan de orde: 

 
Penningmeesterschap. Marnix is inmiddels ingewerkt en 
de Inschrijving bij de K.v.K. is geregeld. De wisseling kan 
nu bij de bank worden aangemeld en vanaf maart 2007 
neemt hij het definitief van Jim over.  
 
Contributie verhoging naweeën. De leden die zelf de 
contributie overmaken zijn blijkbaar nog niet op de 
verhoogde tarieven (Contributie 2007) ingesteld, zodat ze 
de oude bedragen overmaken. Inmiddels hebben we een 
reminder gestuurd. Bij de volgende betalingsronde zal de penningmeester de cijfers checken. Voor leden 
die via automatische incasso betalen is dit geen probleem. 
 
Bootbesluit. Frans en Roel hebben het bootbestuur geupgreed. Roel heeft contact gehad met de water-
politie. Op de Westerschelde moet er een recente zeekaart (jonger dan 2 jaar) van het gebied waar 
gevaren wordt aan boord zijn. Het veiligheidsreglement van de NOB is geschrapt. EHBO kist, noodsigna-
len en brandblusser moeten nog worden aangeschaft. Deze zaken kunnen het best in plastic geseald 
worden. De originele versie van het bootbesluit wordt de volgende vergadering getekend door het 
bestuur. 
 
Vullerscursus. Tijdens de komende ALV kunnen zich potentiële vullers 
opgeven. Op wo 4 april, 19.00 uur, zullen Bert K en Roel een vullerscursus 
geven in het clubhuis. Hierna wordt de vullerslijst herzien. 
Paintball. Renaat heeft  ongeveer 10 aanmeldingen. 
 
Tijdens de rondvraag (onder het genot van een alcoholische versnapering) 
maakt men zich zorgen over het alcoholgebruik voor de instructielessen. Algemene opinie: alcohol en 
duiken gaan niet samen! Instructeurs beslissen of  leerlingen het water in mogen.  
Volgende bestuursvergadering: 23 april. 
 
Uw secretaris, Kees Jan Lastdrager 
 

 
 

De “Ben van Gelder-trofee” is een wisseltrofee, die een aantal 
jaren geleden ontstaan is naar een idee van Bert Schreurs. 
Ben van Gelder heeft zich in het verleden vele jaren 
belangeloos verdienstelijk gemaakt met allerlei hand- en 
spandiensten. Vorig jaar ging de trofee naar Veronica Spoor, 
voor haar bijdrage aan het redactiewerk van de Luchtbel. 
  
We willen als stimulans voor het vrijwilligerswerk deze trofee 
jaarlijks uitreiken aan degene die zich het afgelopen jaar 
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor onze club. We 
zoeken daarom nominees voor de Ben van Gelder trofee 
2007. Suggesties worden (zo vertrouwelijk mogelijk) ingewacht 
en behandeld door uw secretaris,  
 
Kees Jan Lastdrager 

 



 5

 
 
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 2007 worden 
zij weer georganiseerd.  
 

Op zondag 6 mei, zondag 17 juni, zaterdag 7 juli, zondag 19 
augustus en zondag 23 september 2007, begeleiden de 
Vereniging Natuurmonumenten, de Stichting Het Zeeuwse 
Landschap en de Nederlandse Onderwatersportbond (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.  
 
“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 Oosterschelde en 
haar levensgemeenschappen. Bij de aquaria wordt deskundige informatie gegeven over wieren en hun 

belangrijke rol in de Oosterschelde. 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 parkeer-plaats bij 
Waterland Neeltje Jans (aan de Oosterschel-
dekant). 
Deelname: volwassenen € 2, kinderen tot en met 
16 jaar € 1; Volwassenen die lid zijn van een 
Provinciaal Landschap of Vereniging Natuur-
monumenten: 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 
of Dominique Willemse (Biologische Werkgroep NOB), tel. 0118 – 642532 
 
Alle Wandelingen worden ondersteund door het Nationaal Park Oosterschelde. De deelnemende organi-
saties zijn de Vereniging Natuurmonumenten, de Stichting Het Zeeuwse Landschap, de Biologische 
Werkgroep van de Nederlandse OnderwatersportBond: http://www.biologischewerkgroep.nl 
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Twee extra “Wandelingen onder de vloedlijn” 
 
1. In het kader van de Week van de Zee wordt op maandag 21 mei 2007 bij de Ouwerkerkse Kreek voor 
basisscholen een programma rond de Oosterschelde aangeboden. Naast het bekijken van de 
Oosterscheldedieren, speuren de leerlingen vanaf de caissons naar de vogels op de Oosterschelde en 

gaan ze op stap met de boswachter door de inlaag. 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 
 
2. Op zondag 2 september 2007 zullen duikers van de Biologische 
Werkgroep van de Nederlandse Onderwatersport Bond in 
samenwerking met IVN-natuurgidsen bij het Goessche Sas aan de 

Oosterschelde (ten noordwesten van het Havenkanaal) een excursie organiseren. Bovenop de dijk 
richten de duikers ter plekke aquaria in, die 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 zullen de IVN-natuurgidsen kinderen tot en 
met 12 jaar begeleiden. Zij nemen 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. Deelname gratis. 
 
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 
en over aanvang en duur ervan: MEC de Bevelanden 0113-
252628 of IVN de Bevelanden 0113-232302. 
 

 

 
 
Paintball is een spel, waarbij met verfkogeltjes tegenstanders uitgeschakeld worden, in het algemeen 
zonder daardoor met justitie in aanraking te komen. Deze verfkogeltjes (op gelatine basis, biologisch 
afbreekbaar en uitwasbaar) worden afgevuurd met een speciaal paintball geweer. Paintball is een 
volwassen benadering van de jeugdspelletjes als tikkertje, verstoppertje en cowboytje. Deze recreatieve 
sport geeft het lichaam en de geest de verkwikkende (inspannende) 
ontspanning, die wij allemaal van tijd tot tijd nodig hebben. Lekker bezig zijn in 
de natuur! Deze in de VS ontstane sport zet dagelijkse beslommeringen totaal 
buiten spel: dat blijkt wel uit het enorme plezier wat de spelers eraan beleven. 
  
Wat vergt het van uw conditie 
Dat hangt helemaal van uzelf af. Het spel kan zo intensief gespeeld worden 
als men zelf wilt. Voor de "strijders" die er eens flink tegenaan willen ... oké ... 
dat kan. Rennen, vliegen, schieten maar. Voor de wat rustigen onder u ... 
geen nood, dan gaat u toch stiekem in een hinderlaag liggen en schakelt u op 
deze manier de onoplettende "tegenstander" uit! 
 
De planning is om dit te gaan doen op zaterdag 24 maart, met (eventueel) aansluitend ergens te 
gaan eten. Wil je deelnemen, graag reageren voor 12 februari [opschieten dus; red.]. Dan kan ik bij 
voldoende deelname gaan reserveren! 
 
Renaat Burggraeve 
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In het komend seizoen worden de leden van 
Duikteam ‘Zeeland’ die in het bezit zijn van een 
2* brevet of hoger en een geldige duikkeuring, 
weer in de gelegenheid gesteld om met de 
‘Cornelis Laurens’ een aantal bootduiken te 
maken.   
We vertrekken steeds van het ponton aan de 
oostzijde van de Julianahaven in Yerseke. 
 
 

 

 Datum Kentering Afvaartijd Bestemming  

Zaterdag 23 juni HW 10.24    8.30 O 31 

Zondag 15 juli LW 10.59    9.00 Gemaal Kattendijke 

Zaterdag  4 augustus LW 14.06  11.00 Kulkenol havenhoofd 

Zaterdag 25 augustus HW 14.10  12.00 Gorishoek veenblokken 

Zaterdag  8 september HW 14.26  12.00 Windgat ?????????? 

 
De data zijn in overleg met de schipper / eigenaar 
vast gesteld maar over de bestemming kan nog 
worden onderhandeld. Heb je nog vragen of 
suggesties, neem dan zo spoedig mogelijk contact 
met me op. In een van de volgende clubkranten zal 
ik meer informatie verstrekken over opgave, 
vertrekpunt e.d. 
 
Gaarne gebruik maken van onderstaande aanmel-
dingsstrook / -stroken . Onvolledig ingevulde stro-
ken, e-mails, telefonische aanmeldingen etc. worden 
niet in behandeling genomen. Voor alle duidelijkheid: 
je mag ook in één keer alle stroken inleveren! 
Uiteraard kunnen belangstellenden voor het 
uitvoeren van het duikleiderschap zich ook bij mij 
aanmelden. 
 

O 31  (lamp Kees_Jan)           zaterdag 23 juni Inleveren  voor  1 april 

Naam 
 

 

 

Gemaal Kattendijke                   zondag 15 juli Inleveren  voor  1 mei 

Naam 
 

 

 

Kulkenol havenhoofd          zondag 4 augustus Inleveren  voor  1 mei 

Naam 
 

 

  

Gorishoek veenblokken         zaterdag 25 aug. Inleveren  voor  1  mei 

Naam 
 

 

 

Windgat ?????                        zaterdag  8 sept. Inleveren  voor  1 mei 

Naam 
 

 

 
Tot op de boot, 
 
Kees Glas, Meanderlaan 434, 4337 TW  Middelburg, T 0118 614342 
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Phuket, Thailand, december 2006 
 
Hallo lieve mensen in Nederland, 
 
Na een reis van 10 uur kwamen we aan in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Het begin van een 
verblijf van een 1/2 jaar in Azië. Het is 6 uur later dan in Nederland. Bij het backpackers walhallah -Koa 
San Road- regelen we bus/boot ticket naar Koh Tao, een 
klein eilandje in de Thaise Golf. Hans wil kijken of hij daar 
zijn diploma voor duikinstructeur kan halen. Volgens een 
Wasschappelaar die daar al een aantal jaren vertoeft zou 
dit eiland de plek zijn om dat te doen.  
 
Eerst vergapen we ons aan de mensen, eetstalletjes, 
winkeltjes, tempels, verkeersdrukte en het krankzinnige 
gekrioel van Bangkok. Wat is het fijn om weer in Azië te 
zijn: vriendelijke mensen, heerlijk eten, lekker warm weer 
(vochtig en heet), allerlei exotisch fruit en andere dingen die 
je nog nooit hebt gezien en waarvan je niet weet wat het is 
en waar het voor dient.  
 
Om zes uur vertrekken we met de bus naar Chumpong deze reis duurt ongeveer zeven uur en Annabel 
weet zich gelukkig redelijk te vermaken. Daarna stappen we op een supersnelle catamaran ferry die ons 
op Koh Tao zal brengn. Deze reis lijkt wel 10 uur te duren: we zijn het zeegat nog niet uit of er doemen 
hoge golven op en slaan tegen de ruiten aan. Annabel heeft nergens last van, die valt onmiddellijk in 
slaap. Na 1,5 uur zijn we gelukkig op onze plaats van bestemming. Annabel doet haar ogen open en 

stapt, alsof het de normaalste zaak van de 
wereld is, de steiger op en loopt de 
duikschool binnen.  
 
's Avonds is er een of ander festival en we 
gaan een kijkje nemen in de haven. Het is 
een festijn in november bij volle maan, 
waarbij iedereen een bamboe bootje met 
bloemen, wierook en een brandend kaarsje 
laat varen. Met het bootje stuur je al je 
kwade gedachten, boze geesten en ongeluk 
weg en verwelkom je het goede. Natuurlijk 
branden wij ook een kaarsje. Het is een 
prachtig gezicht die lichtjes op het water. Af 
en toe wordt er ook een papieren ballon met 
daarin een kaarsje opgelaten. Verder zijn er 
allerlei optredens, dansen, zangers en 
zangeressen die acte de presence geven, tot 
diep in de nacht. Heel gezellig en je kan er 

overal lekkere hapjes en drankjes krijgen. Ja, volgens ons 
zijn die Thaien echte lekkerbekken, dat ziet er dus 
veelbelovend uit voor ons! 
 
Hans maakt alvast wat duiken, om te zien of hij hier zijn 
cursus wil doen. Annabel krijgt haar eerste duikles van papa 
en gaat snorkelen. De allereerste keer komen ze middenin 
een grote school met duizenden kleine visjes terecht! Ze gilt 
het uit en is een beetje bang. Daarna gaat het beter en gaan 
we heel vaak samen snorkelen op het rif recht voor ons 
strand. We kijken onze ogen uit: al die vissen, al die 
kleurtjes, zo mooi! 
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Na verloop van tijd komen we er wel achter dat dit toch niet het goede seizoen is voor Koh Tao 
(regenseizoen). Het regent dan wel niet iedere dag, maar het is vaak bewolkt en het zicht onderwater is 
slecht. Het eiland bevalt ons goed, maar het is een beetje zonde om lang te blijven en te duiken op een 
plek die niet optimaal is, terwijl het aan de andere kant van Thailand, aan de westkust, wel goed duiken 
is. Na enige twijfel besluiten we om verder te reizen en ons geluk te beproeven in Phuket. Het lijkt ons 
allebei een niet zo aantrekkelijke plek om lang te verblijven, omdat het massaal en supertoeristisch is. 
Maar het is nu eenmaal zo dat de instructeurscursus die Hans wil volgen niet bij iedere duikschool in 
Thailand wordt gegeven. We hebben contact met een duikschool 
in Phuket waar een stel Nederlanders zit die ons al heel veel info 
hebben toegezonden en erg attent en vriendelijk reageren op onze 
emails. Daar hebben we dan wel weer een goed gevoel bij. Als 
iemand ooit plannen heeft, laat het weten: dit is een goed adres!  
 
We vertrekken met de boot. Deze tocht duurt een uur of vijf, totdat 
we in het stadje Surattani aankomen. Vandaaruit nemen we de 
bus naar Phuket en laten onze ticket voor Kata Beach zien. 
Uiteindelijk, na veel aandringen, gaat de chauffeur de weg naar 
ons guesthouse vragen. En ja hoor, daar is het! Wat een reis!  
De volgende morgen om negen uur, we worden net wakker, wordt 
er op onze deur geklopt. Er staat een man op de stoep. “Goede 
morgen. Ik ben Steven. Ben jij Hans? Ik heb over een half uurtje 
een duik. Heb je zin om mee te gaan?” Hum, ja tuurlijk. “Wacht 
even. ik kom er aan.” En weg is Hans, voor zijn eerste duik hier in 
Phuket. 
Er volgen nog een heleboel duiken, want hij moet er nog zeker 20 doen om aan zijn voor de cursus 

vereiste 100 duiken te komen. Met een live aboard van vier 
dagen (5 dagen en 4 nachten op een boot duiken, eten, 
drinken, slapen) naar de Simulan eilanden hier voor de kust, 
lukt dat al snel. Op 5 december start zijn cursus en hij begint 
alvast met studeren. Het belooft een pittige cursus te 
worden. Voordat de cursus begint huren we een dag een 
brommer en krijgen zo een wat betere indruk van Phuket. 
Met zijn drieën rijden we rond, zoals je de Thaise mensen 
hier zoveel ziet doen. Bij gebrek aan een auto vader, moeder 
en twee kinderen op een brommer. Dan begint de cursus en 
zien we Hans alleen 's avonds als hij thuiskomt om huiswerk 
te maken en te slapen.  
 

Op 19 december rondt Hans met goed resultaat zijn cursus af! Groot feest natuurlijk. ‘s Zondags gaat hij 
uit eten met de boys en vanavond gaan we lekker met ons drietjes ergens eten. Hans zal waarschijnlijk 
nog wel een en ander toelichten op zijn weblog, waar hij het tot nu toe veel te druk voor heeft gehad.  

 
Nu hebben we nog een paar dagen om praktische zaken te regelen, zoals ons visum verlengen in 
Pattong, Hans zijn duikboeken terugsturen naar Nederland, en emails en foto s versturen, voordat we 
met Kerst en waarschijnlijk Oud en Nieuw in de jungle zitten. Over twee dagen vertrekken we naar Kao 
Sok National Park om daar naar de apen te kijken, tochtjes te maken op de rug van een olifant en 
wandelingen door de jungle te maken. Daarna willen we verder 
trekken naar het zuiden van Thailand, naar Krabi, en zo naar 
Lankawi (Maleisië) omdat op 29 januari ons visum verloopt en we 
dan het land uit moeten. Vervolgens gaan we in februari richting 
Sumatra en daarna waarschijnlijk terug voor onze laatste maand in 
Thailand. Maar zover is het nu gelukkig nog niet! We realiseren ons 
dat er al een heel stuk van de reis op zit. De tijd gaat zo snel, maar 
we zitten nog niet op de helft. Van hieruit willen we jullie hele fijne en 
warme kerstdagen toewensen en natuurlijk al het goede voor het 
nieuwe jaar! 
 
Groetjes, 
 
Hans, Willemien en Annabel van Zetten 



 10

 
 

Op zaterdag 3, 10 en 17 februari 2007 zond de NCRV de driedelige natuurserie 'Schatten van de 
Noordzee' uit. De serie verschijnt ook op DVD, inclusief bonusmateriaal.  
 
Een zee vol schatten 
De Noordzee is ons grootste, maar tegelijkertijd, ons meest onbekende natuurgebied. Voor veel mensen 
is het niet meer dan een grote zee vol grijs water, waar men alleen naar toe gaat 
tijdens hoogzomerse dagen. Maar onder de golven bevindt zich een divers en 
kleurrijk zeeleven, met dolfijnen, anemonen en unieke schatten op de bodem. 
Een verborgen en spectaculaire wereld. Althans voor het grote publiek. 
'Schatten van de Noordzee' neemt de 
kijker mee de zee op én duikt ook 
onderwater om te laten zien wat er 

daar allemaal te 
beleven valt. 
 
Welk bijzonder 
zeeleven treft bioloog en 
sportduiker Peter van 

Bragt aan, als hij bij een 
gaswinningplatform diep onder water op zoek gaat? 
Welke prehistorische botten vangt visser Kommer Tanis 
in zijn netten? En wat komt de wrakduiker Hille van 
Dieren tegen bij zijn duiktocht naar een oud Pools 
scheepswrak in de Noordzee? In de drie afleveringen 
staat steeds één van deze vragen centraal staan en 

volgen we een Noordzee-avonturier op zijn tocht, op zoek naar zijn eigen schat. We zien de passie voor 
de Noordzee door de ogen van de avonturiers en via hen de prachtige natuur.  
 
Naast de belevenissen van deze avonturiers is er in elke aflevering aandacht voor een professionele 
organisatie, die zich inspant voor het behoud van de 
Noordzee, haar natuur en haar 'bewoners'. Zoals de 
organisatie Imares, die met haar onderzoeksschip Tridens 
jaarlijks vier weken lang een 'haringonderzoek' uitvoert. Zoals 
bergingsbedrijf Smit, samen met Rijkswaterstaat, op volle zee 
het scheepswrak Michelle bergt, zo'n 60 kilometer uit de kust. 
Of zoals SOS Dolfijn zich inspant, door aangespoelde 
bruinvissen op te vangen en terug naar zee te brengen.  
 
Meer aandacht 
Stichting De Noordzee hoopt dat Schatten van de Noordzee 
de kennis van de Noordzee en de interesse voor haar natuur 
onder zowel publiek als politiek zal vergroten. De serie is 

onderdeel van een breder voorlichtingsproject 
'Schatten van de Noordzee'. Zie ook www.noordzee.nl  
  
DVD met bonusmateriaal 
De DVD van ‘Schatten van de Noordzee’ bevat naast 
de drie afleveringen een special met niet uitgezonden 
interviews en meer bijzonder onderwaterleven. De 
DVD is verkrijgbaar via Stichting De Noordzee, de 
webwinkel van de NCRV en zal vanaf half maart ook 
in de winkel liggen. De DVD is per post te bestellen 
door € 16,95 (€ 14,95 voor de DVD en € 2,- 
verzendkosten) over te maken op girorekening 
3666563 t.n.v. Stichting De Noordzee te Utrecht. 

Vergeet niet hierbij te vermelden dat het gaat om ‘bestelling DVD’ en vul uw volledige adresgegevens in, 
zodat we u de DVD op het juiste adres kunnen toesturen. 
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De Telegraaf van 27 januari 2007. Gelezen (en bewerkt) door Margreet van Aalst 
 
De verenigde Naties hebben 2007 uitgeroepen tot het Jaar van de Dolfijn. Steeds vaker wordt dit 
dier bedreigd. Door bijvoorbeeld verstikking in visnetten of vervuiling van de zee. Ook aan de 
Nederlandse kust stranden jaarlijks zo´n driehonderd bruinvissen, de schuwe zusjes van de 
extraverte tuimelaars. Hoe groot is het probleem? Vanwaar eigenlijk de enorme aantrekkings-
kracht van deze dieren op jong en oud; en niet te vergeten, als toeristische attractie? Wat kunnen 
we van ze leren? Een rondje dolfijnen. 

NEDERLANDS COMITÉ 

Dolfijnen en dolfijnachtige lopen ook in onze wateren gevaar. Uit een onderzoek op kadavers van enkele 
honderden gestrande dolfijnen op de Nederlandse kust, bleek dat meer dan zestig procent van hen de 
dood heeft gevonden door verstikking in visnetten. “De dieren zien een visnet als een fastfoodrestaurant, 
dus komen daar op af” vertelt Tim van Beers van de Kustvereniging. De club, die fungeert als secretariaat 
van het Nederlandse comité voor het Jaar van de Dolfijn, zamelt geld in om preventieve maatregelen te 
ontwikkelen. Kijk op www.jaarvoordedolfijn.nl voor diverse evenementen, zoals een kunstveiling in 
Noordwijk onlangs gehouden op 11 februari jl. 

WAT KUNNEN WE VAN ZE LEREN             

De dolfijn heeft vele fans. Het is niet alleen het 
lievelingsdier van heel veel kinderen, 
volwassenen maken met een piepkleine tatoeage 
of dolfijnenhangertje ook kenbaar van het dier te 
houden. Waarschijnlijk komt dat doordat we zo 
veel op ze lijken. Dolfijnen houden erg van spelen 
en zijn communicatief. Ze noemen elkaar 
bijvoorbeeld bij de naam, zo bleek uit onderzoek 
onder tuimelaardolfijnen. Bij iedere dolfijn hoort 
een geluidje. Door dat geluidje te gebruiken 
roepen de dolfijnen elkaar. 
Waarschijnlijk  zijn dolfijnen ook erg intelligent, 
vergelijkbaar met apen. Maar hoe slim dolfijnen 

werkelijk zijn tasten wetenschappers nog altijd in het duister. Duidelijk is wel dat er sprake is van een 
vorm van zelfbewustzijn. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat ze zichzelf kunnen herkennen in een 
spiegel. 
In spirituele kringen wordt zelfs aangenomen dat dolfijnen paranormaal begaafd zijn. Ze gebruiken sonar 
(voor ons niet waarneembare trillingen) om hun weg te vinden. Daardoor zou je ´in een andere dimensie´ 
met ze kunnen communiceren. Bovendien zouden die trillingen de oplossing kunnen zijn voor allerlei 
psychische problemen. 
Bekend is de inzet van dolfijnen voor het beter leren communiceren van autistische kinderen en kinderen 
met het  syndroom van Down. In Harderwijk is de Stichting SAM (www.stichtingsam.nl) hierin actief. 
“Omdat dolfijnen zo van spelen houden en contact zoeken met hun speelkameraadjes, leren de kinderen 
daarop reageren. Een dolfijn doet pas iets, als je hem aankijkt. Bovendien vindt een dolfijn het niet erg 
iets tien keer achter elkaar te doen. Een kind dat autistisch is, leert daardoor dat je zo beter 
communiceert”, vertelt voorlichter Robert Portier van het Dolfinarium. De resultaten zijn vaak verbluffend: 
na het trainingsprogramma kunnen de kinderen vaak beter praten en zijn gedragsproblemen aanzienlijk 
verminderd.  
 

BRUINVISSEN 

De bruinvis is het kleine, verlegen zusje van de 
tuimelaar. Bruinvissen zijn ongeveer de helft 
kleiner, hebben een ronder koppie en zijn veel 
minder expressief dan hun tuimelende broers, die 
wel drie meter kunnen meten. Ze zijn zelfs een 
beetje schuw, niet gewend aan mensen. 
Bruinvissen zijn eigenlijk geen vissen, maar net 
als dolfijnen zoogdieren. Ze zijn ook niet bruin, 
maar donkergrijs met een witte buik. 
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De hoeveelheid bruinvissen in de Nederlandse wateren neemt toe, getuige de aantallen gestrande 
dieren. Vorig jaar waren dat er zo´n driehonderd, terwijl het in de jaren zestig nog slechts enkele tientallen 
waren. Vermoed wordt dat deze stijging te maken heeft met een te lage voedselstand voor deze dieren in 
het noordelijk deel van de Noordzee bij Schotland, war ze voorheen veel zaten. De opwarming van de 
aarde speelt hierbij mogelijk een rol. Doordat de zee de afgelopen jaren warmer  is geworden, is 
bijvoorbeeld de zandspiering uitgestorven, het lievelingshapje van de bruinvis! Veel bruinvissen zijn 

daarom naar ons deel van de Noordzee geëmigreerd. 
Bruinvissen stranden omdat ze gewond zijn of ziek, want 
meestal zoeken ze diepere plekken op om te jagen. De 
meeste overleven een stranding niet. Er zijn er gelukkig 
die het wel redden en na opvang door SOS Dolfijn weer 
worden teruggezet. Als er een bruinvis 
binnenkomt dan heeft die maar maximaal 50% 
kans te overleven. 

DOLFIJNSPOTTING 

Om dolfijnen te zien, hoef je niet naar 
tropische oorden. Ook in de Noordzee zwemmen 

bruinvissen, witsnuitdolfijnen en tuimelaars rond. In februari en maart komen ze dicht bij de kust. Onder 
andere op de Pier bij Scheveningen en IJmuiden zijn bij rustig weer met name bruinvissen goed 
waarneembaar. Van bruinvissen zijn de rugvinnen te zien en hoe ze uitademen. Er zijn allerlei 
reisorganisaties die dolfijnen- en walvistrips organiseren. Voor de dieren zijn dergelijke safari´s niet altijd 
even vriendelijk. Boten komen te dichtbij of varen te snel langs. Op www.jaarvandedolfijn.nl staan 
organisaties genoemd die dolfijnspottrips organiseren maar de dieren niet verder storen. 

DONY EN MOBY 

Ter gelegenheid van het jaar van de dolfijn is door de Stichting de Noordzee een boek samengesteld 
over alle dolfijnen en walvissen die hier voorkomen. Hierin lees je bijvoorbeeld over Dony, de tuimelaar 
die van 2002 tot 2005 op allerlei plekken in Nederland, België en Noord-Frankrijk opdook. Hij zwom vaak 
langs de kades en liet zich dan gewoon benaderen en aaien. En dan was er in de jaren zestig natuurlijk 
Moby, de Beloega of witte walvis, die tot ver in Duitsland de Rijn opzwom en toentertijd de krantenkoppen 
beheerste. 
  
BELANGRIJKE VERSCHILLEN BRUINVIS EN DOLFIJN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lengte: maximaal 160 cm 

Lengte > 160 cm, tenzij jong dier 
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Nadere kennismaking met… 
 

Yvonne Souisa 
 
Waar en wanneer ben je geboren? 
Ik ben geboren in Zierikzee op 21 september 1971 (ik ben nu dus 35). 
 
Met wie en wat woon je samen?  
Ik ben alweer 10 jaar getrouwd met Adrie. We hebben twee honden: Tiga, een 
Duitse Herder teefje en Hitam een reu, kruising Duitse Herder/Labrador. 
  
Wat doe je in het dagelijkse leven?  

In het dagelijks leven begeleid ik scholen voor speciaal onderwijs waar het niet goed mee gaat en geef ik 
les aan leraren die in het speciaal onderwijs werken. Naast mijn werk vermaak ik mij prima met het uitla-
ten en trainen van de honden (gehoorzaamheid en fietsen). En ik ga graag met Adrie in de stad uit eten. 
 
Waar of hoe is het duiken voor je begonnen? 
Twaalf jaar geleden heb ik een introductieduik gemaakt op Curaçao en vond duiken gelijk geweldig. Maar 
ja, eerste duik, te diep, dus ik had veel last van mijn oren. Toen wist ik niet dat dit kwam omdat ik niet 
voldoende had geklaard. Onder water heb ik het ook niet aan de instructeur doorgegeven omdat ik de 
duik niet wilde stoppen. Maar goed, ik dacht, duiken is niets voor mij want ik krijg last van mijn oren. Na 
nog drie introductieduiken, zonder last van mijn oren, vond ik het mooi geweest met die introducties en 
wilde ik graag mijn brevet halen. Vandaar dat ik in juli 2006 mijn brevet heb gehaald. 
 
Is er een favoriete duikstek (in Nederland)?  
Een favoriete duikstek heb ik (nog) niet. Ik heb in Nederland 
in de Grevelingen, de Oosterschelde en in een meer bij Mill 
gedoken en elke keer vind ik het weer mooi.  
 
En misschien ook een minder leuke duikervaring? 
Tijdens mijn PADI open-water brevet moest ik een 
gecontroleerde zwemmende noodopstijging maken. 
Uiteraard is alles veilig; instructeur naast je, fles op je rug. 
Maar het lukte me pas de tweede keer, net aan. Het gevoel 
zonder lucht te zitten, langzaam te moeten stijgen en nog 
niet aan de oppervlakte zijn vond ik meer dan vervelend.  
 
Heb je naast het duiken nog andere hobby’s? 
Mijn honden! Het zijn twee lieve beesten waar ik graag mee buiten loop, train en fiets. Verder lees ik 
graag en vind ik het erg leuk om met vrienden af te spreken die op andere plaatsen in het land wonen. 
 
Wat is je favoriete gerecht en wat kan je absoluut niet door je keel krijgen?  
Mijn favoriete gerecht… is toch wel boerenkool. Heel snel komt op de tweede plaats gado gado gemaakt 
door Adrie. Al van kinds af aan kan ik rode kool en bieten echt niet door mijn keel krijgen.  
 
Van welke soort muziek ga je uit je bol en bezoek je wel eens een concert? Of ga je bijv. liever naar 
de film, een opera of iets dergelijks! 
Ik ben één keer naar een opera van Mozart geweest en vond het geweldig. Een musical bezoek ik ook 
graag (Aïda, Mamma mia, Hair). Verder ga ik van veel soorten muziek uit mijn bol; stevige rock, de 
Nederlandse meezingers van Marco Borsato, Guus Meeuwis ook prima, veel ballads vind ik ook mooi.  
 
Wat lijkt je de favoriete vakantiebestemming en heb je nog (duik)reisidealen? 
Sinds ik mijn duikbrevet heb lijkt het mij super om te duiken in bijvoorbeeld de Malediven of Indonesië. Tot 
nu toe vond ik de Rode Zee echt super om te duiken. 
 
En wat voor soort vakantie(land) trekt jou nou helemaal niet? 
Lastige vraag. Als je niet te moeilijk doet valt er volgens mij overal wel iets van te maken. En bevalt een 
plaats je niet dan ga je gewoon weer verder. 
 
Hartelijk bedankt voor de medewerking!!    

Graag gedaan!         Margreet van Aalst      
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De snorkel gekregen van Henk Betlem. Dat was even goed schrikken, maar na 
een beetje!! aandringen van de redactiekant besloot ik toe te geven en een 
reisverslag van onze duiktrip naar Dahab aan het papier toe te vertrouwen. 
Voor een heleboel leden wellicht een leuke herkenning vanwege de 
jubileumreis in 2005. 
 
Op 26 december 2006 zijn we in gezelschap van enkele Belgische vrienden 
vertrokken. Dahab is een kleine bedoeïenenstad aan de rand van de Sinaï 
woestijn. Bij duikers vooral bekend vanwege de beroemde duikstek “the blue 
hole”.  
We vertrokken vanuit Antwerpen richting Schiphol, met behulp van een lieve 
meereizende dame, een GPS, was de rit naar Schiphol, een makkelijke klus. 

De koffers afgeven, richting vertrekhal, nog wat winkelen, een kop koffie en toen het vliegtuig in. Ons 
vierkoppige gezelschap begon nu stilaan wakker te worden, het was ook pas ochtend. De vlucht is zeer 
vlot verlopen, een hapje eten, iets drinken, even indommelen en voor we het wisten begon de piloot al 
aan de landing. Zoals steeds in Egypte, de aankomsthal in, aanschuiven voor het visum en daarna de 
koffers ophalen. Wat dat visum betreft weten we nog altijd niet hoe dat zit: tijdens ons vorig bezoek 
moesten we 20 euro neertellen per persoon en nu was het gratis, het verschil tussen een groot en een 
klein visum schijnbaar. De vertrekhal uit en toen richting busje, waar we de koffers bovenop moesten 
zetten. Zou dat wel goed komen?  Maar ja, we waren in Egypte hé. 
 
Na een uurtje rijden stonden we voor het 
hotel, Daniela Village [mooie 
toepasselijke naam! red.], waar we zeer 
hartelijk werden ontvangen. De mensen 
daar herkenden de Belgen nog van een 
vorig bezoek. Naar de kamer, de kleding 
in de kasten leggen, de kamer even 
bekijken en toen was het tijd voor een 
verkwikkende douche.  Nadien naar de 
duikschool om onze duikspullen uit te 
laden en af te spreken voor onze eerste 
duik. Vervolgens richting restaurant om 
niet zoveel later onder de lakens te 
duiken. 
 
De volgende ochtend zagen we tot onze grote verassing dat het bewolkt was. “Wolken in Egypte”, daar 
waren we niet voor naar hier gekomen, maar het zou de pret niet drukken. We hebben zelfs regen gehad! 
Eén dag hebben we minder weer gehad, maar het werd steeds beter en beter.  Iedereen een loodgordel, 
lood en na wat papierwerk konden we vertrekken. 

 
In Dahab zijn alle duiken kantduiken. We werden steeds 
naar de duikstek gebracht met een jeep en een pick-up.  
Op de ene plaats is de ingang wat gemakkelijker dan op 
de andere maar met wat hulp kwamen we steeds vlot het 
water in. Onze gids, Sammy of zijn broer Achmed, was 
steeds van de partij. In Dahab is het namelijk verplicht om 
met een gids te duiken, maar al bij al is dat alleen maar 
makkelijk. Maar omdat het daar winter was, hadden die 
Egyptenaren het zeer vlug koud. Na zo’n 45 minuten in 
water van 22 à 23 graden waren zij zowat bevroren en 
verlieten ze het water maar weer. Voor ons geen 
probleem: wij doken gewoon verder om na ongeveer 70 

minuten, één keertje zelfs pas na 95 minuten, het water te verlaten. 
 
Prachtig toch die Rode Zee! Het koraal in Dahab is ongelooflijk mooi, met honderden, zelfs duizenden 
kleine visjes. Al die vissen hebben andere kleuren. Het koraal met al zijn vormen en ook weer de meest 
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uiteenlopende tinten. Op een van de duiken hield een vrij grote schildpad ons een half uurtje gezelschap. 
Gedurende twee andere duiken waren Napoleonvissen van de partij. Ook Robert-Jan (mijn man) die niet 

duikt, maar steeds meeging om te snorkelen, was in de wolken 
van al het moois dat er te zien is. Iedere duikstek, of het nu 
“lighthouse” of “canyon” was of “three pools”, telkens kwamen 
we ogen tekort om volop te kunnen genieten van al dat moois. 
De ene duikplaats maakt wel meer indruk dan de andere. Neem 
nu “the blue hole”: alleen al de wetenschap dat het daar 700 
meter diep is laat een indruk na. Of “eel garden”, waar het lijkt of 
de buisalen een dansje doen op het ritme van de stroming. 
Iedere duikplaats heeft zijn eigen charme en na iedere duik 
waren we allen meestal weer voldaan, maar toch ook alweer 
klaar om aan de volgende duik te beginnen. 

 
Tussen de duiken was het steeds hetzelfde: “platte rust”, in het zonnetje liggen, ergens in een soort 
restaurant van de lokale bevolking. Dat laatste klinkt misschien vreemd maar was zeer gezellig. Tegen 
een prikje een “chicken pizza” verorberen om daarna weer terug plat te gaan liggen. 
Tussen vier en vijf ging meestal de zon onder en werd het snel wat kouder. Daarom hebben we ook maar 
één nachtduik gedaan. De andere avonden bleven we in het hotel, wat spelletjes spelen of gingen we 
naar het stadje zelf. Een taxi met de gekste chauffeur ooit gezien bracht ons voor enkele ponden heen en 
terug. Langs de winkeltjes wandelen waar de verkopers alle moeite deden om de toeristen naar binnen te 
lokken. Dat winkelen zelf is in feite een kunst, afbieden tot 
op het been, een derde van de eerste prijs is nog te veel. 
 
Op oudejaarsavond hadden de hoteleigenaren een 
buikdanseres en een speciale Egyptische danser 
geregeld. Dit was erg gezellig en mooi. Toch werden de 
deksels van onze ogen door al dat duiken snel net iets te 
zwaar. Dus laat is het niet echt geworden. Maar we waren 
dan ook weer vroeg van de partij om een nieuwjaarsduik 
te maken, toch aangenamer in water van 22 graden dan 
hier in de koude zee. 
 
Na een twintigtal duiken, vele uren platte rust, een hele 
berg pizza’s, de ene shisha na de andere, afbieden tot zelfs de Egyptenaren er gek van werden, was het 
jammer genoeg tijd om te vertrekken.  Tegen onze zin en met één ding in gedachte: zouden we met al 
dat overwicht terug in het vliegtuig mogen? Zouden ze ons niet willen houden in dit land? Een straf zou 
dat wel niet zijn, maar we mochten mee. Dus terug naar dat koude land met al zijn regen en wind. Ook 
aan alle mooie dingen komt een einde en een ding weten we zeker: dit was een mooie tijd en we hopen 
weer snel terug te kunnen gaan. 
 
Daniëlle Sies       PS Ik geef het Snorkeltje door aan Tonnis van der Tuin. Veel succes! 
 

Reanimatie 
herhalingscursus  
Eén cursus is onvoldoende om de reanimatievaardigheden 
goed onder de knie te krijgen. Reanimeren is geen dagelijkse 
bezigheid. Van routine is geen sprake. Er is duidelijk 
aangetoond dat het regelmatig volgen van herhalingslessen 

onmisbaar is en de vaardigheid verbetert. Daarom willen we als DTZ minimaal één keer per jaar de 
mogelijkheid bieden de leden hun reanimatievaardigheden te toetsen en te verbeteren. Maar we willen 
ook graag weten wie er dan komen en lanceren daartoe het volgende plan: 
Op maandag 14 mei komt Adrie van de Broeke of Dennis de Keuning van de Hartstichting om 20.30 uur 
de herhalingscursus reanimatie verzorgen in het Rode Kruisgebouw aan Klein Vlaanderen 59 te 
Middelburg. Kosten € 9 p.p. voor minimaal 10 maximaal 16 personen aan de zaal te voldoen. Bindende 
opgave graag vóór 1 mei bij mij. 
 
Kees Jan Lastdrager, secretaris Duikteam ‘Zeeland’ 
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Door Rob Vader 

Voornaamste bron van informatie http://www.nitrox-nm.com/classes, Bert. U Eriksson voor de PADI 
Specialty Dive Historian. Daarnaast: US Navy Diving Manual, het NOAA Diving Manual  
( http://www.uwsports.com/reference_library/noaa ) en de cursusboeken van de NOB en de BSAC. 

  

Leonardo da Vinci 
 

Leonardo da Vinci (1452-1519) had een blauwdruk voor duiken. Zijn aanteke-
ningen laten, naast ontwerpen voor allerdaagse dingen, schetsen zien van ver-
schillende typen duikapparatuur. De ontwerpen omvatten eenvoudige pijpen 
naar drijfvoorwerpen aan de oppervlakte tot wat bijna een compleet afzonderlijk 
duikpak is, met een masker dat de neus en mond omvatte en was aangesloten 
op een luchtvoorraad op de borst van de duiker. Zandzakken als ballast en zelfs 
een uitgang voor urine. Het lijkt erop dat hij de duikpijp, of snorkel heeft 
uitgevonden. In één van zijn tekeningen (figuur 1-6) heeft die een redelijke 
lengte, zo’n 50 cm. In een andere tekening maakt hij echter de klassieke fout 
door een buis te tekenen die veel te lang is, zodat duikers er niet echt door 
zouden hebben kunnen ademen.  
 
In één van zijn schetsen laat da Vinci ook een ontwerp zien voor zwemhand-
schoenen met vliezen. Dit was mogelijk een inspiratie voor commandant de 
Corlieu tussen de eerste en de tweede wereldoorlog, want hij wordt gezien als 
de eerste die vinnen voor aan de voeten ontwierp. 

 
2. Eerste technologische ontwikkelingen.   De duikklok 
 
In het begin van de zestiende eeuw kwam de duikklok. De eerste keer 
waarvan bekend is dat er een duikklok werd gebruikt was in 1531 toen 
Guglielmo Lorena twee ceremoniële galeien onderzocht van Caligula die in 
ondiep water waren gezonken naar de bodem van het Naemi meer. 

Later gingen twee Grieken naar de bodem van de Taag, bij Toledo in 
Spanje. Ze gebruikten een grote ketel als duikklok en kwamen tot 
ontsteltenis van de wachtende menigte weer aan de oppervlakte met droge 
kleren en een kaars die nog steeds brandde. 

In augustus 1628 zonk de Wasa op haar ‘maiden trip’ net buiten Stockholm. Het nieuws van de ramp 
verspreide zich snel en binnen drie dagen was een Engelsman, genaamd Ian Bulmer, aangekomen in 
Stockholm die een poging ondernam om het schip te lichten. Het lukte hem niet, maar hij kon het schip 
wel iets meer recht overeind krijgen. Er werden nog verschillende pogingen ondernomen om het schip 
omhoog te brengen, maar men mistte de noodzakelijke hulpstukken. Tenslotte werd de duikklok 
uitgevonden en gebruikt door twee Zweden, Hans Albracht von Treileben en Andreas Peckell, die de 
meeste van de bronzen kanonnen boven wisten te brengen. Het bergen van de kanonnen werd 
beschreven door de Italiaanse priester Francesco Negri. De duikers op de Wasa waren gekleed in 
waterdichte flexibele leren pakken.  

De duikklok was gemaakt van lood, ongeveer 1,25 m hoog met in het midden een vierkant stuk lood net 
een meter onder de rand van de klok, waar de duiker op stond. De duikers, die vaak klaagden over een 
lekkende klok, gebruikten een paal van ongeveer 2 meter en konden door middel van lijnen 
boodschappen doorgeven naar de mensen aan de oppervlakte. Een duiker werkte daar een kwartier 
lang. De gaswetten over samendrukken werden toen nog niet goed begrepen en op een diepte van 35 m 
moest de ruimte met lucht zijn samengeperst tot een kwart. Geen wonder dat de duikers klaagden over 
lekkage. De bronzen kanonnen die uit de modderige diepten werden geborgen waren een aanzienlijk 
bedrag waard en werden verkocht aan Duitsland. Ze brachten in totaal 50 van de kanonnen boven, die 
elk tussen en 1 en 2 ton wogen.  

            wordt vervolgd 
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Duikplek voor gehandicapten 
 
Door Marcel Modde. Gelezen in de PZC van 13 januari 2007 
 
SCHARENDIJKE - Duikplaats het Koepeltje bij Scharendijke wordt toegankelijk gemaakt en 
ingericht voor mensen met een lichamelijke handicap. Het is de eerste gefaciliteerde locatie in 
Zeeland en ook voor Nederlandse begrippen ’uniek’. 
 
De inrichting maakt deel uit van het verbeteringsplan van duiklocaties langs de Grevelingen en - in een 
later stadium - de Oosterschelde. De toegang tot de vier belangrijkste plaatsen wordt veiliger gemaakt 
door aan beide kanten van de dijk trappen aan te brengen en langs de waterlijn een steiger te bouwen. 
Geglibber over basaltstenen hoort daar vanaf dit najaar tot het verleden. Daarnaast worden er toilet-
gebouwtjes en picknicktafels neergezet, komt er een goede verlichting en krijgen de duikplekken betere 
parkeerplaatsen. De werkzaamheden beginnen naar verwachting in het najaar. 
 
Behalve het Koepeltje gaat het om de Kabbelaar (eveneens bij Scharendijke), de Nieuwe Kerkweg (Den 
Osse) en de Zuidlangeweg (Dreischor). Voor het project is ruim zeshonderdduizend euro beschikbaar. 
Dat geld komt van het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen, de Euregio, 
provincie Zeeland, gemeente Schouwen-Duiveland en de NOB. 
 
Stoeltjeslift 
Voor het treffen van specifieke maatregelen voor minder-valide duikers heeft de 
provincie nog eens 75.000 euro extra toegezegd, aldus projectmanager R. van der 
Veer van het Grevelingenschap. Met dat geld wordt onder meer de te bouwen 
steiger uitgerust met een soort stoeltjeslift om makkelijk in en uit het water te komen. 
Door ook de toegangsweg iets te verbreden, kunnen gehandicapte duikers straks 
met hun rolstoel tot op de steiger rijden. Bij het Koepeltje komt tevens een 
kleedlokaal. De locatie is volgens Van der Veer gekozen, omdat dat één van de 
weinige plekken langs de Grevelingen is waar nu al buitendijks kan worden 
geparkeerd. „Dijken vormen in Zeeland meestal een nauwelijks te nemen obstakel 
voor deze doelgroep.“ De Kabbelaar biedt wat dat betreft eveneens perspectief, 
aldus de projectmanager, maar vergt extra maatregelen. Zo zou een deel van de dijkuitloper moeten 
worden afgegraven, danwel worden ondertunneld om eenvoudig de waterkant te kunnen bereiken. Het 
Grevelingenschap laat berekenen welke kosten daarmee zijn gemoeid en bekijkt verder de haalbaarheid 
van dat planonderdeel. „Wellicht voor in de toekomst“, aldus Van der Veer. 
 
Trots 
NOB-beleidsmedewerker D. van Santen vindt dat Zeeland trots mag zijn op de duikstek voor 
gehandicapten. Hij kent in Nederland geen vergelijkbare voorziening, naast de verlaagde steigers bij 
Vinkeveen en Maarssen. „Dit is een prachtige oplossing voor Zeeland.“  

 
  

Een verpleger in Londen heeft opgemerkt dat bij een ongeluk, de betrokkenen dikwijls 
een GSM bij zich hebben, maar het urgentiepersoneel weet vaak niet met welke 
persoon zij contact op kunnen nemen uit de grote lijst met telefoonnummers. Het zou 
dus een goed idee zijn, als er een standaardnaam is die overeenstemt met de 
belangrijkste contact persoon. 
 
Hij stelt voor dat iedereen in zijn GSM een adres creëert onder de naam "ICE" (= In 
Case of Emergency). Onder deze naam sla je het telefoonnummer op van de persoon 
die als eerste of tweede gebeld moet worden in geval van nood. 
 
"ICE" IS ONDERTUSSEN AL INTERNATIONAAL ERKEND ALS AFKORTING 

 
Vanaf dan weten politie, ambulance personeel, de dokter, enz... steeds wie ze moeten benaderen. 
Indien u verschillende nummers wilt opslaan, maak dan gebruik van de namen **ICE1, ICE2, ICE3,...** 
Het is makkelijk te realiseren, het kost niets en het kan zeker een verschil maken als het snel moet gaan. 
 
Paul Poland 
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Robot brengt zeebodem in kaart 
 

Door Melita Lanting. Gelezen in de PZC van 11 januari 2007. 

 
ZIERIKZEE - Het zweeft vlak boven de zeebodem en lijkt op een grote frietsnijder. Noordhoek uit 
Zierikzee heeft een uiterst geavanceerde onderwaterrobot besteld. Daarmee kan het bedrijf de 
zeebodem ’optisch’ meten en inspecteren. 
 
Naast Noordhoek zijn er wereldwijd slechts een handvol multi-
nationals die ook dergelijke klussen kunnen klaren. Daarmee 
beweegt Noordhoek zich op een markt met veel potentie, vertelt 
directeur L. Noordhoek. „Vooral in de offshore ( olie, gas en 
windenergie) is momenteel veel geld te verdienen.“ Niet alleen 
door het zoeken naar nieuwe oliebronnen of gasvelden, maar 
ook omdat op de zeebodem inmiddels ontelbare aantallen 
pijpleidingen liggen. Die moeten allemaal gecontroleerd en 
onderhouden worden. „We kunnen inspecteren, reparaties 
uitvoeren en vooraf de zeebodem onderzoeken“, zegt J. de Bie 
van Seatec, een van de werkmaatschappijen van Noordhoek.  
 
De nieuwe robot (die in april geleverd wordt) is vooral bedoeld 
om de zeebodem in kaart te brengen. Hoe ziet de bodem eruit, 
zijn er rotsen, is het vlak of juist zeer heuvelachtig. Informatie die 
noodzakelijk is voor het leggen van leidingen 
 
Het bedrijf heeft al meerdere onderwaterrobots in bedrijf, waarvan twee recent aangeschafte superrobots. 
Deze apparaten met grijparmen, camera’s en sonar zijn vooral geschikt om werk uit te voeren op de 
zeebodem. De apparaten zijn grotendeels binnen Noordhoek ontwikkeld. De standaard robots zijn door 
het bedrijf uitgerust met hypermoderne snufjes, waardoor het apparaat op een diepte tot 1000 meter 
allerlei metingen en reparaties kan uitvoeren. „We controleren bijvoorbeeld of de leidingen er nog 
allemaal goed bijliggen. We kijken of er geen grond is weggespoeld zodat de leiding is gaan zweven. En 
als er grond is weggespoeld, wordt dat door ons met die robots aangevuld.“ De apparaten worden 
aangestuurd vanaf een schip waar medewerkers met computers de verrichtingen nauwlettend kunnen 
volgen. Alle verzamelde gegevens worden vervolgens verwerkt in kaarten. Daarop is exact te zien hoe de 
bodem eruit ziet en waar de pijpleidingen liggen. 
 

Noordhoek heeft drie werkmaatschappijen. Noordhoek Diving (vooral 
werkzaam in de civiele techniek), Seatec (het ontwikkel- en ontwerpbedrijf die 
bijvoorbeeld de technische ontwikkeling van van de robot heeft gedaan) en 
Noordhoek offshore (naast olie en gas ook milieubergingen)  
Het bedrijf heeft 75 mensen in vaste dienst en daarnaast gemiddeld nog 
honderd tijdelijke krachten voor specifieke projecten over de hele wereld. „We 
werken overal, met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada. Dat is 
gewoon niet te verzekeren. Als daar over twintig jaar iets misgaat met een 
project dat je vandaag hebt gedaan, wordt je alsnog aangeklaagd voor 
enorme bedragen“, zegt L. Noordhoek. 
 

Vitamines voorkomen 
schade na het duiken 
 
Gelezen in de PZC van 7 februari 2007   
 
Uitgebreid onderwaterriffen bestuderen op vakantie is niet helemaal zonder 
risico. Maar de (vrij geringe) schade die ontstaat aan de binnenbekleding van 
de bloedvaten (endotheel) tijdens het duiken met perslucht, kan worden 
voorkomen. Dat lukt door voor het duiken vitamine C (2 gram) en vitamine E 
(400 IU) in te nemen. Dit meldt A. Obad van de Universiteit te Split in het 
vakblad Journal of Physiology. Hij doet dat op grond van testen bij zeven 
duikers die hiervoor dertig minuten op dertig meter diepte verbleven. 
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MUTATIES DUIKTEAM “ZEELAND”, PER 1/2/2007 
 
Per 1 februari hebben zich maar liefst acht nieuwe leden aangemeld. Welkom! 
Marco Collignon (28-1-1971), Roozenburglaan 115, 4337 JC Middelburg; T 0118-633348 
Mattheo Rozemond (4-10-1982), Veersesingel 9, 4332 TA Middelburg; T 06-48478307 
Peter Kaljouw (1-3-1967), Rouaansekaai 129, 4331 HE Middelburg; T 06-21480673 
Wesley Brandt (24-3-1977), Kinderdijk 88, 4331 HH Middelburg; T 06-42224890 
Tjeerd Nijsen (7-2-1976), Oud Arnemuidsvoetpad 50, 4332 AR Middelburg; T 0118-640675 
Richard Heiboer (29-5-1982), Veersesingel 7, 4332 TA Middelburg; T 06-48347632, E --- 
Hans van der Togt (30-12-1955) en Marian van den Berg (22-6-1957), Rouaansekaai 15, 4331 HA 
         Middelburg, T 0118-641242 

 
V.l.n.r.: Marco, Mattheo, Peter, Tjeerd, Richard, Hans en Marian. Wesley houden we tegoed. 
 
Jessica Bosselaar, Bibi Tattje, Dennis Delhaas, Badr Barri, Mary-Jane Geldof namen afscheid van 
DTZ. Het ga jullie goed. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 14 maart Deadline april-Luchtbel  
Zaterdag   24 maart Paintball-veldslag 
Maandag  26 maart Algemene LedenVergadering, clubhuis, 20.15 uur 
Woensdag 28 maart Nettraining Vrijburgbad, 20.15-22.15 uur 
Zaterdag  31 maart Uiterste datum opgave bootduik O 31 
Maandag  23 april  BestuursLedenVergadering 
Maandag  30 april  Uiterste datum opgave overige bootduiken 
Maandag   30 april  Uiterste datum opgave herhalingscursus reanimatie 
Maandag  14 mei  Herhalingscursus reanimatie, Rode Kruisgebouw, 20.30 uur 

 


