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Onze redactieavond was op een totaal nieuwe locatie, een nieuw stulpje :-), gezellig aan een keukentafel. 
Vlakbij bos en strand, maar het was donker (en helaas geen hert te zien), kortom op het tijdelijke adres 
van Peter en Margreet van Aalst nabij Domburg. 
Helaas moest het aftellen van de lancering van de aangekondigde nieuwe rubriek “Uit het logboek van…” 
worden onderbroken. Wel is ’t Snorkeltje gelukkig weer van de partij. De Duikvaker schijnt te zijn 
tegengevallen, ondanks dat Zeeland daar zowel bij de presentaties als onder de bezoekers vertegen-
woordigd was. Maar Marsa Shagra blijkt tòch geliefd bij (een) zeekoe(ien). En ook liefhebbers van 
zeepaarden (als bij landpaarden voornamelijk vrouwen?) zoeken niet altijd voor niets. Soms zit het mee, 
soms zit het tegen…  
Een groep DTZters is naar 35 meter diepte afgedaald en zonder deco-verschijnselen weer opgestegen in 
een zwembad bij onze zuiderburen, dat ook voor niet-duikers de moeite van het aanzien meer dan waard 
blijkt. Han de Vlieger kraakt een kritische noot en heeft een bijzondere ervaring op een Egyptische 
duikboot. En… en… Deze Luchtbel bevat weer teveel om op te noemen. Leest en geniet! Alle inzenders 
hartelijk dank!  
Blijf je gedachten en belevenissen sturen, in woord en/of in beeld. Een Luchtbel blazen we met elkaar! 
De volgende deadline is maandag 10 maart. 
 
Dick, Elly, Margreet en Veronica 
 
 
 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

              

                                   

1 Colofon 
2 Van de redactie / Verjaardagen / Inhoudsopgave  
3 Van de voorzitter 
4 Rondje Bestuur  
5 Zeepaardjes, Tarpoenen en Karetschildpad 
6 Tilliesfotos (een nieuwe website!) / De vullerslijst 
7 Nemo 33 
8    Zeeuwse duikstekken: Gorishoek 
9    ’t Snorkeltje van Yvonne Souisa 
10  Hans Verkooijen Wandelingen 
11  Bootduiken in 2008 
12  Geheimen van de Rode Zee / Evi (hoera!) 
13  Rondje aquaria: Sea Life Centre  
    Scheveningen/Blankenberge 
15  Duikvaker 2008 / Directeur NOB meerdere petten 
16  Oud ‘Nederlands’ wrak gevonden /  
17  DTZ-sticker in Egypte / Haai aan het mes 
18  Wildlife foto / Grotduikje 
19  Mutaties DTZ per 1 februari / Agenda  

Maart 2008: 
  1 – Peter Kaljouw 
  8 – Sara den Boer 
10 – Chris Spoor 
15 – Mathilde Matthijsse 
20 – To Verhaeghe de Naeyer 
23 – Wilbert Gideonse 
24 – Wesley Brandt 
28 – Pim van der Made 
28 – Nathalie Wattel-Hoogenboom 

April 2008: 
  7 – Dick Hoeksema 
  8 – Marco Faasse 
11 – Rob Plasse 
15 – Kees Jan Lastdrager 
23 – Martin Verhage 
24 – Edwin Aalbers 
24 – Yvonne van Scheppingen 
26 – Peter Meerleveld 
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In dit nieuwe jaar zijn we onlangs voorzichtig gestart met een cluppie enthousiastelingen die wel mee 
willen helpen met een aantal evenementen op poten te zetten. Op onze “oprichtingsvergadering” hebben 
we eerst even geïnventariseerd welke dingen we wel eens wilden organiseren… Toen het stof 
opgetrokken was, hadden we met z’n viertjes twee kantjes aan onderwerpen, en ik heb de zaak nog een 

beetje afgeremd, want er was geen 
houden aan leek het wel. Een 
spervuur van ideeën, maar ze 
moeten ook nog uitgewerkt 
worden.. 
 
Dus hebben we een aantal zaken 
eruit gezocht, met een persoon 
erbij die een en ander gaat 
uitzoeken of alvast gaat opstarten, 
zodanig dat we hopen jullie weer 
een aantal leuke dingen te kunnen 
laten beleven. We hebben getracht 
om enige variatie aan te brengen, 
niet alleen in het doen, maar ook 
verspreid over het jaar heen. Zodat 
niet alles zich concentreert op het 

zomerseizoen, maar dat we jullie ook in de wintermaanden een beetje vertier kunnen aanbieden. De 
aankondigingen zullen  jullie dus te zijner tijd wel zien verschijnen, en hopen jullie dan ook massaal te 
mogen inschrijven of verwelkomen. 
 
Gisteren ben ik nog met een aantal mensen naar de Duikvaker geweest. Een 
gezellige trip met zijn vieren, maar ter plekke kwamen we nog de helft van DTZ 
tegen geloof ik! Waarvan zelfs eentje in een duiktank, en die kon je dan weer 
opbellen “onder water”. Ja, ok, het was een stunt want de telefoon zelf dreef 
volgens mij opgehangen aan een deco-boei boven water. Maar onze duikster 
zelf heeft er wel van genoten dacht ik..  
 
De beurs op zich viel verder een beetje tegen en dat was ook wel de algehele 

mening onder de rest van het gezelschap. Wij zijn tenslotte al 
vlot weer terug naar het Zeeuwse gereden. Ik denk dat de 
organisatie nodig eens naar een ander concept moet gaan 
zoeken, want het bezoekersaantal zit in een vrije val, ondanks 
dat je toch eenvoudig gratis naar binnen kon, mits 
vooraanmelding. Nee, dan zijn er toch wel een paar andere 
beurzen, wel kleinschaliger, maar toch gezelliger. En eentje 
komt eraan in maart, in Antwerpen. 
 
Verder wel nog een positieve ontwikkeling. Onze 
ledenadministratrice (hoe zeg je dat??) Mathilde en 
hoofdtrainer Frans gaan eerstdaags naar een 
informatiebijeenkomst om het ledenbestand en zo on-line in te 
kunnen voeren en aan te passen. Kan volgens mij alleen maar 
beter gaan dan met de betaalde krachten die nu op het 
bondsburo zitten. Want ik vind het toch wel een beetje slordig 
worden als mensen 3 maanden op hun brevetcard en/of 
licentie moeten wachten. En een beetje lacherig wordt ik ervan 
als je dan je diploma thuis gestuurd krijgt met de vermelding 
“Mevrouw R.A. Burggraeve”, terwijl deze gegevens toch ook 
uit hun eigen ledenbestand komen. Ik zal ze daar nog wel 
eens een fotoken sturen van die “dame met snor”! 
  

De bubbels, Renaat   
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4 februari 2008 
 
Renaat opent in zijn eigen Noorderbaan Castle de, een weekje naar 
voren geschoven, vergadering. Hij meldt dat Saskia en ik niet kunnen 
komen. Derhalve hebben we Ivo gevraagd als notulist op te treden, 
waarna het ‘Rondje bestuur’ weer van mijn hand zal zijn??!!  
Snap je het nog? 

 
Welnu, inmiddels heb ik begrepen dat Roel door een adverteerder gevraagd is of zijn advertentie ook in 
de digitale versie van de Luchtbel opgenomen kan worden. Alle bestuursleden zijn het erover eens dat 
we dit verzoek dienen in te willigen. Dit voornamelijk uit het oogpunt van koesteren van adverteerders. 
Maar het lijkt verstandig om eerst de mening van de redactie eens te peilen. Dit punt wordt dus door-
geschoven naar de volgende BLV. 
 
Renaat heeft overleg gehad met enkele 
enthousiaste leden van DTZ om een soort van 
´Evenementencommissie´ te formeren. Er is 
ondertussen een keer overleg geweest met deze 
´commissie´, bestaande uit Renaat Burggraeve, 
Adriënne Withagen, Erik Veerhoek en Marian Roos. 
Zij hebben een lijstje vastgesteld met mogelijke 
evenementen. Tijdens de bespreking van dit lijstje 
komt de spelletjesavond aan de orde. Roel stelt 
voor om dit evenement in het najaar te plannen, om 
zo het aantal zwemmers tijdens de trainingen uit te 
breiden. Op deze manier krijgt het binnentrainings-
seizoen een duidelijke en leuke start. Getracht zal 
worden de ‘Duiktien’ door de nieuwe leden te laten 
organiseren, aan het einde van de binnenwater-
periode.  
 
Zwemmers ´Only´ lidmaatschap: We hebben een 
vraag gekregen of een partner van een van onze 
leden lid kan worden van DTZ om alleen mee te kunnen 
doen aan de woensdagavond zwemtrainingen. Na enige 
discussie is besloten geen uitzonderingspositie hiervoor 
te scheppen. De persoon in kwestie kan gewoon via het partnerlidmaatschap lid worden van DTZ.   
 
Verder werd de agenda van de komende ALV vastgesteld. Je weet die is op 10 maart. De agenda komt 
met deze Luchtbel mee. Komt allen! 
             
Op maandag 11 februari vond het op de ALV afgesproken gesprek plaats met Hans de Wit en een 

delegatie van het bestuur (Frans, Roel, Kees Jan) over het 
Ereledenbeleid. Het door het bestuur voorgestelde toekomstige 
beleid wordt onderschreven. De benoeming van een 
vergelijkbaar bestuurslid heeft in 2006 geleid tot een 
erelidmaatschap, waarbij Hans zich gepasseerd voelt. Het 
gesprek heeft hierin geen verandering gebracht. 
 
De volgende BLV is gepland voor 14 april 2008,  20.00 uur, bij 
Marnix. Die BLV zal ik niet meer meemaken als secretaris, 
want na vijf jaar met veel plezier het secretariaat van DTZ 
behartigd te hebben, geef ik met evenveel plezier het stokje 
door aan Ivo…… Waarvan ik hoop dat jullie hem op 10 maart 
met applaus binnen halen! 
 
Uw nu nog secretaris,  Kees Jan Lastdrager 

 

... alleen meedoen aan de woensdagavond 

zwemtrainingen… 

Ivo 
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Zoals sommigen van jullie wel weten is het zien van een zeepaardje voor Mathilde (sinds de Dahab 
jubileumreis) een beetje een obsessie geworden. Toen we plannen aan het maken waren voor een 
duikvakantie naar Curaçao en over alle duikplekken lazen was de beslissing dan ook snel gevallen: we 
gaan in ieder geval een duik maken bij Director’s Bay! 
Director’s Bay was tot 1985 het privéstrand van de Shell 
directeur. Het verhaal gaat dat toen koningin Juliana het eiland 
bezocht, Shell speciaal voor haar hier een zwembad heeft 
laten bouwen, zodat zij zonder gevaar en met wat privacy in 
zee kon zwemmen. De stalen palen van dit zwembad staan er 
nog steeds én hier zouden zeepaardjes zitten! 
 
Zo gezegd… zo gedaan… Afgelopen november was het dan 
zover: op naar Curaçao! Wat een heerlijk eiland: veel knusse 
paradijselijke baaitjes en heel veel plekken waar je kantduiken 
kunt maken. Flessen in de auto, een leuk baaitje zoeken en 
met z’n tweeën de boel onderwater verkennen, daarna 
uitrusten onder een parasol op het strand, lekker relaxed! 
 
Mathilde kon natuurlijk bijna niet wachten om de op internet 
beloofde zeepaardjes te gaan zoeken dus op naar Director’s 
Bay! Bij aankomst zagen we inderdaad de stalen palen staan, 
grappig idee dat koningin Juliana daar gezwommen zou 
hebben. Welnu we hebben werkelijk elke paal grondig 
onderzocht op zeepaardjes, maar helaas…geen zeepaardje te 
vinden. Door al dat gezoek zagen we wel een hele mooie slak, 
de zogenaamde Flamingotong, maar ja… 

 
Afijn, de zeepaardjes maar uit ons hoofd gezet en nog veel 
leuke duikjes gemaakt. Topper was wel een duik op het 
Mushroom Forest. Met het bootje van Captain Goodlife 
werden we gedropped en een uur later weer opgepikt 
(aanrader! zeker doen als je een keer naar Curaçao gaat). 
Het koraal groeit hier in de vorm van enorme paddenstoelen, 
sprookjesachtig! 
 
Dan was er nog de duik bij Tarpon City, zo genoemd naar 
een grote groep Tarpoenen die hier rond zouden zwemmen. 
Een vreemde duikplek midden in Willemstad, vlakbij de 
ingang van de haven. We hebben zeker drie rondjes door 
Willemstad gereden voordat we de duikplek hadden 
gevonden. De Tarpoenen zouden vlakbij de haveningang 
zitten. Omdat we bang waren om in de vaargeul terecht te 
komen, zijn we waarschijnlijk niet ver genoeg 
doorgezwommen en hebben we ze dus niet gezien… Toch 
wel een beetje teleurgesteld keerden we weer om, maar toen 
maakte ons hart een sprongetje! Vlak voor ons zwom een 
Karetschildpad! Hij 
was helemaal niet 
bang en bleef 
gewoon rustig 

grazen. Top!! (En zo was Mathilde dus op het idee gekomen 
voor haar nieuwjaars-outfit!) 
 
Na een week die veel te snel voorbij was gegaan brak de 
laatste duikdag aan. Na een bezoek aan het Cristoffelpark 
waren we een beetje aan het rondtoeren en op zoek naar een 
restaurantje. We zagen een bordje naar Sunset Waters, daar 
zou een eetgelegenheid zijn en je kunt er ook duiken. Na een 
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bord pasta besloten we eerst even bij de duikschool informatie te vragen over de duikplek. De 
duikschoolhouder had een mooie tekening van de duikstek aan de muur hangen en hij vertelde waar we 
het beste te water konden gaan. Mathilde was de tekening aan het bestuderen, roept ze opeens “Wát 
betekent dat vraagtekentje?? Is dat een zeepaardje????”. Ja, dat was een zeepaardje, maar hij zou daar 
niet meer zitten. Vanaf het ondiepe water naar de drop off lopen twee buizen begroeid met zacht koraal 
en daar zou hij ergens kunnen zitten. “Maar je moet goed zoeken hoor! Echt elk takje bekijken, want hij is 

moeilijk te vinden!” riep de 
duikschoolhouder nog. Dus wij op zoek... 
zeker een half uur lang hebben we elk 
takje bestudeerd… niks… Erik’s uitspraak 
“Nou als je ze op Curaçao niet ziet, zul je 
ze wel nooit zien!” spookte door ons 
hoofd. Na 40 minuten keken we elkaar 
onderwater aan, zo van “Láát máár, we 
gaan nog even lekker duiken”. Bij Sunset 
Waters ligt een leuk klein vliegtuigwrakje 
en langs de drop off is het koraalrif zeker 
de moeite waard. 
 
Reeds op de terugweg schrikt Marcel zich 
een hoedje, want Mathilde blaast opeens 
een bérg bubbels uit en hij hoort ook nog 
een soort gil, ze wijst naar iets en zwemt 
er hard naar toe. Wat blijkt, ze heeft een 
zeepaardje gezien!!!! Het is een langsnuit-
zeepaardje. Hij zit verscholen tussen de 
gorgonen en is erg verlegen, draait 
steeds z’n koppie weg, maar we hebben 
toch een paar leuke foto’s kunnen maken 
(en 37 onscherpe ☺ ). Helemaal door het 
dolle kwamen we het water uit! Super! 

Super! Super! De eerste actie was natuurlijk gelijk een sms-je naar Frans sturen ☺. 
 

       Marcel Jobse & Mathilde Matthijsse 

 
 
Hallo bubbelaars, 
  
Even een beetje reclame maken voor mijn nieuwe website hoor ;-) Na 'Zeeland Onderwater' (zie 
http://home.versatel.nl/m.jobse/ ) nu ook Zeeland Bóvenwater! Maar niet alleen Zeeland is in beeld, 
ook IJsland is bijvoorbeeld te zien! En voor jullie duikers: onderwaterfoto's van o.a. Curaçao! 
Nieuwsgierig geworden??? Neem dan een kijkje op: http://tilliesfotos.awardspace.com/ 
Ben natuurlijk erg nieuwsgierig wat jullie er van vinden... 
                Groetjes, Mathilde  
 

 
 

De onderstaande personen zijn graag bereid om flessen te vullen. Schroom niet om 
te bellen, de compressor staat er voor ons allemaal! Maak tijdig een afspraak met 
een van hen. Als je favoriete vuller niet te bereiken is, probeer je gewoon een 
ander. Op zondagen, als het clubhuis open is, vullen de leden van de 
barcommissie, dus dan kun je terecht zonder afspraak vooraf. Renaat. 
 
Renaat Burggraeve 0118-475372  Marian Roos                       462051 
Marco Collignon          633348  Bert Schreurs           479570 
Kees Glas           614342 Frans Spoor                            461009 
Leon Joosse                           750752 Benny van den Steen          464180 
Kees Jan Lastdrager 06-53902803 Erik Veerhoek           475083 
Roek van der Mast          553248 Harm Verbeek           640275 
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Afgelopen vrijdag 1 februari om 18.00 uur 
was het zover. Frans stond op de stoep om 
me mee te nemen naar Nemo 33. Heb je 
alles bij je? Ja, flippers, zwembroek en voor 
de rest mocht er niks mee, want dat hebben 
ze daarzo. Een brevetkaart, identificatie en 
een medische verklaring moesten ook mee, 
anders had je kans dat je niet mocht duiken. 
Spullen ingeladen en op weg naar Nemo 33. 
 
Nemo 33 is een zwembad waar doorde-
weeks trainingen worden gegeven aan pro-
fessionele duikers. Van de bovenzijde zie je 
in het midden een verhoogd plateau, met een 
beide zijden een diep gat. Aan een kant is het 
10 m diep en aan de andere kant is er een put van 34,5 m. Je kunt ook onderwater van het 10 m bad 
oversteken naar de andere kant. Hierbij kom je langs een aantal luchtkamers (de lucht rook hier toch niet 
zo heel fris !!!). De temperatuur van het water is met 33 graden precies goed om het een uurtje uit te 
houden. 

Nemo 33, daar was Frans vorig jaar nog 
geweest, maar toen verkeerd gereden. Nu 
wist hij precies hoe hij moest rijden. 
Ukkel/Uccle, daar moesten we naar toe, 
net onder Brussel en aangezien de Ring 
rond Brussel niet zo groot is, moest dat 
geen probleem zijn. De vaart zat er goed in 
en zo’n 15 minuten voor Brussel belde 
Renaat of we er al bijna waren. Zoals 
iedereen weet is de bewegwijzering in 
België niet zo lekker aangegeven, maar na 
tweemaal scheepsrecht zijn we dan toch 
(als laatste) aangekomen. 
 
Eenmaal binnengekomen eerst de 
deelnemerslijst ingevuld: naam, geboorte 
en duikniveau. Gelukkig had ik mijn 
medische verklaring en NOB-pas 
meegenomen, want er werd niet naar 
gevraagd!!!! Blijkbaar laten ze iedereen en 

alles toe. En dan... wachten tot 20.50 uur, dan zou er een bel gaan en mochten we gaan omkleden. 
Onderling hadden zich al duikparen gevormd: Leon met Michel, Yvonne met Erik, Renaat met Martin, 
Mathilde met Marcel en ondergetekende met Frans. Als aquariumkijkers hadden we nog Yolanda, 
Veronica, Olivier, Rob en Eric. 
  
Nadat we ons omgekleed hadden, hebben we ons 
snel gedoucht en zijn we richting het zwembad 
gegaan. Na de huisregels gelezen te hebben, werd 
ons gevraagd of we hier al vaker geweest waren. 
Aangezien er mensen waren, inclusief mijzelf, die hier 
nieuw waren, kregen we een uitgebreide briefing. Er 
mag de eerste 10 minuten niet in de nabijheid van de 
diepe put worden gezwommen en ook niet erboven. 
Eerst kan er worden gefreedived in het 10 m bad en 
daarna kan de uitrusting worden opgehaald en 
aangetrokken. Have fun!!! 
 
Dat lieten we ons geen tweemaal zeggen, dus eerst in 
het 10 m bad vrije duiken gemaakt. Dit viel in het begin 
toch even tegen. Na een minuut of 10 mochten we de 
spullen aantrekken en gingen Frans en ik eerst naar de put. Toch altijd weer spannend zo’n nieuwe 
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ervaring. De put zag er uit als een blue hole. Er waren 
al duikers beneden en de luchtbelletjes waar je door 
zwom, drukten je gewoon naar boven. 
Beneden aangekomen (het was nog niet zo druk) 
lekker op het 
gemakje op de 
bodem gelegen en 
de duikcomputer in 
het diepste putje 
gedrukt: meer dan 
35 m! Na een 
minuut of tien, de 
computer in berg-
mode, zaten we in 
deco en was het 

weer tijd om op te stijgen. Op 10 meter nog een tijdje gek gedaan voor 
de ramen van het restaurant. De aquariumkijkers moesten immers ook 
vermaakt worden. 
 
Nadat we ook nog even in de luchtkamers waren geweest en een tijdje 
boven de put hadden gehangen, kregen we het signaal om uit het 
water te komen. De spullen weer terug in de rekken gezet en het uurtje 
zwembad zat er weer op. 
 
Marco Collignon        Foto’s: Mathilde (nat), Veronica (droog), een Belg (groep)  
 
 

 
 

Gorishoek 
 
Bij Gorishoek zijn een drietal duik-
plaatsen, daarvan zijn ‘de Punt’ en ‘de 
Blokken’ de belangrijkste.  
 
De naam ‘de Blokken’ is afkomstig van 
de veenblokken die zich daar bevinden. 
Er zijn niet veel duikplaatsen in Zeeland 
waar de bodem uit veen bestaat. De 
bodem gaat steil naar beneden. Vanaf 
de dijk loop je een paar honderd meter 
over de drooggevallen slikken van de 
Dortsman naar de vaargeul. Duiken bij 
hoogwater is hier niet mogelijk. Duikstek 
‘de Punt’ is de golfbreker tegenover het 
restaurant de Zeester. Hier kan je bij 
hoog- en laagwater duiken. Bij deze duikstek ontmoet je veel Belgische duikers. Je kunt er diep duiken. 
Naast het restaurant is een duikshop met vulmogelijkheden. 
 
Op beide duikstekken moet je via de bodem terugzwemmen naar de kant. Een vrije opstijging is er zeer 
gevaarlijk, omdat je in de vaargeul terecht kan komen. De stroming is er verraderlijk en daarom zijn deze 
duikstekken niet ongevaarlijk. Ga er niet duiken met onervaren duikers. De veenblokken bij de duikstek 
‘de Blokken’ zijn onstabiel. Bij de duikstek ‘de Punt’ is de bodem stabieler door de stenen helling.  
Bij ‘de Blokken’ vind je veel baksteenanemoontjes. Bij ‘de Punt’ veel hydroïdpoliepen en brokkelsterren. 
De begroeiing is er uitbundig. Ook zijn er lipvissen en zeebaarzen te vinden. 
 
De duikstek Gorishoek ligt in het zuiden van het eiland Tholen. Midden op de Grevelingendam ga je via 
de N257 richting het Zeeuwse eiland Tholen. Deze weg loopt over de Philipsdam. Als je het eiland Tholen 
hebt bereikt, kom je bij een T-splitsing, daar ga je rechtsaf. Bij de volgende afslag naar links de N656 op. 
Aan het einde van deze weg ga je rechtsaf de N658 op.  
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Humor onder water 
 
Een mooi duikverhaal voor ’t 
Snorkeltje. Tja, dat wordt lastig want 
eigenlijk vind ik iedere duik de moeite 
van het beschrijven waard. Het 
maakt mij namelijk niet zo veel uit of 
het zicht nou 1 of 20 meter is, of ik 
een zeedon-derpad of een Picasso 
trekkervis tegenkom en of ik naar 
reef balls of naar waaierkoraal tuur. 

Het gaat mij voornamelijk om het gevoel in en onder water. 
Naast dat duiken voorna-melijk ontspannend is moet ik onder water ook nogal eens gewoon lachen. 
Eigenlijk is dit niet echt handig want het gevolg is altijd dat ik mijn masker moet klaren. Hard nadenkend 
wat ik in deze Snorkel met iedere lezer wil delen zijn momenten waarin ik onder water erg heb moeten 
lachen. 
 
Het meest heb ik gelachen met Maxim van der Mast (zoon van Roel en Astrid en neefje van André en 
Marian). Tijdens onze vakantie naar Marsa Shagra (zie De Luchtbel januari 2008) heb ik, als we niet 
onder water zaten, veel, heel veel met Maxim op een mini, reis, magnetisch schaakspel geschaakt. 
Gelukkig gingen de partijen wat winnen en verliezen betreft vrij gelijk op en bleef het gedurende de hele 

vakantie spannend wie de overallwinnaar zou gaan 
worden. 
Tijdens de laatste duikdag werden we halverwege ons 
schaakspel ruw gestoord door onze mede DTZ-ers om 
te gaan duiken. Uiteraard stemden we in en tegelijk 
kwamen we op het lumineuze idee onze schaakpartij 
onder water voort te zetten.  
Goed, om een lang verhaal kort te houden, een uur 
later zaten we op onze knieën, in de Rode Zee, op 15 
meter diepte met tussen ons in het magnetische 
schaakspel op een rotsblok onder water te schaken. 
Een loodblok hield ons schaakspel op zijn plaats. Van 
schaken kwam van mijn kant niet veel want ik moest 
zo lachen om het hele tafereel. Geweldig! 
 

Een andere keer dat ik spontaan in de lach schoot was toen ik met mijn broertje een nachtduik maakte bij 
de Kerkweg. In plaats van naar het Oosten zwommen wij naar het Westen en na zo’n 20 minuten 
kwamen we onder water een rechtopstaand bord tegen. Wij waren uiteraard al verbaasd dat we 
überhaupt een bord tegenkwamen maar we schoten allebei pas echt in de lach toen we dichterbij 
kwamen en de tekst konden lezen. Het was een oud ‘langs de weg bord’ met de tekst ‘N57’. 
Tijdens een andere nachtduik met mijn broertje kwamen we onder water een lopende duiker tegen. Echt 
waar, deze meneer liep met zijn vinnen op zo’n 12 meter diepte over de bodem. Mijn broertje en ik keken 
elkaar aan, schenen nog eens met onze lampen zijn kant op en 
tegelijk schoten we in de lach. Eenmaal boven zei mijn broertje 
‘leuk zo’n vierdaagse onder water’. 
 
Ook tijdens de vakantie in Egypte, hebben Maxim en ik tijdens een 
andere actie van ons, weer zeer moeten lachen. Op een gegeven 
moment bedachten we dat het mogelijk moet zijn om onder water 
de tango te dansen. En jawel hoor, dat lukt best. Uiteraard moest ik 
weer meer lachen dan dat we echt de tango dansten maar de 
mission was accomplished. 
 
Conclusie en moraal van dit verhaal (voor mij althans):  
duiken is niet alleen mooi, ontspannend en relaxed maar soms ook 
gewoon ‘lachen’. 
 
Ik geef ’t Snorkeltje door aan Michel de Smit.     Groetjes, Yvonne  
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Op zondag 8 juni, zondag 22 juni, zondag 13 juli, zaterdag 23 augustus en zondag 28 september 
2008 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 Neeltje Jans, in het Nationaal Park Oosterschelde.  
 
“Wandelen boven de vloedlijn” gebeurt onder leiding van een gids van de Vereniging Natuurmonu-
menten/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 informatiebord en 
de vlaggen bij de hoek van de parkeerplaats bij Deltapark Neeltje Jans (betaald parkeren). 
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 of Dominique Willemse, Biologische Werkgroep NOB, T 
0118 - 642532. 
Alle Wandelingen worden ondersteund door het Nationaal Park Oosterschelde. De deelnemende 
organisaties zijn de Vereniging Natuurmonumenten, de Stichting Het Zeeuwse Landschap, de 
Biologische Werkgroep van de NOB: http://www.biologischewerkgroep.nl/ 
 

 
 
In het kader van de Week van de Zee wordt op vrijdag 30 mei 2008 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, T 0111-416093, E nmesd@zeelandnet.nl 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Op zondag 7 september 2008 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. Van 
14.00 – 16.00 uur 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. 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 en over aanvang en duur ervan. 
MEC de Bevelanden 0113-252628 of IVN de Bevelanden 0113-232302 
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In het komend seizoen worden de leden van 
duikteam ‘Zeeland’ die in het bezit zijn van een 
2*-brevet of hoger en een geldige duikkeuring, 
weer in de gelegenheid gesteld om met de 
‘Cornelis Laurens’ een aantal bootduiken te 
maken.  
We vertrekken steeds van het ponton aan de 
oostzijde van de Julianahaven in Yerseke (zie 
het kaartje). 
 

 

 Datum Kentering tov Zierikzee Afvaartijd Bestemming  

Zaterdag 28 juni HW 11.25    9.00 Windgat  

Zondag 13 juli HW 12.35  10.30 O 31 - O 32 

Zaterdag 26 juli LW  15.40  13.00 Kulkenol havenhoofd (Zierikzee) 

Zaterdag 23 augustus LW  14.25  12.00 Wrak Thoolse Gat 

Zaterdag  6 september LW  14.05  12.00 Kattendijke (oud gemaal) 

 
De data zijn in overleg met de schipper / eigenaar 
vastgesteld maar over de bestemming kan nog 
worden onderhandeld. Heb je nog vragen of 
suggesties over locaties laat het me zo spoedig 
mogelijk weten. In de volgende clubkrant hoop ik 
meer informatie over de bootduiken te kunnen 
verstrekken. 
 
Gaarne gebruik maken van onderstaande aanmel-
dingsstrook / -stroken . Onvolledig ingevulde stroken, 
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. 
 

Windgat                                        zaterdag 28 juni Inleveren  voor  1 april 

Naam 
 

 

 

O 31 - O 32                                      zondag 13 juli Inleveren  voor  1 mei 

Naam 
 

 

 

Kulkenol havenhoofd                     zaterdag 26 juli Inleveren  voor  1 mei 

Naam 
 

 

  

Wrak Thoolse Gat               zaterdag 23 augustus Inleveren  voor  1  mei 

Naam 
 

 

 

Kattendijke (oud gemaal)    zaterdag 6 september Inleveren  voor  1 mei 

Naam 
 

 

 
Tot op de boot! 
Kees Glas 
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Gelezen in Dolfijn 16(1), december 2007 
 

Voorwoord: Bij de DTZ-expeditie naar Marsa Shagra hebben we stevig naar haar gezocht, maar zijn haar niet 
tegengekomen. Zie het verslag van Marian Roos in de januari-Luchtbel. De gedachte kwam bij ons op dat de 
duikorganisaties ‘de mogelijkheid van een ontmoeting’ enkel gebruikten als een lokkertje, dat het goed doet in de 
folders en bij het werven van liefhebbers voor de truckduiken. Maar die gedachte kunnen we nu loslaten: Jesse van 
de Z.v.v.O. ‘Dolfijn’ heeft haar wel degelijk gezien! De bofkont. Geniet mee van deze bijzondere ontmoeting. Red. 

 
Tussen Hurghada en Marsa Alam ligt El Quesir. 25 kilometer daarvandaan ligt het Akassia Swiss Resort 
waar ook duikbasis Water World haar onderdak heeft. Een gezellige duikbasis, waar de verhalen na het 
duiken bij het genot van een deco-biertje nogal eens dik worden ingekleurd. De leiding is Duits, maar bij 
de basis werken veel jonge inlandse gidsen die het duikgebied op hun duimpje kennen. Je kunt 
deelnemen aan bootduiken, maar de meeste duiken worden vanaf de kant gemaakt. 
Bij een van die kantduiken heb ik een ontmoeting gehad met een van de geheimen van de Rode Zee. 
Velen hebben honderden duiken moeten maken om zo’n ontmoeting te mogen meemaken, anderen zijn 
nog steeds zoekende. Zoiets moet je verdienen denk ik. Ik had in ieder geval zo’n ontmoeting tijdens mijn 

24
ste 
duik. Yeah!!! 

 
Het was een prachtige dag en die dag 
stond er een zogenaamde jeepsafari op 
de agenda naar duikplaats Abu Dabab. 
Een kleine baai met middenin een 
graslandschap. Daar zouden vast wel 
schildpadden te vinden zijn. De eerste 
minuten was er eigenlijk weinig 
spectaculairs onder water te beleven. In 
de verte werd het graslandschap al 
zichtbaar, dus daar gingen we op af. Nog 
geen schildpadje te bekennen.  
Plots begon Fox, onze gids, druk op zijn 
fles te trommelen en wees naar een 
grote stofwolk in het grasgebied. De 
vinnen bleven even stil om te zien wat de 

stofwolk veroorzaakte. Vervolgens werden ze op volle kracht in beweging gezet richting stofwolk. Wat we 
daar zagen was werkelijk adembenemend. Middenin de stofwolk lag een enorme zeekoe zich tegoed te 
doen aan het hoge gras. Het grote, logge dier liet zich zelfs door al die druk bewegende, constant 
luchtbellen uitblazende rare wezens in strakke pakken, die bijna bovenop hem/haar kwamen zitten, niet 
van de wijs brengen of opjagen. De zeekoe bleef rustig doorgrazen en onderbrak die bezigheid alleen om 
even naar boven te gaan en lucht te happen, om daarna weer door te gaan met grazen. Toen het dier na 
enige tijd uitgegraasd was, steeg het op en zwom rustig weg. Al die tijd liet het zich niet storen door de 
aanwezigheid van die rare duikelaars of snorkelaars met camera’s. 
Later kwamen we ook de verwachte zeeschildpad met buitenboord loodsen tegen. Toen was de camera-
man helaas in geen velden of wegen te bekennen. 
 
Ik vond het een geweldige onderwater ontmoeting met een van de geheimen van de Rode Zee. Terug-
gekomen op de basis was er het deco-bier en kwamen de verhalen los… 

Jesse 
 

 
 
Dolgelukkig maken Leon en Helma Joosse de geboorte van hun derde 
spruit bekend: 
 
Ons derde wondertje is geboren: Evi Noa Emma, 22 januari 2008. Klein 
zusje van Finn en Rosa. Nieuwsgierig? Zie www.dishoekduikers.nl/evi. 
 
Leon, Helma, Finn en Rosa: PROFICIAT! We wensen jullie veel geluk 
met elkaar. 
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Sea Life Centre Scheveningen/Blankenberge 
 
We gaan dit keer een bezoek brengen (hoewel niet letterlijk natuurlijk, maar misschien ben je na 
dit verhaal wel heel nieuwsgierig geworden!!) aan het SEA LIFE CENTRE in Scheveningen en, wat 
dichter bij huis, het SEA LIFE CENTRE in Blankenberge, België. Wat achtergrondinformatie is 
natuurlijk nooit weg, want de SEA WATCH organisatie is toch wel heel bijzonder te noemen. 
 
De Sea Watch organisatie heeft namelijk tot doel om de belangstelling en de zorg voor het zeemilieu te 
vergroten. Daartoe pleegt men onderzoek en houdt men de Sea Life centra in stand. Van deze 
organisatie kun je ook lid worden. De organisatie komt oorspronkelijk uit Schotland en er is al heel wat 
veranderd sinds de opening van het eerste Sea Life centrum in Loch Crarean, Schotland in 1979. 

 
In de meeste aquaria waren toen voornamelijk tropische vissen 
gehuisvest, in kleine ruimtes met platte ramen die leken op een 
schilderij uit een tentoonstelling. Met name het Orban Sea Life, 
nu het Schotse Sea Life Seal Sanctuary, bracht hierin 
verandering door aquaria in alle vormen en maten, sommige 
met twee of meer ramen, en verschillende hoogtes te hebben. 
Er kwamen aquaria waarbij je een blik kan werpen van bovenaf 
en andere waar je door het water heen kan kijken. Bovendien 
was er van 1979 in Orban Sea Life geen enkele tropische vis 
meer aanwezig. Er waren enkel vissen uit de lokale zeeën. 
Bezoekers waren verbaasd over de diversiteit. De plotselinge 
populariteit van het Orban centrum veroorzaakte een snelle 
groei in de aquariabranche, met als gevolg een Sea Life 
Centrum aan elke kust en tenslotte zelfs in het centrum van 
Birmingham. 
 
Sea Life aquaria geven de leefomgeving zeer precies weer, 
van stenen formaties, rotsen, koralen tot de ijskoude diepte. 
Achter de schermen zorgen hypermoderne filtersystemen 
ervoor dat het water mooi helder blijft. Bij sommige centra 

wordt het water rechtstreeks uit de zee gehaald en voorzichtig gefilterd voordat het de tanks ingaat. 
 
Bezoekers zijn verbaasd dat er zoveel verschillende soorten dieren voorkomen in de Europese zeeën, 
zoals de kleurrijke lipvissen, de verschillende soorten roggen, zeesterren etc. Een octopus die van kleur 
verandert en dat zijn blauwe bloed door wel drie harten wordt rond gepompt. 
 
Voor het Sea Life team was het niet meer genoeg om alleen aandacht te vragen voor de diversiteit van 
de zeeën. Langzamerhand breidde het netwerk haar activiteiten uit met onderzoek en behoud. 
De Orban attractie begon in 1982 al een reddings-, fok- en vrijlatingsprogramma voor zieke, verdwaalde 
en verlaten zeehonden. Zeehondenopvang is nu een belangrijk onderdeel van Sea Life Scarborough en 
Sea Life Blankenberge. 
In 1991 heeft Sea Life meegeholpen met de vrijlating van 2 
dolfijnen, Missie en Silver nadat het paar 30 jaar in een 
dolfinarium hadden doorgebracht. Ze werden, na geleerd te 
hebben weer hun eigen voedsel te vangen, vrijgelaten in de 
Caraïben. 
Schildpadden, die uit een aquarium kwamen dat te klein voor 
hen geworden was, werden overgebracht naar een beter 
onderkomen. Ook werden heel wat schildpadden die 
aanspoelden in het Verenigd Koninkrijk, na een toegewijde 
verzorging van de Sea Life staf, weer terug vrijgelaten in de 
oceaan.  
SOS (Save Our Seas) heeft talrijke succesvolle petities afgeleverd aan de EU. Met deze petities wilde 
Sea Life de EU aansporen om meer aandacht te besteden aan wetten die betrekking hebben op het 
behoud van zeeschildpadden, haaien, walvissen en dolfijnen. SOS heeft recent een fonds opgericht om 
financiële steun bijeen te krijgen voor een accommodatie op het Griekse eiland Zakynthos waar 
zeeschildpadden gered kunnen worden. Met de bouw van deze accommodatie is reeds gestart. 
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Tot slot als er één activiteit is waarmee Sea Life met kop en schouders uitsteekt boven alle andere 
organisaties in de aquariumindustrie is dat wel het kweekprogramma voor zeepaardjes. De zeepaardjes 
zijn één van de grootste succesverhalen van de voorbije jaren. 
Het kweekprogramma in Weymouth (Zuid-Engeland) ging van start in 1995 en is het meest succesvolle 
over de hele wereld. Tot nu toe is het gelukt om tien verschillende soorten zeepaardjes te kweken en 
hierbij zitten zelfs nieuwe soorten zoals het Indonesische zeepaardje met een zebrasnuitje. Hun adviezen 
over de verzorging en de diëten van zeepaardjes is een gegaard 
fenomeen voor alle andere aquaria in de wereld! De reden om 
andere aquaria te helpen bij het kweken van eigen zeepaardjes 
is om te voorkomen dat deze diertjes in de vrije natuur “uitgeput” 
raken. Met de voorstellingen in de centra  willen ze aan de 
mensen duidelijk maken dat het bijna onmogelijk is om deze 
thuis voldoende te verzorgen. Door het succesvolle programma 
werd er in 2003 in Weymouth een National Seahorse Breeding 
and Conservation afdeling geopend. Het succesvolle 
programma werd ook uitgebreid naar diverse andere Sea Life 
centra o.a. in Engeland, Schotland en Duitsland, maar ook naar 
het Sea Life in Scheveningen en Blankenberge. 
Momenteel zijn er zo’n 24 centra in Europa verspreid van 
Helsinki, Finland tot Benalmadena in Zuid-Spanje en in Bray, Ierland, tot Dresden in het oosten van 
Duitsland. Verwacht wordt dat in mei 2008, een centrum in Italië (Gardaland) en deze zomer een centrum 
in Cuxhaven (Duitsland) en zelfs een centrum in de Verenigde Staten, California, wordt geopend! 
 
Dus wil je na dit verhaal een bezoek brengen aan een van deze centra? De dichtstbijzijnde zijn dus in 
Blankenberge en Scheveningen. 
 

SEA LIFE CENTRE > BLANKENBERGE  
 

Het Sea Life Marine Park in Blankenberge heet u het hele jaar door van harte welkom. Zet u schrap voor 
een boeiende reis door de oceanen en neem een frisse duik in wel 1 miljoen liter water! Binnen staan er 
dertig aquariums met honderden soorten vissen. In het buitengedeelte van wel 3000 m² vind je 
zeehonden, Californische zeeleeuwen, Humboldt pinguïns en Aziatische dwergotters. Neem ook een 
kijkje in het nationale zeehondenopvangcentrum. Hier worden zieke en gewonde zeehondjes 
opgevangen tot ze weer gezond zijn. Daarna worden ze opnieuw in de natuur vrijgelaten. Nagenieten van 
je bezoek doe je op het buitenterras in de gezonde Noordzeelucht. 
Adres: Koning Albert 1 Laan 116, 8370 Blankenberge, Tel.: + 32 (0)50/42 43 00  
 

SEA LIFE CENTRE > SCHEVENINGEN 
 

Dit centrum is gevestigd in het voormalige golfslagbad aan 
de boulevard vlak bij het Kurhaus. Dit centrum was het 
eerste aquarium met een onderwatertunnel in Nederland. 
Je kunt dan door het aquarium lopen waar 
Noordzeehaaien, roggen en zeepalingen leven. Het is ook 
het eerste aquarium waar op grote schaal met 
acrylaatruiten wordt gewerkt. Met deze ruiten kan men ook 
afwijkende vormen maken. Zo zijn er verschillende 
“koepels” in de ruiten aangebracht zodat de bezoeker zijn 
hoofd als het ware in het aquarium kan steken. De 
aankleding van de aquaria is zeer goed verzorgd. Het 
aquarium is zodanig ingericht dat de bezoeker via een 
route vanaf de ingang langs alle bakken wordt geleid. 
Hoofdmoot vormen de dieren uit de Noordzee en de 
Atlantische Oceaan maar er is ook een tropische afdeling 
en natuurlijk de zeepaardjes. 
Dit centrum is een van de centra waar het zeewater door 
een pijpleiding ver uit de kust uit de Noordzee wordt 

gepompt. Al met al een aquarium, mede door zijn perfecte aankleding, dat een bezoek meer dan waard 
is. Men kan er wellicht geen dag vol maken maar in de omgeving is meer dan voldoende vertier.  
Adres: Strandweg 13, 2586 JK Den Haag, Tel.: 070-3542100 
 
Kortom,  voor beide centra geldt… een aanrader! Voor verdere informatie zie de website: www.sealife.nl  
Margreet van Aalst 
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Gelezen in de NOB Nieuwsbrief, februari 2008 

 
Op 9 en 10 februari vond de Duikvaker weer plaats. Duikvaker is de grootste 
duikbeurs van de Benelux. Dit jaar werd de beurs voor de 16e keer georganiseerd! Natuurlijk was ook de 

NOB aanwezig, dit jaar samen met de provincie 
Zeeland, op één stand! Op de beurs werd met trots 
de nieuwe NOB specialisatie IJsduiken 
gepresenteerd en alle vrijwilligers die uitgenodigd 
waren voor deze feestelijke lancering konden dit 
onder het genot van een hapje en een drankje 
bijwonen. De Provincie Zeeland heeft speciaal voor 
deze feestelijke middag 200 oesters aangeboden! 

 
Vanaf maandag 11 februari is deze nieuwe 
specialisatie leverbaar. De specialisatie zonder 
brevetregistratiekaart is tot 8 mei a.s. via de NOB-
shop te koop voor E 14,95. Het lespakket ijsduiken 
(boek + brevetregistratiekaart) is te koop voor  
€ 21,95. www.nobshop.org 
 
Nu maar hopen dat het flink gaat vriezen!  
 
 

 
 
Directeur NOB heeft meerdere petten op. 
 
Behalve dat ik lid ben van onze duikvereniging ben ik ook lid van de 
Nederlandse Toer Fiets Unie (N.T.F.U.) te Veenendaal. Deze 
vereniging houdt zich bezig met activiteiten op het gebied van de 
fietstoerrijders.  
In het maandblad fietssport van december j.l. stond een artikel over 
de benoeming van een nieuwe directeur. En wat schetste mijn 
verbazing dat dit de directeur van de NOB was, n.l. Arjan de Vries. In 

zijn commentaar bij dit artikel deed hij 
de NOB maar af als een kleinere 
bond.  
Ik vind het ongepast van hem om de 
NOB maar op die manier te betitelen. 
Het is wel zo dat afgelopen jaren veel 
leden van de NOB hun lidmaatschap 
hebben opgezegd. Is dat soms de 
reden dat hij gezocht naar een andere 
bond? Als je op deze wijze laat blijken 
dat je meer heil ziet in een andere 
sportbond, die groter is, vind ik het geen manier om de bond van duikers 
zo denigrerend te betitelen.  
Het lijkt me beter dat hij zijn pet recht houd en niet meer waarde hecht 
aan een grotere sportbond dan de onze.  

                                
Han de Vlieger  

Trots dat ik duik! 

Arjan de Vries: directeur van NOB èn NTFU! 
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Door Laura Romanillos. Gelezen in het Algemeen Dagblad van 15 november 2007. Zie ook De Luchtbel 31(8): 18. 

 
AMSTERDAM - Zweedse televisiemakers hebben op de bodem van de Oostzee een eeuwenoud 
schip gevonden dat waarschijnlijk uit Nederland afkomstig is.  
 

Het 25 meter lange schip, dat op een diepte van zo’n 
honderd meter ligt, is volgens de Zweedse ontdekkers nog in 
perfecte staat. Het ligt rechtop en ziet er, op één afgebroken 
mast na, onbeschadigd uit. 
 
Senior onderzoeker scheepsarcheologie en scheepsbouw 
Arent Vos van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuur-
landschap en Monumenten (RACM) is blij met de vondst. 
„Het is altijd leuk om te weten dat er nog dergelijke schatten 
zijn. En in dit geval is het natuurlijk heel interessant, omdat 
we van zo’n schip heel erg veel kunnen leren. Als het inder-
daad dus echt om een eeuwenoud schip uit Nederland gaat.’’ 
 
Want daar zet Vos na het zien van een paar foto’s nog wel 
vraagtekens bij. Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam zegt 
vrij zeker te weten dat het om een zogenaamd fluitschip uit 
de 17de eeuw gaat. „In die tijd werd er veel handel gedreven 
over de Oostzee met landen als Estland, Letland en 
Litouwen. Daar werden dit soort schepen voor gebruikt,’’ zegt 

Maurits von Heijden, woordvoerder van het Scheepvaartmuseum. 
 
Vos houdt echter wel een slag om de 
arm. Hij vertelt: „Je ziet wel vaker dat 
het op beelden heel oud lijkt en dat het 
daarna tegenvalt. Andersom maak je 
trouwens ook mee. Maar het is hoe dan 
ook een erg interessante vondst die nog 
veel onderzoek vereist.’’ 
 
Schepen zijn over het algemeen vrij 
makkelijk te dateren. Vos: „Je weet 
zeker dat alle voorwerpen aan boord uit 
dezelfde periode in de geschiedenis 
afkomstig zijn. In welke tijd dat schip 
heeft gevaren, en is gezonken, is waarschijnlijk vrij makkelijk te achterhalen. Ik denk dat er op een 
heleboel dingen aan boord wel jaartallen staan, zoals op scheepsinstrumenten of op een pijp die werd 
gerookt.’’  
 
Voorlopig kan het schip beter blijven liggen waar het ligt. „Het is ontzettend kostbaar om zo’n schip in z’n 

geheel naar boven te halen. Bovendien gaat het dan 
heel snel vervallen,’’ weet Vos. 
 
Naar alle waarschijnlijkheid ligt het in de territoriale 
wateren van Zweden en is het in principe dus van de 
Zweedse overheid. Het RACM heeft al contact gehad 
met de Zweedse ambassade en gaat helpen met het 
onderzoek naar het schip. Tot nu toe is er alleen vanuit 
een onderzeeër naar het schip gekeken. Eén van de 
Nederlandse onderzoekers van het RACM gaat 
waarschijnlijk duiken naar het schip.  
 
Volgens de vinders is het schip rijk versierd, met onder 
andere gesneden houten figuren. De 27 meter lange 
romp is volledig intact, evenals de mast. In de kring van 
maritieme archeologen is enthousiast gereageerd op de Duidelijk is het roer te zien 
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vondst. Dat het schip zo goed bewaard is, komt omdat de condities in de Oostzee beter zijn dan in de 
Noordzee. Daarbij ligt het schip zo diep dat er weinig zuurstof, licht en warmte bij kan komen. In de 
Oostzee moeten overigens meer Nederlandse wrakken liggen die vrijwel ongeschonden zijn. 
 
De Oostzeehandel ofwel de Moedernegotie werd vooral bedreven in de 16 en 17 eeuw. De handel in 
ondermeer graan stond aan de basis van de groei van Amsterdam als wereldhandelsstad in de 17

e
  

eeuw. Amsterdam werd in deze periode de graanschuur van de wereld. 
Scheepsarcheologie is een groeiende bron van kennis voor het Nederlandse maritieme verleden in de 
16e en 17e eeuw. Eerder al, in 2005, werd op de Noordzee het schip 'De Rooswijk' teruggevonden. 
 
 

 

 In de periode 1 t/m 7 december 2007 ben ik met mijn  vrouw naar Egypte geweest in Safaga, 45 km ten 
zuiden van Hurghada. We verbleven in 
het Shams Safaga Hotel. Bij dit hotel is 
een duikschool gevestigd, dus op de 
zelfde locatie en direct gelegen aan het 
strand.   
 
In totaal heb ik 4 dagen gedoken en alle 
dagen met dezelfde boot Shams 2 (zie 
foto). Mijn doel op deze vakantie was 
een wrakduik op de Salem Express te 
maken, maar helaas: deze ging niet 
door wegens te weinig deelnemers (ik 
had me 2 keer opgegeven). 

 
Tot mijn grote verrassing was op de deur van het duikersverblijf 
van de Shams 2 was een sticker geplakt van het Duikteam 
‘Zeeland’ met het opschrift "Nieuwjaarssnorkeltocht 1998". Ik 
heb hiervan een foto gemaakt met mijn GSM. Als je zover van 
huis bent en je ziet dan sticker van je eigen duikclub doet je dat 
toch wel wat.  
Een van de eerste vragen die bij me opkwam was: wie zou 
deze sticker op deze deur geplakt hebben? De sticker is toch al 
zo'n 10 jaar oud is. Of hij al 10 jaar op deze deur zit is natuurlijk 
ook een vraag, die bij me opkwam.  
 
Ik heb vele maken driftduiken in de Rode Zee gemaakt en op 
alle deuren van deze boten zaten stickers, het was de eerste 
sticker van Duikteam ‘Zeeland’ die ik in Egypte tegen kwam. 
Misschien toch weer eens een idee om stickers te laten 
drukken en op alle duiklocaties achter te laten.    
  
Met vriendelijke groeten,  Han de Vlieger 
 
[Vraag van de redactie: Wie weet hier meer van?]  

 
 
 
 
Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 85 
 

 
Een groep duikers zwemt met een metersgrote haai door het water van de Rode Zee. Een 
merkwaardig gezicht. Als de groep dichterbij komt, doet het zelfs luguber aan. De witte haai is 
namelijk doorboord met een mes. 
 
We zijn getuigen van het ceremonieel plaatsen van het eerste Shark Monument door Hepca en 
Sharkproject. De haai is gemaakt door kunstenaar Rudi Reinstadler uit Munchen en is bedoeld om 
aandacht te vragen voor de vervuiling van de oceanen. Ga je nu te water in het Egyptische Nationaal 
Park van Giftun Island bij Hurghada dan sta je vanzelf even stil bij het afslachten van de haaien en de  
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ecologische problemen die dit met zich meebrengt. Meer info op de websites www.hepca.com en 
www.sharkproject.org. waaronder dit onderstaande (vertaalde) item (red.)  
 

Een wereldwijde campagne ten behoeve van de bescherming van de 
haaien is gestart in Egypte door SHARKPROJECT, een van de 
grootste, internationale organisaties op het gebied van de 
bescherming van de haai. Monumenten van haaien gaan op diverse 
plaatsen in de wereld geplaatst worden om zo de aandacht te richten 
op het belang van de instandhouding van de haaiensoorten voor nu 
en voor in de toekomst. Het eerste monument is ontworpen voor de 
Rode Zee en gemaakt in Frankfurt, Duitsland. Het werd getrans-
porteerd door Lufthansa als hun bijdrage aan deze campagne. Het 
doel is om de aandacht te vestigen op de vele bedreigingen die onze 
maritieme ecosystemen iedere dag het hoofd moeten bieden. Dit 
project  is een samenwerkingsverband tussen SHARKPROJECT, 
HEPCA en de Egyptische regering. Het project werd gesponsord door 
diverse, grote en internationale ondernemingen en bedrijven (Aqua-
lung, Citizen, Lufhansa, Mares, Scubapro, Seemann, Sea&Sea, SSI).  
 
Dr. Andreas Keppeler en Rainer Heftrich van SHARKPROJECT 
begonnen hun planning en voorbereidingen al tijdens de BOOT show 

in Düsseldorf  in januari 2007. Het spectaculaire monument is een  haai op een mes en is bedoeld als 
symbool voor al het in gevaar gebrachte onderwaterleven. Met de steun van de Egyptische regering en 
de nationale parken van Egypte is het monument op de zanderige 
bodem in Gota Abu Ramada geplaatst. De plaatsing, op 19 oktober 
2007, werd bijgewoond door een officiële afvaardiging van geachte 
wetenschappers, milieukundigen en vertegenwoordigers uit de 
media, op uitnodiging van HEPCA.  
 

 
 
Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 85 

 
Twee jaar lang heeft Amos Nachoum op deze foto gewacht. Het is 
niet alleen wchten op het moment dat de witte haai het 
wateroppervlak doorbreekt; je moet als fotograaf dan ook klaar zijn 
om de opname te kunnen maken. Het is de Amerikaan gelukt en hij 
wint hiermee in de Wildlife Photographer of the Year contest in de 
categorie Dierengedrag. 
De jury viel voor de enorme kracht die het enorme dier uitstraalt en 
tegelijkertijd de efficiëntie waarmee het zijn prooi aanvalt.   

 

 

Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 89 

Twee Amerikanen vestigden afgelopen december een nieuw 
grotduikrecord. Zij doken over een lengte van ruim elf kilometer 
ondergronds van de ene grot naar de andere, de langste ‘passage-duik’ tot 
nu toe. Voor hun record gebruikten ze twintig uur, zes voor de afstand 
(soms op 91 meter diepte) en veertien voor decompressie. Dat het record 
in Florida is gevestigd, wekt geen verwondering. De grottensystemen in 
het zuidelijk deel van de Verenigde Staten staan al jaren bekend als 
grotduik-Walhalla.  
Nog even een aantal feiten om aan te geven hoe bijzonder zo’n soort duik 
is: 
Het zicht varieerde tussen de 15 en 1,5 meter. Over 5 kilometer lengte van 
de duik was nooit eerder gedoken en vooraf dus niets bekend. (Kwestie 

van alles aftasten en hopen dat je goed gaat… op 91 meter diepte. Aaaaghhhhh). De duikers gebruikten 
twintig duikflessen met hierin zeven verschillende gasmengsels voor de verschillende dieptes. Daarbij 
beschikten ze over zes verschillende onderwaterscooters en twee rebreathers. De voorbereidingen, zoals 
het leren kennen van de grotten, nam bijna twintig jaar in beslag. 
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Per 1 februari hebben zich vijf nieuwe leden aangemeld. Hartelijk welkom bij DTZ! 
Arjo de Keizer, Sabine Verwei, Boudewijn Weenink, Sylvia Weenink en Arnon van de Worp 
 

 
In de fotogalerij van links naar rechts: Arjo, Sabine, Boudewijn, Sylvia en Arnon. 
 
Verdere mutaties: Saskia Janse en Leon van de Gruiter zijn verhuisd. Saskia en Leon, veel 
woonplezier op jullie nieuwe stekken! 
 
 

 
 

 
 
Maandag    10 maart   Algemene LedenVergadering, clubhuis, 20.00 uur 
Maandag    10 maart Deadline april-Luchtbel 
Maandag     31 maart Uiterste datum opgave bootduik Windgat (p. 11)  
Maandag    14 april BestuursLedenVergadering 
Woensdag  30 april Uiterste datum opgave overige bootduiken (p. 11) 
Zondag         8 juni Hans Verkooijen Wandeling (p. 10) 
Maandag      9 juni BestuursLedenVergadering 
 


