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Het gaat goed met de Luchtbel. We hebben inmiddels een nieuwe rubriek waar iedereen die op (duik)reis 
gaat een bijdrage aan kan leveren. Nieuwsgierig? Kijk elders in deze Luchtbel!! En het gaat ook weer 
goed met de redactie: Arjo de Keizer en Marian Roos zijn onze gelederen komen versterken. 
Maar het gaat niet goed met de adverteerders. We zouden best een aantal nieuwe adverteerders kunnen 
gebruiken, er zijn er een aantal die hebben opgezegd. Yolanda noemt in "Uit het logboek van" de 
ontmoeting met een zeeduivel, daar sluit Margreet op aan met nadere bijzonderheden over dit bijzondere 
dier. We hebben ook weer een snorkeltje, we kunnen wel spreken over een snorkel! Uiteraard ook weer 
diverse leuke verhalen o.a. over Cornwall. Het kan niet op... 
Op 9 maart is de volgende ALV, we hopen dat daar veel leden aanwezig zullen zijn. En op 1 april: nee, 
het is geen grap, een leuke avond in het zwembad met een nettentraining. Voldoende belevenissen om 
weer een Luchtbel vol te schrijven: op 12 maart is de volgende deadline! 
 
Arjo, Dick, Margreet, Marian en Veronica 
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Ergens in januari is door vertegenwoordigers van de NOB het “Masterplan Onderwatersport 
in Zeeland: Diver’s Delta” aangeboden aan de verantwoordelijke bestuurder bij de provincie 
Zeeland, te weten Harry van Waveren. Voor diegene die het niet gelezen hebben of denken: 
“Waar gaat dit over?” even snel een korte uitleg. 
 
Het Masterplan is een soort van visie hoe men de toekomst van de onderwatersport in Zeeland ziet, en 
de noodzakelijke stappen naar deze toekomst toe. In deze toekomstplannen wordt ruimschoots aandacht 
gegeven aan verbetering van duikplaatsen, maar wordt ook de rest van de economie niet vergeten, te 
weten horeca, hotels en duikwinkels. Dit alles om van Zeeland een “duikparadijs” te maken. 
 

Nu is onze provincie al een paradijs voor ons, wij wonen er 
tenslotte middenin en kunnen, mits tijd en weer het toelaten, 
elke dag wel een duik maken in dit natuurschoon. De voordelen 
die er voor ons aan zitten zijn toch ook niet te versmaden. Want 
in het Masterplan wordt voorgesteld om een boel populaire 
duikplaatsen op te knappen zodat het in- en uit het water komen 
toch wat eenvoudiger en minder risicovol kan geschieden. 
Hierbij wordt gedacht aan het vlak maken van het toegangspad 
onder aan de dijk door het aanbrengen van een laagje asfalt en 
te zorgen voor een degelijk houvast tot aan de laagwaterlijn 
door middel van een stevige leuning. Dit alles naar het 
voorbeeld van bv. de duikplaats bij de Zeelandbrug aan de kant 
van Zierikzee. Voor de Grevelingen en het Veerse Meer worden 
er nog meer drijvende steigers aangelegd, zoals bij 
Scharendijke of het Koepeltje. Bij het Gemaal van Dreischor 
worden er zelfs twee aangelegd: eentje bij de huidige instap, en 
eentje een meter of 75 verderop. 

En verder zullen er nog meer kunstmatige riffen gemaakt worden, door bv. stortsteen bij een dijk of 
nieuwe reefballs. En er wordt zelfs gedacht aan het afzinken van 8 wrakken op verschillende locaties, ook 
in de Grevelingen en het Veerse Meer. Dit alles wil men bereiken tegen het eind van 2012. Het lijkt een 
ambitieus plan, maar met medewerking van de provincie kan men een heel eind komen en wordt het voor 
ons als duikers een nog mooier paradijs! 
 
De evenementencommissie zit ondertussen niet stil om jullie ondertussen nog 
wat extra ontspanning te bieden in dit paradijs. Niet alleen in de vorm van 
duiken, maar te denken valt aan allerlei excursies, uitstapjes, feestjes, 
gezellige bijeenkomsten en leuke bezigheden. Van dit alles krijgen jullie op 
tijd bericht natuurlijk. 
Ik wil jullie in het kader van deze gezellige bezigheden alvast attent maken op 
een recordpoging. In het kader van “De Week van de Zee” zal er op Hemelvaartsdag 21 mei een record-
poging ondernomen worden om met zoveel mogelijk duikers tegelijk onder water te gaan/zijn. Waar dit 
gaat plaats vinden weet ik nog niet precies, maar voor de geïnteresseerden, we kunnen ons al opgeven. 
Ik ben vrij, dus ik ga. Wie gaat mee? Zie http://www.weekvandezee.nl/ 
 
De bubbels, Renaat Burggraeve 
 

 
 

Verzoek van Truus:  
 
“Als jullie het bad weer van 20 tot 22 uur hebben, willen we graag  op 
tijd starten met de briefing. Kom op tijd en neem de buitenwateruitrusting 
mee, dus inclusief buitenvinnen, lamp, handschoenen etc.!  
Dan kunnen we er weer wat leuks van maken.” 
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Op zaterdag 9 mei, zondag 21 juni, zondag 5 juli, zondag 26  juli, zaterdag 5 september 2009 
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 ook 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, aan de Oosterschelde kant 
(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: T 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 29 mei 2009 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 6 september 2009 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 
ca. 11-13 uur (de exacte tijd moet nog definitief vastgesteld worden) 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 T 0113-252628 of IVN de Bevelanden T 0113-232302. 
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Uit het logboek van Yolanda de Jong                         
 

Sinds wanneer duik je en wat was je eerste duik? 
Ik duik sinds 1991; mijn eerste duik was met Paul Poland in het Veerse Meer. 
 
Hoeveel gelogde duiken heb je?  
Ik heb ondertussen 309 duiken, de laatste paar jaar gaat het minder snel. 
 
Waar, in welke landen heb je zoal gedoken?  
Ik heb ondertussen al in een heleboel landen gedoken, Spanje, Corsica, Malta, Griekenland (afrader, niet 
veel te zien), Tenerife, Guernsey (Engeland), Egypte, Cuba en Canada in de Grote Meren (zoetwater). 
 
Vertel wat over jouw meest bijzondere en dierbare duik(en) uit je logboek.   
Een van de meest bijzondere duiken die ik gemaakt heb is, is met Benny v.d. Steen geweest bij  

Kattendijke, in 1994. We hadden al 
een heel leuke duik gemaakt, naar 34 
meter diepte, toen we op de 
terugweg, op een meter of 10, tegen 
12 sepia’s aanliepen. Helaas gaf 
Benny vlak erna het teken dat hij nog 
maar 50 bar had. Je snapt dit werd 
hem door mij niet in dank afgenomen.  
 
Ook de duik die ik in 1993 gemaakt 
heb op de Christiaan Huijgens staat 
me nog goed bij. Ernaartoe waren er 
veel hoge golven, de vissen heb ik 
dan ook gevoerd, de duik daaren-
tegen was heel erg mooi, het was 
ontzettend helder water, iets wat niet 
vaak voorkomt op dat wrak. Samen 
met Eddy Neufeglise heb ik 35 

minuten op 18 meter gezeten, daar heb ik een klein Wedgewood bordje gevonden wat nog helemaal gaaf 
was. Bovengekomen heb ik het aan de schipper gegeven die het aan boord heeft neergelegd, een grote 
golf en je raad het al, kapot. Ik heb de stukken bij elkaar geraapt en ze later aan elkaar geplakt. Het hangt 
tegenwoordig te pronken aan de muur in de woonkamer. 
 
Wat was je kortste of langste duik ooit en hoe kwam dat?  
De langste duik die ik heb kunnen vinden in mijn logboek, is 120 minuten geweest bij de Bergse 
Diepsluis, ook met Benny v.d. Steen op 24 mei 1997, ongetwijfeld was er toen veel jong leven te zien. 
 
En tot slot: welk water-
dier heeft het meeste 
indruk op je gemaakt? 
Samen met Yvonne van 
Scheppingen heb ik eens 
een zeeduivel gezien, 
daar was ik toch wel van 
onder de indruk. 
 
Hartelijk bedankt voor 
de medewerking!! 
 
 
Margreet van Aalst 
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Yolanda en Yvonne waren onder de indruk van een zee-
duivel die ze tijdens een van hun duiken hebben gespot. 
Daarom misschien wel leuk om wat meer over deze bijzondere vis te vertellen. De zeeduivel of hoze-
mond (Lophius piscatorius) is een straalvinnige vis uit de familie van zeeduivels (Lophiidae), orde 
vinarmigen (Lophiiformes), die voorkomt in het noordwesten, het noordoosten en het oosten van de Atl. 
Oceaan en de M. Zee. 
                                                                                                        
Het sterk afgeplatte lichaam is niet met schubben bedekt. Opvallend is de brede, vervaarlijke bek, die 
naar boven gericht is. Rond de onderkaak en op de flanken zitten rijen huidflarden, die op toefjeswier 
lijken. De zeeduivel heeft twee rugvinnen, de eerste bestaat uit drie vrijstaande stekels en drie door een 

vlies verbonden stekels. De vrijstaande stekels zijn 
uitgerekt tot tentakels; aan de punt van de eerste zit een 
vlezig, vaak rafelig stuk huid (hengeldraad of ilicium). 
Hiermee worden prooi-dieren naar de bek getrokken. De 
kleur van de zeeduivel past zich aan bij de ondergrond; de 
buik is licht. 
 
De zeeduivel houdt zich voornamelijk op in ondiepe 
kustwateren. Hij kan niet goed zwemmen en daarom ligt 
hij meestal op de bodem, verscholen tussen de algen. In 
de herfst verwijdert hij zich van de Europese kusten om in 
de diepe wateren van de Atlantische oceaan te gaan 
paaien (op 1000 - 2000 meter). Het kuitschieten gebeurt in 
januari-februari, de ontwikkeling van de embryo's neemt 
vier maanden in beslag. 

Onmiddellijk nadat de larven uit de eitjes gekomen zijn, gaan ze een op of in de zeebodem levend 
(benthisch) leven leiden. Deze ogenschijnlijk lompe, weinig beweeglijke vis weet toch zijn kostje bij elkaar 
te 'hengelen'. Hij jaagt op allerlei vissen en ongewervelde dieren, zelfs kleine haaien trekt hij met de 
hengeldraad naar zich toe, waarna hij ze in zijn brede muil laat verdwijnen. Sommige exemplaren zijn zo 
vraatzuchtig, dat de inhoud van de maag 1/3 van het totale lichaamsgewicht uitmaakt. 
 
Het stevige vlees van de zeeduivel smaakt uitstekend. Op de (Franse) menukaart wordt hij ook wel als 
Lotte aangeduid. Uit de alvleesklier wordt insuline gehaald. Een zeeduivel kan een lengte van 1,5 meter 
tot maximaal 2 meter bereiken met een gewicht van 30-40 kg. 
De zeeduivel wordt ook wel eens verward met de koraalduivel en omgekeerd. Daarom ook nog een 
kleine toelichting m.b.t. de koraalduivel. 
 

Koraalduivel 
 
De gewone koraalduivel (Pterois volitans, Engels: Lionfish) 
behoort tot de familie van de schorpioen-vissen. Het is een 
rifbewoner met een lengte van ongeveer 40 centimeter. Het 
natuurlijke leefgebied van de tientallen verschillende soorten 
koraalduivels loopt van Oost-Afrika via Indonesië en Japan 
tot Australië. Tegenwoordig is de vis ook voor de kust van 
Florida te vinden, waarschijnlijk door het vrijlaten van vissen 
uit aquaria. 
 
Dodelijke slachtoffers zijn nooit gerapporteerd, maar de vis kan met zijn giftige stekels zeer pijnlijke 
steken uitdelen. De koraalduivel kan bij provocatie agressief reageren en moet dan ook voorzichtig 
worden benaderd. Zoals de naam ook wel zegt is de koraalduivel zeker geen lieverdje, de 18 stekels op 
zijn rug bevatten een gif. Hoewel het voor mensen niet dodelijk is kan je er maar beter niet te dicht in de 
buurt komen....  
Overdag zit de koraalduivel verscholen in het rif, soms ondersteboven met zijn buik tegen het plafond van 
een grot. Zodra het donker wordt hij echter erg actief. Hij gaat dan op jacht. Zijn methode is opvallend: hij 
kiest een prooi uit die hij heel langzaam benadert, zijn vinnen spreidt hij geheel uit om de vluchtwegen te 
blokkeren. Als hij dichtbij is hapt hij toe en zuigt als het ware zijn prooi naar binnen; zgn.‘hapslikken’. 
 
Margreet van Aalst 
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In de Luchtbel van november 2007 hebben we een 
uitgebreid duik-reisverslag Cornwall van een groepje 
enthousiaste leden mogen lezen in deze clubkrant. 
Een fotopresentatie van deze reis is door een korte 
film op een van de ledenvergaderingen vertoont. En, 
mocht je het gemist hebben: zowel de film als de 
foto’s zijn nog te bewonderen op 
www.dishoekduikers.nl/overigeduikverslagen/buitenla
nd/engeland 
 
En alweer een verslag, zij het kort, van deze meest 
westelijke streek in Engeland. Maar nu de ervaring 
van een gehele andere periode van het jaar. Namelijk 

tijdens de kerstdagen en nieuwjaar. Koud, zou je zeggen. Of 
toch niet?  
 
Ik, Roel, ga je nu niet vervelen met een reisverslag tot in de 
puntjes beschreven. Nee doe mij maar minder text en meer 
foto’s. Waarom Cornwall in Engeland? Waarom daarnaar 
toe in dat land waar je links moet rijden en gezegd wordt dat 
het er altijd regent? Omdat het daar goed vertoeven is. Ook 
in de winter. Ook langs de waterkant. Ook omdat de 
temperatuur daar in de winter aangenaam is. En dat alles 
omdat er daar zoveel is wat we hier ook hebben. Water. 
Alleen daar zoveel meer en het belangrijkste, zoveel 
warmer. Het puntje van Cornwall ligt in de warme 

golfstroom. Met het puntje bedoel ik het gedeelte vanaf Lands End tot aan Plymouth. Deze punt is 
ongeveer een kilometer of 80 lang. Tot zover zijn onderwater de gevolgen van de warme golfstroom 
merkbaar. Op het land merk je dat de wind die een lange weg over de oceaan heeft afgelegd is 
opgewarmd. Wie denkt dat dat is tot 20 graden komt 
bedrogen uit. Nee, de oceaan bereikt in de zomer een 
maximale temperatuur van 17 graden en in de winter niet 
minder dan 11 graden. De luchttemperatuur was nu met een 
“koude” oostenwind 9 graden.. Reken daar het zonnetje 
eens bij en je hebt een aangename wintertemperatuur. 
 
Waarom duiken in Cornwall mijn favoriet is? Sowieso 
probeer ik ’s winters prettig nat te blijven en waar kan dat 
leuker zijn dan in mijn favoriete hoekje, waar het water erg 
helder is, kleurrijk en veel variatie heeft in leven!  Zo heb ik 
me al jaren geleden laten vertellen dat het duiken rondom de 
Lizzard geweldig moet zijn. En dat is het ook.  
 
1

e
 duik, Porthkerris, the Lizzard 

Op 22 december heb ik mijn eerste kantduik gemaakt in Porthkerris. Na mij gemeld te hebben bij de 
duikbasis op het strand kreeg ik uitleg en een plattegrond op een A4tje. Aan de ene kant van de voor het 

strand liggende rotsen zitten zeer de kleurrijke 
juweelanemonen en aan de andere kant zitten de vissen die 
je kan lokken door middel van het optillen van de kleine 
kiezelstenen. Hier onder zit leven en daar komen ze op af. 
Ik had de dame van de duikschool slecht begrepen maar ze 
had het, bleek later, over een zonnevis. Deze bijzondere vis, 
zeer nors kijkend en vaste bewoner van het huisrif, komt op 
het gerotzooi met de stenen af en laat zich dan makkelijk 
fotograferen. Moet je hem wel zienA.Ik kan het je nu al 
verklappen. Ik heb hem niet maar het is wel de reden dat we 
in mei teruggaan!  
Wat ik daar wel heb geschoten is; deadmensfinger, ijszee-
ster, waaierwormen, wasrozen met bijbehorende 
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spinkrabben, juweelanemonen, en nog veel meer, en nog veel meer gekleurde beestjes!  
Zeker de moeite waard om even op hun site te kijken: www.porthkerris.com Op het tabblad shoredive zie 
je een afbeelding van de zonnevis. Max. diepte 11meter, 92minuten gedoken. Te water gaan;easy. Lucht 
en spoelwater aanwezig. Zeer geschikt voor (groeps)duiktrips vanwege de accommodatie, duikschepen, 
e.d. O ja, pub op het kerkplein 1 km verderop. 

Duik 2, Lamorna cove 
Omdat ook deze baai op het oosten ligt kan hier 
nog gedoken worden. En ik heb “haast” want op 
dit moment waait er nog een westen wind dat snel 
van richting zou gaan veranderen. En kom dan de 
oceaan maar eens in of uit als je aanlandige wind 
hebt! In de baai kan altijd gedoken worden. Er 
staat hier geen stroom van betekenis. De diepte is 
ongeveer 14 meter. Gedoken tijd is 86 minuten en 
gezien is hier wasrozen, pollack, kleurrijke 
krabben. Maar het  meeste tijd heb ik door 
gebracht aan de voet van kelp. Deze kelp groeit 
op steenrijke ondergrond. Hiertussen leven dan 
weer de zee egels. Vorige keer een close-up 
geschoten van de egel en ja, nu wilde ik de leef 
omgeving van de zee egel wel eens vast leggen 
op de plaat. Zie hier het resultaat. 
 
Duik 3, Mullion Cove. 
Een super duikstek!!! Waarom? Nou voor 
overnachting in een camper kan je boven op de 
rots gratis parkeren en heb je een ongelofelijk 
mooi zicht over de baai. Beneden heb je een 
haven vanwaar je zo vanaf de botenhellling het 
water in kan lopen. Je zwemt de haven uit en daar 
begint direct het moois! Tientallen wasrozen op 
een rij in de kleuren grijs, groen en paars, 
naaktslakken, vis, zee egels, zee sterren, van 

alles wat keurrijk is! Een genot! Voor de haven liggen een 2-tal eilanden met daarin grotten. Het staat op 
mijn lijstje om in de meivakantie te doen per boot want het was voor mij net te ver om van de kant naar 
toe te zwemmen. 
 
Duik 4, Godrevy, Hayle 
De wind is inmiddels gedraaid naar het oosten en daarom 
valt er weinig te duiken aan de kant van Frankrijk. Dus, 
geen punt, op naar de kant van Ierland. Daar is mijn 
favoriete plek nabij het vuurtorentje van Godrevy. Rijk aan 
zeehonden, dahlia’s, zonneanemonen, deining en vooral 
stroomA Geen haar op mijn hoofd, dat zijn er toch maar 
weinig, die van wijken wilt weten. Ik maak samen met 
Astrid een aangepast duikplan. Op het strand er in en er 
langs de rotsen, zoals zo vaak gedaan, eruit. Dit hebben 
we vaker gedaan en met een beetje hulp gaat dat goed. 
Zodoende heb ik nog genoeg tijd om me bezig te houden 

met de zeehonden die om de hoek hun snuifstrandje hebben. Ik 
moet er toch wel 1 op de foto krijgen denk ik zelf. Enige dagen 
ervoor hadden we er in de 50 geteld dit zich op het snuifstrandje 
hadden verzameld voor hun wel verdiende rust. En ja wel. Eerst 
een schim. Het eerste contact. Daarna een schrikreactie van de 
zeehond en weer later een nieuwsgierig blik van de zeehond. Hij 
zoeft voorbij. Van links naar rechts en weer terug. Hij ziet mij zitten 
tegen een rots en met 1 hand houd ik me vast aan het kelp en met 
1 hand fotografeer ik het gebeuren. Geweldig!! Hier kom ik voor! 
Maar de batterijen van de camera raken leegAhet blijft bij 3 
foto’sAAIk hoor jullie al zeggenAbatterijen zijn om op te laden 
Roel! Zonder tegen strubbeling neem het van jullie aanA. 

Deze plek, zeker mijn favoriet, is rijk aan dahlia’s (honderden), grotten, gestreepte slijmvissen, kreeft en 
wat ik wel bijzonder vond naaktslakken. Bijzonder omdat dit exemplaar de kleur had aangenomen van 
zijn omgeving. Namelijk paars. Ik dacht dat ze allemaal bruin waren. 
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Duik 4, Prussian cove. 
In deze zeer mooie baai, doch voor een kantduiker 
onvriendelijk vanwege de lange weg van 
parkeerplaats naar het water (en als ik het zeg dat het 
vrijwel ondoenlijk is dan kan je het gerust 
aannemenAtoch?), liggen nog delen van het WO1 
oorlogsschip de Warspitt. Het was ietwat rumoerig 
(deining) onder water en erg veel kelp. Het maakte 
me een beetje kriebelig. Het wrak of wat er dan ook 
van over zou moeten zijn heb ik niet gevonden. Wel 
wat onderdelen maar niet echt interessant. Wel 
grappig waren de vele zeekommers. Ook hier weer 
mijn best gedaan om deze op de plaat te krijgen in 
combinatie met hun leef omgeving. Ik kan je vertellen 
dat dat niet is meegevallen. Niet dat ze sneller zijn 
dan mij maar door hun donkere kleur vond ik het moeilijk contrast in de foto te krijgen.  
Verder in deze baai veel groene wasrozen met spinkrabben. Deze baai zou ik nog wel eens over willen 
doen maar dan per boot en in dieper, kelploos, water. 
 
Affin, Colorful Cornwall. Wie geïnteresseerd is kan me aanschieten voor info. Zo mooi en zo dichtbij! 

O ja, hierbij een blik in een compressorruimte. In the middle of know where staat een boerderij met in 2 
van de schuren een compressor en in de ander schuur de voorraad luchttanks. Hoe de beste duiker aan 
deze compressor met bijbehorende dieselmotor,  generator en dik 1500 liter voorraad tanks komt? 
Gewoon, die knutsel je toch uit een oude onderzeeër! 
                                                                                                               Roel van der Mast 
 

 
 
Twee tips van Leon Joosse: 
 

1. Een prachtig filmpje van Joop & Felice Stalenburg over wat je kan  
tegenkomen in de Oosterschelde, orgineel gemonteerd: 
http://www.jopista.nl/film/Film01c.wmv 

2. Gedurende het laatste jaar is het team van SMIT Salvage op de voet gevolgd 
door camerateams van National Geographic Channel. Zij hebben een serie 
ontwikkeld waarin men diverse bergingsoperaties wereldwijd heeft gevolgd. Het 
resultaat is een zeer boeiende docuserie welke eerst in de UK, vervolgens in NL en 
daarna wereldwijd zal worden uitgezonden. Een eerste indruk is al te krijgen via de 
site van National Geographic waar diverse fotos, teasers en andere leuke zaken te zien zijn. Stap 
in de boeiende wereld van maritieme berging: Salvage [Code Red] 
http://natgeochannel.co.uk/programmes/salvage-code-red/crews 
 

 

  
Trimvest merk Scubapro; met inflatorslang; voorzien van AIR II = 
(alternatieve luchtvoorziening); maat XL.   Vraagprijs € 100. 

Duikpak, 7mm neopreen, model overal, maatpak XL voor lengte 180 en gewicht 80/90kg + 
Duikpak, 7mm neopreen, type long john met jack met vaste kap. maat  als hierboven. 
 
Te bevragen bij: Dirk Deelen, Calandstraat 31, 4382 JW  Vlissingen;  
T 0118-410938 
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Tijdens de warme chocolademelk na de nieuwjaarssnorkeltocht ontstond het idee voor een nieuwe 
rubriek, vanwege de cadeaus die we dan mogen ontvangen. Deze keer waren het kofferlabels, een zeer 
handig cadeau, gezien het frequente reizen wat DTZ-ers doen. Naar aanleiding van die reizen verwach-

ten wij als redactie dan altijd weer een geschreven 
stukje over de belevenissen.... 
Een jaar geleden (dacht ik) hebben we een zeer 
veelzijdige muts gekregen en daar ontstond het idee. 
De reislustige DTZ-ers zouden we willen vragen deze 
muts mee te nemen op vakantie en een foto met een 
verhaal te plaatsen. Het moet toch haast wel lukken 
om iedere maand een muts met een verhaal te 
krijgen, gezien de vele reisplannen die er alweer zijn? 
Maar.... wij willen best de spits afbijten. In ons geval 
was het niet zo moeilijk deze muts mee te nemen. Het 
was winter waar we heen gingen, maar des te leuker 
is de creativiteit van degene die 'm in de zomer 
meeneemt!! 
  
Obergoms, Wallis, Zwitserland, februari 2009 

Het is niet echt mooi weer, geen echte vrieskou met een zonnetje, jammer. Voor een ieder die Frans 
kent, weet dat hij buiten altijd met pet verschijnt. Maar goed voor de Luchtbel wil hij dan wel langlaufen 
met de muts (die blauwe wel te verstaan, niet ondergetekende, al was ik er ook bij....). Het was de eerste 
dag en we waren best fanatiek, 9 km. in totaal. En ja, als je zo de hele dag in de sneeuw doorbrengt, 
moet je in een restaurant eten tussen de 
middag, want picknicken... Dit stulpje heette dus 
Baschi. 
De laatste dag was het zachtjes aan het 
sneeuwen, maar niet echt koud. Dus liever de 
pet op dan de muts (die toch wel warm is). 
Alleen had Frans geen coltrui aan en ook geen 
sjaal om, en halverwege de tocht stond er toch 
een beetje gure wind. Geen probleem: de muts 
is multifunctioneel en ook draagbaar rond de 
nek!! Dat hij er vervolgens uitziet als een 
overvaller moest ik dan maar op de koop 
toenemen. Kortom voor wintersport een 
bijzonder prettig artikel om bij je bagage mee te 
nemen!! 

 
En nu maar afwachten waar de muts de volgende keer opduikt.                                          Veronica Spoor 
  

 
Bron : NOS telektekst (10 januari 2009), gelezen door Arjo de Keizer 

 
George, een kreeft van 140 jaar oud, mag zijn 
laatste jaren in vrijheid leven. Een visrestaurant in 
New York heeft dat besloten. 
De oude kreeft zat al tien dagen in een aquarium 
om uiteindelijk op een bord te belanden.Toen een 
van de gasten het beest zag zitten, lichtte hij People 
for Ethical Treament of Aminals (PETA) in. Die 
ontdekte dat George maar liefst 140 jaar oud moest 
zijn. PETA vroeg het restaurant hem, gezien zijn 
meer dan respectabele leeftijd, vrij te laten. 
Inmiddels zwemt George rond in de zee bij Maine. 
In dat gebied is het verboden te vissen of kreeften te 
vangen. 



 11

 

Door Marcel Modde. Gelezen in de PZC van 21 januari 2009.  

 

Acht wrakken, twee nieuwe kunstmatige riffen en een intensieve samenwerking met de horeca 
moeten van Zeeland een echte duikprovincie maken. Het plan wordt 21 januari in Middelburg 
gepresenteerd.  
 

Zeeland mag door liefhebbers graag het mooiste duikgebied binnen Europa worden genoemd, maar dan 
hebben ze het vooral over de belevenis onder water. Aan de waterkant is het veelal droefenis. Langs de 
boorden van de Oosterschelde, Grevelingen en het Veerse Meer zijn er amper voorzieningen om het de 
duiker zo aangenaam mogelijk te maken. Afgezien van een eenvoudige trap over de dijk of een steiger 
aan de waterrand om het in- en uitstappen wat makkelijker te maken. Maar ook die zijn dun gezaaid. 

 
Menig sportduiker vindt het wel best zo. Al te veel comfort ontneemt het avontuur zijn franje, meent die 
groep. Anderzijds valt er volgens de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en de provincie veel te 
winnen bij een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van de talrijke duiklocaties en daarmee het economisch 
potentieel. Van de 53 plekken op de Zeeuwse duikkaart heeft de bond er 27 aangewezen voor 
opwaardering van de infrastructuur boven en onder water. Voor de planperiode 2009-2012 staan de 
eerste negen op het programma. Veiliger, hygiënischer (toiletten, douches) en beter bereikbaar voor 
hulpverleners is het uitgangspunt. Vier locaties (het gemaal bij Dreischor, Bergse Diepsluis, Wemeldinge 
en Veerse Dam) zijn aangewezen tot toplocatie en krijgen nog een extra impuls. 
 
"Een blauwdruk van de andere locaties, maar dan het liefst ook in combinatie met een horecagelegen-
heid vlakbij en een wrak of rif", licht NOB-woordvoerder Rob Aarsen de plannen toe. " Eigenlijk alles wat 
we aan voorzieningen uit de hoed kunnen toveren. Alles wat je bij een duikvakantie in het buitenland ook 
mag verwachten. Nu sta je bij Dreischor na een duik met een thermosfles op het kale asfalt. Straks moet 
je daar even lekker kunnen spoelen en ook op een terras even lekker een hapje kunnen eten. Zo zetten 
we Zeeland écht op de kaart als duikprovincie." 
 
De vijftig meter lange riffen die staan ingetekend, moeten de komende vier jaar verschijnen in de 
Grevelingen en het Veerse Meer. Daarbij wordt volgens Aarsen niet in eerste instantie gedacht aan 
reefballs, zoals eerder al neergelegd bij Scharendijke en Dreischor. Wat al volstaat, is een acht meter 
brede en vier meter hoge wal van breuksteen, gebruikt bij de versteviging van de dijken. "Het project- 
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bureau zeeweringen legt voor dat werk onder water steendepots aan. Wij vragen of ze het restant laten 
liggen." Voor 2012 moeten ook twee (bij Bergse Diepsluis en Veerse Dam) van de acht wrakken zijn 
afgezonken als duikobject. 
 
NOB-bestuurder Hennie Elshof benadrukt dat het succes van het plan in grote mate afhangt van het 
aanhaken van ondernemers. Omdat ze van meet af aan 'massaal' bij het initiatief zijn betrokken, heeft hij 
daar vertrouwen in. Een projectleider begint binnenkort met fondswerving. De eerste 5 ton Europese 
subsidie is al toegezegd.  
 

 
 

Gelezen in de PZC van 21 januari 2009 

 

De duikplek bij de Westkappelse Kreek wordt geschikt 
gemaakt voor rolstoelgebruikers. Daarmee krijgt Zeeland na 
Scharendijke een tweede volwaardige voorziening. 
 
Al heeft de Schouwse stek te lijden onder vandalisme, verzucht 
Frans Lobbe van de Red Lobsters. De Brabantse vereniging is 
gespecialiseerd in de opleiding en begeleiding van gehandicapte 
duikers. Een duiklocatie voor minder validen heeft minimaal een 
tillift, waarmee de duiker in en uit het water kan komen. "En een 
steiger natuurlijk tot aan de waterrand." Ook vereist is een omkleedaccommodatie, inclusief 
douchebrancard. "Mensen in een rolstoel kunnen niet altijd zelf hun duikpak aantrekken. Wanneer je ze 

dat - oneerbiedig gezegd - moet 
aansleuren, kan je ze niet buiten 
op de grond leggen. Een beetje 
privacy is dan wel wenselijk."  
De Red Lobsters hebben een 
mobiele omkleedwagen, omdat 
zo'n voorziening in Nederland 
nergens standaard is. Lobbe 
juicht de inzet van de NOB op 
dit gebied in Zeeland dan ook 
van harte toe. Om vandalisme te 

voorkomen pleit hij voor een eenvoudig te (de)monteren tillift, voor gebruikers in de directe omgeving af 
te halen bij een sleutelhouder. 
 
Over de exacte inrichting bij Westkapelle wordt nog gesproken met de gemeente.  
 

 
 
Informatie over onderhoud duikmaterialen voor beginners en gevorderden 
 
- Vraag je je wel eens af hoe je dat lek in je droogpak het best kunt repareren?  
- Of waarom je natpak zo stinkt? 
- Wil je weten wat je kunt doen om te voorkomen dat je automaat spontaan gaat afblazen? 
- Wil jij ook weten hoe je langer met je duiklamp doet? 
- En wat zijn de valkuilen waar je op kunt letten als je tweedehands duikmaterialen koopt? 
  
Als je een vraag hebt over het onderhoud van duikmaterialen of eenvoudige, doe-het-zelf-reparaties, mail 
je vra(a)g(en) dan naar Adriënne. Misschien zijn er meer leden van Duikteam Zeeland die met dezelfde 
vraag rondlopen. De evenementencommissie organiseert bij voldoende 
belangstelling in maart/ april een INFO DUIKMATERIALEN ONDERHOUD.  
  
Dus aarzel niet en kom maar op met je vraag! 
  
Namens de Evenementencommissie, met vriendelijke groet, 
Adriënne Withagen 
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Ik heb begrepen dat er weinig animo was bij leden van onze duikvereniging om een bezoek te brengen 
aan Duikvaker 2009 in de Veemarkthallen te Utrecht. Mijn vrouw wilde op zaterdag 7 februari naar onze 
dochter in Utrecht, dus kwam het mij mooi uit om even door te rijden naar de duikbeurs. Omdat ik reeds 
verschillende jaren in Utrecht kom wist ik vrije parkeerplaatsen in de omgeving van de veemarkthallen. Er 
staat wel tegenover dat je een eindje moet lopen, maar het was mooi weer. 
 
Om ongeveer 14.30 uur was ik op de parkeerplaats rond deze hallen en wat 
mij direct al opviel waren de vele lege parkeerplaatsen. Ik had bij eerdere 
bezoeken aan deze duikbeurs al eens een beter bezet parkeerterrein 
gezien. Mijn conclusie was direct: het is niet druk en dat voor een zaterdag 
middag. Dit wordt inderdaad binnen bevestigd: een grote hal die nagenoeg 
leeg was, grote ruimtes tussen de stands en weinig mensen. Achter de 
toegangsbalie kon je een overzicht krijgen van alle standhouders die hun 
waar exposeerden. Dit overzicht klopte helemaal niet met hetgeen op de 
lijst stond. Ik kreeg het idee dat vele standhouders zich op het laatste 
moment hadden teruggetrokken. Aan de mensen die deze stands 
bemanden kon je aan hun houding zien dat het hun zwaar tegen viel. Grote 
merknamen van duikuitrustingen zoals Scupabro, Mares enz. waren er niet. 
Een paar stands zoals Beaver, Aqualung en Suunto hadden wat duikuitrustingen en nieuwigheden 
opgesteld. Er waren voorts twee stands met Rebreathers en voor onderwaterfotografie. Ook waren 
er een paar stands met de verkoop van kleine accessoires en de prijzen waren zowel in de ene als de 
andere stand precies het zelfde. Alleen hier  was het druk. Wel was de reiswereld op het duikgebied 
ruimschoots aanwezig, evenzo de duikscholen uit het buitenland, zoals Antillen, Egypte, Indonesië en 
Filippijnen. De grootste stand voor duikreizen was van Divingworld.  
 
Een duikteam van de Amsterdamse brandweer had ook weer de nodige materialen opgesteld. Met een 
van deze duikers heb ik nog staan praten maar hij liet al vlug doorschemeren dat dit voor hen het laatste 
jaar was. "Vroeger", zo zei hij, " toen op de duikbeurs nog van alles verkocht mocht worden hadden we 
veel meer aansluiting bij het publiek". De beginnende duikers kwamen geregeld om informatie en advies 
vragen. Nu helemaal niet meer, we staan eigenlijk hier voor Jan Joker.  
Als ik een inschatting moet maken van de verhouding in standhouders: standhouders met duikartikelen, 
reiswereld en overig is deze 40, 50 en 10. Waarbij opgemerkt wordt dat deze 40% dan nog vrij beperkt is. 
Na 5 kwartier had ik het wel gezien. Toen ik wegging dacht ik: ik kom toch niet voor duikreizen, dat zoek 
ik wel uit via internet.  
Heeft de duikbeurs niet zijn eigen graf gegraven door het verbieden van de verkoop van duikmaterialen? 
Hoe lang nog kan deze beurs nog blijven bestaan als steeds meer standhouders zicht terugtrekken? Ik 
was blij dat ik mijn auto niet op het parkeerterrein had gezet, hiermee bespaarde ik in 1,5 uur 10 euro! 
Over de zondag kan ik geen oordeel geven wat betreft de bezoekersaantallen. 
 
Han de Vlieger 

 
 
 
 

 
Wij hebben de eer u uit te nodigen op onze jaarlijkse 
afdaling van de Ourthe en aqua-carnaval met vinnen. 
 
Deze wedstrijd zal op 8 maart aanstaande plaatsvinden, 
tussen Bomal en Hamoir, op een afstand van 9 kilo-
meter. De concurrenten zullen in drie categoriën verdeeld 
worden: veteraan - senior - junior, evenwel bij de dames 
als bij de heren. 
 
Veiligheid wordt verzekerd gedurende de wedstrijd en aan 
de aankomst met de effectieve aanwezigheid van een arts. 
Om alle misrekening in de uitslagen te vermijden zullen de 
rangschikkingen per aparte computer opgesteld worden. 

 
Nadere informatie en inschrijving op http://www.sealover.be/ 
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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 Stavenisse Afvaartijd Bestemming  

Zaterdag 13 juni LW  13.46  11.30 Kulkenol havenhoofd (Zierikzee) 

Zaterdag 18 juli HW 12.26  10.45 Veenkant Gorishoek ‘Muer’ 

Zondag 16 augustus HW 11.50  10.00 O 31 (lamp Kees Jan) 

Zondag 30 augustus HW 12.16  10.00 Sleepwrak Tholensche Gat 

Zaterdag  5 september LW  10.45  ????? Driftduik, onder voorbehoud 

 
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. 
 

Kulkenol havenhoofd                   zaterdag 13 juni Inleveren  voor  1 april 

Naam 
 

Hoogst behaalde brevet 

 

Veenkant Gorishoek                      zaterdag 18 juli Inleveren  voor  1 mei 

Naam 
 

Hoogst behaalde brevet 

 

O 31 (lamp Kees Jan)           zondag 16 augustus Inleveren  voor  1 mei 

Naam 
 

Hoogst behaalde brevet 

  

Wrak Tholensche Gat           zondag 30 augustus Inleveren  voor  1  mei 

Naam 
 

Hoogst behaalde brevet 

 

Driftduik onder voorbehoud        zaterdag 5 sept. Inleveren  voor  1 mei 

Naam 
 

Hoogst behaalde brevet 

 
Tot op de boot, 
 
Kees Glas, T 0118 614342 
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Het begon allemaal nog maar een klein jaar geleden. Op een bestuursvergadering 
van DTZ op een dins-dagavond passeerde een brief van de NOB die leden zocht voor haar werkgroep 
Zeeland. Ah, dacht ik, met het oog op kennisverrijking van wat er allemaal speelt in het Zeeuwse 
onderwatergebeuren is dit mijn kans om het te vergaren. En nog een belangrijke reden was enige 
inspraak te hebben en inzet te tonen in de wrakken-projecten als die er zouden komen. Ik zou er niet veel 
later, woensdag de andere dag 11 uur in de ochtend, achter komen dat ik me precies maar dan ook 
precies op tijd heb aangemeld bij een van de leden van de werkgroep. "Kan je hier om 2 uur in het 
Provinciehuis zijn voor een brainstormsessie?" werd er direct gevraagt vanuit de werkgroep. Natuurlijk. 
Deze sessie, met mensen van toerisme, pro-vincie, rijkswaterstaat, waterpolitie, natuurpark de 
Oosterschelde, duikwinkel eigenaren en nog veel meer belanghebbenden, was de start voor wat nu heet 

Masterplan Onderwatersport in Zee-
land, Divers Delta.  
  
Het mag nu wel duidelijk zijn dat de 
provincie Zeeland de delta op de kaart 
wilt zetten als zijnde een Divers Delta 
en dat de NOB benaderd is om aan te 
geven wat de behoefte is van duikers. 
Al deze aanbevelingen kun je lezen in 
het Masterplan. 
Het is dus een plan voor de provincie 
Zeeland. Het is nu aan hun wat zij met 
het plan gaan doen, wanneer en hoe-
veel ze er aan gaan spenderen. De 
einddatum dat een en ander gere-
aliseerd moet zijn staat in iedergeval 
vast: 12-12-'12.  
  
Ondertussen gaan we als Zeeland 

commissie verder. Verder met  het uitwerken van hoe een duikspot er in detail uit behoord te zien. Verder 
met daadwerkelijk alles wat maar iets met "ons" water te maken heeft. MZI, mossel vang installatie's, 
dijkversterkingen, getijde bewegingen, horeca rondom het water, adviseren, enz, enz. Noem maar op! Dit 
alles wordt in de commissie besproken en krijgt zonodig een vervolg. We nemen contact op en nemen 
deel aan vergaderingen met de desbetreffende instantie die werken langs de waterkant of erop. Dit alles 
om de stem van de duiker te laten horen! 
  
De commissie is in rayons gedeelt. Zo heeft ieder zijn gebied van Zeeland waar hij of zij de meeste 
binding of kennis van heeft. Bij mij ligt 
de nadruk op het Veerse Meer. Het 
doel is hier een van de hotduikspots te 
realiseren. Het ligt in de bedoeling een 
wrak, horeca, goede toegankelijkheid, 
vertier voor de "droog blijvers" te 
creeren. En verder natuurlijk de 
bestaande danwel nieuwe duikplaatsen 
op te leuken om maar de 80/20 regel te 
doorbreken. Het doorbreken van deze 
regel, 80% van de duikers duikt op 20% 
van de bestaande duikplaatsen, moet 
leiden tot een verspreiding van de 
duikers over de delta. Je raad het al, 
dat kan alleen als er meer geboden 
wordt op nieuwe plaatsen dan er nu 
aanwezig is.   
  
Terug naar het dagje NOB, 21 januari 09.00 uur, Wolphaartsdijk. Alles staat vandaag in het teken van de 
presentatie van het Masterplan. Het moet veel aandacht krijgen. Ik heb met Omroep Zeeland een 
intervieuw en een opname sessie langs de waterkant van het Veerse Meer. Ze durfden het nauwlijks te 
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vragen, "wil je voor onze opnames het koude water ingaan?". Ze hebben daar 2 uur lang langs de 
waterkant gestaan. Ik water in, water uit, kopje onder, kopje boven. En je mag ze het meegeven, ze 
hebben er, in mijn ogen, een leuk duidelijk stukje over gemaakt ondanks de kou. Want de kou, die 
hebben zij gehad. En ik moet ze nog een compliment geven. Ze hadden een deadline. Om 11uur terug in 
de studio en om 12 uur in de lucht. Knap hoor want ze reden pas om 11.08 weg uit Wolphaarsdijk! 
  

Het middag programma. 's Middags 
zou het masterplan overhandigd 
worden aan de gedeputeerde van 
provincie Zeeland, Harry van Waveren. 
Door vertoning van een onderwaterfilm 
zou de schatkist (met daarin het 
Masterplan) die bij de Zeelandbrug 
was gevonden worden overhandigd 
door 2 duikers aan Erica Terpstra, 
voorzitter NOC/NSF. Dus van 
Wolphaartsdijk snel naar huis, 
droogpak spoelen en even eten. Een 
uur later naar Middelburg. Getogen in 
nat droogpak en mijn mede duiker in 
droog natpak stonden we daar met kist 
in de hand. Gereed om het te 
overhandingen. Ik had even daarvoor 

bij de koffie tafel al de handen geschud met Erica en gezegt dat ze er straks nog een van me krijgt. Ze 
heeft haar huiswerk goed gemaakt want zo rap als ze is zegt ze "o, dan ben jij een van de duikers". 
Goed, het ijs is gebroken. En zo hebben we nog even staat kletsen over duiken en het overzwemmen 
van de Westerschelde. Want je zou het niet zeggen maar vroeger was ze een top lange baan zwemster.  
  
Het was een super boeiende dag. Een aangename dag met een super Erica. Een gewoon mens. Nu 
maar afwachten of we een super Divers Delta krijgen die van alle gemakken voorzien is. 
  
Groet, Roel van der Mast        
 
Zie ook Zzine 10 op   http://www.zzine.nl/m/magstream/zeeland/zzine10/         en 
http://www.onderwatersport.org/Portals/1/Duiken%20in%20Nederland/Duiken%20in%20Zeeland/Masterp
lan%20Onderwatersport%20in%20Zeeland-klein.pdf 
 

 

Als een dikke vis is Wim van Huffelen uit Steenwijk tijdens het duiken bij de Zeelandbrug in 
Zierikzee aan de haak geslagen door een 13-jarige visser. 
 
Een voltreffer, want de vishaak zat muurvast in de onderlip van 
Wim. Een huisarts moest eraan te pas komen om de haak er 
uiteindelijk uit te krijgen door hem iets door te drukken, het 
weerhaakje er met een tangetje af te knippen en vervolgens 
weer terug te duwen. 
 
Samen met een maatje was Wim naar de Oosterschelde 
afgereisd om daar te duiken. „Het is een bekende duikstek. Er 
staan vlaggen dat er gedoken wordt, dus dat mensen daar gaan vissen snap ik niet. Ik was zo’n drie 
kwartier onder water geweest en langzaamaan wilden mijn buddy en ik naar boven. Op een diepte van 
een kleine twee meter gebeurde het. Ik hoorde een geluid op mijn hoofd en meteen voelde ik een ruk aan 
mijn lip. Ik kon op deze diepte gelukkig direct omhoog komen en zag boven water een jongen met een 
strak gespannen werphengel staan. Ik heb hem op een onvriendelijke manier gevraagd of hij de vislijn 
wilde laten vieren”, vertelt Wim.  
 
Uiteindelijk heeft Wims matje de lijn stuk getrokken. „Het bloeden viel erg mee. Ik ben uiteindelijk bij een 
huisarts in Zierikzee beland om de haak eruit te laten halen. Deze man heeft eerst wat foto’s gemaakt 
voor z’n archief, want zoiets had hij ook nog nooit meegemaakt.” 
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Vaersenbaai/Car Wreck - Curaҫao 2007 
 
In januari/februari 2007 hebben we vier weken gelogeerd bij André’s ouders op 
Curaҫao. De ouders van André pasten daar zes maanden op het huis van 
kennissen, die een rondreis maakten in Australië. André en ik sliepen in het appartement in de tuin (ook 

te huur, geweldig voor 2 personen!).  
 
We hebben daar een leuk autootje gehuurd, een Susuki 
Samurai. Eentje met een gesloten achterkant, zodat we 
gemakkelijk onze duikspullen veilig in de auto konden laten 
liggen. De staat van de auto was verder niet zo denderend, maar 
dat schijnt voor de meeste auto’s daar het geval te zijn. Er zat 
heel veel speling op het stuur, de ruitenwissers waren 
uitgedroogd en deden het bijna niet. Als het regende was het nat 
bij de passagiersstoel, via de versnellingspook keek je zo op het 
wegdek en als we flink door de stof reden zat alles binnen ook 
onder de stof. Maar het autootje gaf ons toch heel veel plezier en 
vrijheid en het heeft ons in die vier weken niet in de steek 
gelaten. En dat voor €10 per dag! 
 
We hadden onze eigen duikspullen bij ons, alleen lucht en lood 
kochten/huurden we bij duikschool Aquarius van Eric en Esther 
Noteboom, vlak bij ons huis. Hier kregen we ook onze informatie 
over mooie duikplaatsen. De regentijd was voorbij, maar zo af en 

toe gooiden ze nog een paar flinke emmers water naar 
beneden. Als het zonnetje weer tevoorschijn kwam, 
werd alles snel weer droog.  
We hebben er verschillende duikjes gemaakt op 
diverse locaties, zoals Jan Thiel, Playa Kalki, 
Directors-bay, Tugboat, Kleine en Grote Knip, de 
Superior, Car Pile, Porto Marie, Playa Lugun, 
Mambobeach en Klein Curaҫao. Op sommige 
plaatsen zijn we zelfs meerdere keren geweest. Zo 
mooi en leuk vonden we het daar.  
 
Zo ook in Vaersenbaai, ook wel Car Wreck genoemd. 
Vroeger woonden hier politiemensen die op het eiland 
werkten. Op dinsdag 13 februari 2007 maakten we onze eerste duik in deze baai. Voor de duik hebben 
we ons goed voor laten lichten door het meisje van de duikschool. We wisten dat er autowrakken lagen, 
maar niet precies waar. We hoorden ook dat er vier schildpadden zaten, waarvan er een erg mak was. Je 

kon er heel dichtbij komen. Ook werden er 
regelmatig zeepaardjes gezien en een 
hengelaarsvis. Een paar dagen ervoor was er 
zelfs nog een verpleegstershaai onder een rots 
gesignaleerd. 
  
Met al deze info in ons hoofd zijn we ons 
(on)rustig gaan omkleden. Eenmaal in het water 
zijn we onderwater op niet al te grote diepte 
richting de boei gezwommen, die op ongeveer 
25 minuten zwemmen verder lag. Onderweg 
zagen we al drie schildpadden op een 
grasvlakte. Deze moesten nog even wachten, 
omdat we deze op de terugweg langer wilde 
bezoeken. We kwamen eigelijk voor de jaren 50 
autowrakken. Bij de boei zijn we vervolgens via 
de drop-off naar beneden gezwommen. We 

hoefden niet lang te zoeken voor we de wrakken vonden. Ze waren na al die jaren nog altijd goed 
herkenbaar. Maar ze lagen wel verspreid van 20 tot ruim 40 meter diepte. Drie auto’s waren er nog vrij 
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intact, waaronder een leuke pick-up truck. Deze lag een stuk dieper dan de 33 meter die we vandaag 
aandeden. Verderop, onder de 50 meter, moesten nog ergens het ponton en de sleepboot liggen 
waarmee de auto’s vervoerd waren. Dit alles was ten onder gegaan door hoge golven tijdens een flinke 
storm. We hebben er even rondgekeken voor onze computer aangaf dat we weer moesten opstijgen. 
Langzaam zijn we via de drop-off naar boven gegaan. Deze drop-off was, net als de overige drop-offs 

van het eiland, prachtig begroeid. Eenmaal weer 
terug op het vlakke gedeelte, rond de 5 meter 
diepte, zagen we weer de grasvlakte met daarop nu 
vier schildpadden. We merkten al snel welke niet 
echt bang was voor duikers. We konden leuke en 
mooie foto’s van het beestje maken, totdat hij 
aangaf dat het gehang van ons voor hem genoeg 
was. Toen we verder richting kant zwommen 
kwamen we nog twee slender filefishes tegen. 
Onderweg hebben we steeds uitgekeken naar de 
hengelaarsvis, maar we hebben hem helaas niet 
gevonden. Eenmaal op de kant zagen we dat we 
toch weer een duikje haden gemaakt van 81 
minuten. 
 
Onze 2

e
 duik op Vaersenbaai was op maandag 19 

februari. De dag na de carnaval en dat was te 
merken ook. Het was er veel drukker dan de 

dinsdag daarvoor, toen iedereen nog gewoon moest werken. Nu kwam iedereen naar de beach om uit te 
slapen van het grote carnaval. Van de duikschool hadden we extra volle flessen meegekregen: we wilden 
dieper gaan dan de keer daarvoor. Het plan was om boven water richting boei te snorkelen en ons dan af 
te laten zakken naar 15 meter. Van daaruit zouden we dan op zoek gaan naar de pick-up truck.  
Tijdens de snorkeltocht kwamen de gebroeders Dalton nog 
even langs, althans zo leek het: een groep van 14 
pijlinktvissen die schuin voor ons lagen, op rij van klein naar 
groot. Ook kwamen we deze keer nog een sepia tegen. 
Leuk, die hebben ze op Curaҫao dus ook. Bij de pick-up 
truck lieten we ons zakken naar 37 meter. Het ponton en de 
sleepboot hebben we in de verte wel zien liggen, maar 
inderdaad te diep.  
We hebben ons netjes gehouden aan de computertjes en 
zijn we weer rustig, langs de drop-off, richting de kant 
gezwommen. De hengelaar hebben we weer niet gezien, 
wel een murene en veel andere vis. Nu zou ik op dat 
moment ook niet geweten hebben hoe groot het beestje 
eigenlijk zou moeten zijn, maar naderhand bleek het kleiner 
te zijn dan dat ik zelf dacht. Onze stop hebben we weer 
netjes op 5 meter gehouden, bij de schildpadden, en toen we verder zwommen ontdekten we nog een 
schaamkrab. Je zag hem even lopen en daarna groef hij zich even snel weer in. 
 
De duiklocatie Vaersenbaai hebben we expres tweemaal bezocht, vanwege de leuke autootjes, de 
schilpadden en de vele andere vissen. Ook de locatie zelf was leuk. Na de duik hebben we in het 
restaurant nog lekker wat gegeten en gedronken voor we weer verder trokken  over dit leuke eiland. 
 
André en Marian Roos 
 

  
 
Google laat onderwaterwereld zien. Gelezen door Adriënne Withagen, 3 februari 2009.  

 
Google Earth is verrijkt met de oceanen en historische beelden. In de nieuwe versie 5.0 kunnen de 
gebruikers virtueel de oceaan bekijken. De data zijn afkomstig van de Amerikaanse marine en 
verschillende oceanografische instituten. De wetenschappelijke gegevens zijn verrijkt met content uit 
National Geographic, Cousteau Ocean World, Wikipedia, YouTube en informatie over scheepswrakken 
en trackingprojecten. Google Earth 5.0 bevat ook historische beelden die op te roepen zijn via een 
tijdbalk. Gratis te downloaden via http://earth.google.nl/ocean/ 
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Martin Verhage en Yolanda de Jong hebben een nieuw e-mailadres 
Dineke Blom en Sanne Verkooijen hebben afscheid genomen van DTZ. Het ga jullie goed! 
Yvonne Souisa-Vlam is verhuisd  
 
Er hebben zich drie nieuwe leden aangemeld. Hartelijk welkom bij onze club! 
Egon Baldal, Daniëlle Dehing, Merel Verbeek  

 
Egon Baldal,       Erik de Been,     Sven Catsman,  Peter de Groot, Marjon Jobse,    Marijn de Koeijer, 

 
Van Daniëlle Dehing en  
Merel Verbeek houden we  
de foto’s nog tegoed. 
 
 
 
 

 

Coby Krijger &     Rinus Krijger, Eric van Loenhout, Niels van Oosten 
 

 
 
 
 

Zo 8 maart   Afdaling van de Ourthe 
Ma 9 maart   Algemene LedenVergadering, Clubhuis, 20.00 uur 
Za 14 en zo 15 maart   Antwerpse Duiksportbeurs, 10.00 – 18.00 uur 
Ma 16 maart   Deadline april-Luchtbel 
Za 28 maart   Specialisatie Onderwaterbiologie, Clubhuis, 9.00-12.30 uur 
Di 31 maart   Uiterste datum opgave bootduik Kulkenol havenhoofd (Zierikzee) 
Wo 1 april   Nettentraining, Zwembad, 20.00-22.15 uur 
Za 4 april   Specialisatie Onderwaterbiologie, Clubhuis, 9.00-12.30 uur 


