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DTZers geïnteresseerd in wrakduiken zullen veel interessants vinden in deze Luchtbel. Eén van de 
mooiste wrakduikstekken ter wereld wordt besproken en Henk Betlem deelt met ons zijn (wrak)avonturen. 
`Helaas` gaat de wrakduik naar het containerschip CSCL Hamburg (op het bij velen van ons bekende 
Woodhouse Reef) niet door. In deze Luchtbel de ontknoping! Dan kunnen we natuurlijk altijd nog gaan 
schatduiken bij Veere: lees over de rijke opbrengsten. Exclusief in deze Luchtbel. Je begrijpt nu waarom 
ons clubblad niet voor de losse verkoop in de kiosken ligt: al dat moois houden we lekker voor onszelf. 
Hoeveel activiteiten kun je aan? DTZ ontplooit er zoveel dat de meesten van ons een keuze zullen 
moeten maken. Na de cursussen fotoshoppen, droogpakduiken en een snuffelcursus wrakduiken, 
waarvan in deze Luchtbel een verslag, staat er weer een ‘specialisatie onderwaterbiologie’ op stapel. 
Opnieuw de mogelijkheid om je echt in het onderwaterleven te verdiepen! Wil je je toch anders verdiepen, 
dan zijn misschien de bootduiken meer jouw ding. Onder het wokken maar eens wat ervaringen uitwis-
selen8. 
En dan, erg bijzonder, we zijn als redactie erg enthousiast dat we dit uit betrouwbare bron kunnen 
melden: Haaien in ons eigenste Zeeland! Maar liefst 19 stuks tegelijk!!! Leest en huivert!!! Verder ademt 
deze Luchtbel natuurlijk de sfeer van een stoelendans om de bestuurplaatsen. We zijn benieuwd wie de 
stoelen gaan bezetten. De muts is weer terecht: hij is opgedoken in Peru. Treur & Jubel had het deze 
maand druk, erg druk. Let wel: ze zijn er niet alleen voor de jubel maar ook voor de treur. Houd ze op de 
hoogte van lief en leed! Verse, nieuwe, verassende kopij graag uiterlijk 15 maart naar de redactie, we 
kijken er weer naar uit! Nu eerst veel leesplezier! 
 
Arjo, Dick, Margreet, Marian en Veronica 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

1 Colofon 
2 Van de redactie / Verjaardagen / Inhoudsopgave  
3 Rondje bestuur / Barcommissie zoekt leden! Opgave gevraagd! 
4 Bootduiken in 2010      Opgave gevraagd! 
5 Wandelen rond de vloedlijn / Twee extra wandelingen 
6 Specialisatie onderwaterbiologie    Opgave gevraagd! 

 / Nieuwe duikkaarten Zeeland / Sterren Zeeuwse duikplekken 
7 De 4 musketiers op schattenjacht 
8 In memoriam Ben van Gelder 
9 Palingen gevolgd naar Sargassozee 
10 Uit het logboek van Henk Betlem 
11   Nikki / Waar is de muts?  
12   Willem Dijkhuizen / CSCL Hamburg op rif gelopen 
13   Haaien in Zeeland!!! 
14   Bijzondere zwemplekken  
15   Onderwaterrecord / Recordduik Indonesië 
16   Snuffelcursus wrakduiken 
17   Reuzenhaai aangespoeld op Ameland 
18   Schip weg van Woodhouse Reef / Inktvis gebruikt kokosnoot 
19   De vullerslijst / Mutaties per 1 feb 2010 / Agenda      

Maart 2010: 
  8 – Sara den Boer 
  8 – Astrid van der Mast 
10 – Marjon Jobse 
10 – Chris Spoor 
15 – Mathilde Matthijsse 
20 – To Verhaeghe de Naeyer 
28 – Pim van der Made 
28 – Nathalie Wattel-Hoogenboom 
30 – Annick Creemers 
 

April 2010: 
  4 – Fien Jansen 
  7 – Dick Hoeksema 
11 – Rob Plasse 
15 – Kees-Jan Lastdrager 
23 – Martin Verhage 
24 – Edwin Aalbers 
24 – Yvonne van Scheppingen 
26 – Peter van Meerleveld 
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Ha, hierbij een Rondje Bestuur uit onverwachte hoek. 
Op maandag 8 februari waren we als bestuur bij 
elkaar, maar zoals jullie weten is de secretaris al 
gestopt en de penningmeester stopt per komende 
ALV. En dan heeft, zoals jullie gelezen hebben in de 
januari-Luchtbel, ook de voorzitter te kennen gegeven 
met zijn taak te stoppen per komende ALV. 

  
Nu hebben we niet helemaal stil gezeten en rond gekeken wie geschikt is en zin heeft het team te 
versterken. Dus bij wijze van introductie waren Ben Wolters, Cees Deijnen en Alcuin de Weert bij deze 
vergadering aanwezig. Zij hebben aangegeven zich beschikbaar te willen stellen voor bestuurszaken. 

  
Maar dat kan niet zonder jullie toestemming!!!! 
Volgens de statuten worden al de bestuursleden door de leden 
gekozen. Verder worden al de taken binnen het bestuur 
verdeeld, alleen de voorzitter wordt in functie door de ALV 
gekozen. 
 
Ben en Cees hebben aangegeven zich op de penningen en het 
secretariaat te willen storten. Alcuin en ook Harm Verbeek 
stellen zich beschikbaar voor de voorzittersfunctie. Alcuin en 
Cees zijn nog niet lang bij de club, dus kijken zij met frisse blik 
naar onze vereniging en worden er kritische vragen 
gesteld. Wat ons betreft een goeie zaak! Daarom stellen wij 

hen bij dezen al aan jullie voor. 
  
Maar mogelijk zijn er nog meer kandidaten die een voorzitters- / bestuursfunctie willen vervullen. Kortom:  
WIE DURFT????               Frans Spoor 
 
 

 
 

 
De barcommissie is op zoek naar een aanvulling in het leden 
bestand. Zondagmiddag is het vaak een drukte van jewelste in 
het clubhuis. Altijd tijd voor een gezellig praatje, drankje en een 
snack. Kortom, ook naast het duiken wordt daar volop genoten! 
 
Momenteel wordt iedereen 
bediend door een actieve 
barcommissie van vijf personen. 
Dat is natuurlijk te weinig om een 

heel “winterseizoen” prettig te kunnen bemensen. Hierom een oproep om 
je aan te melden voor de commissie. Afhankelijk van het aantal barleden 
ben je slechts 4-5 zondagmiddagen per jaar actief achter de bar. Het 
biedt natuurlijk ook de mogelijkheid om iets extra’s, zoals filmpjes, 
spelletjes, instructies te organiseren.  
 
Meld je dus aan voor de commissie en hang niet achter, maar ook 
eens vóór de bar.  
 
Marnix Poelman 
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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  
Zondag 20 juni HW 10.46    9.30 Windgat 
Zaterdag 17 juli LW  14.29  12.00 Kulkenol havenhoofd Zierikzee 
Zaterdag   7 augustus HW 13.55  12.00 Sleepwrak Tholensche Gat 
Zondag 29 augustus LW  12.44  10.30 Katshoek 
Zaterdag   4 september HW 12.06  10.30 O 31 (lamp Kees Jan) 

 
De data zijn in overleg met de schipper / eigenaar 
vastgesteld maar over de bestemming kan nog 
worden onderhandeld. Heb je nog vragen of 
suggesties 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, 
en e-mails worden niet in behandeling genomen. 
Voor alle duidelijkheid: je mag ook in één keer alle 
stroken bij mij inleveren of evt. bij Erik Veerhoek! 
 
Uiteraard kunnen belangstellenden voor het 
uitvoeren van het duikleiderschap zich ook bij mij 
aanmelden. 
 
Windgat                                          zondag 20 juni Inleveren voor  1 april 
Naam 
 

Hoogst behaalde brevet 
Telefoonnummer 

 
Kulkenol havenhoofd Zierikzee     zaterdag 17 juli Inleveren  voor  1 mei 
Naam 
 

Hoogst behaalde brevet 
Telefoonnummer 

 
Sleepwrak Tholensche Gat   zaterdag 7 augustus Inleveren  voor  1 mei 
Naam 
 

Hoogst behaalde brevet 
Telefoonnummer 

  
Katshoek                               zondag 29 augustus Inleveren  voor  1  mei 
Naam 
 

Hoogst behaalde brevet 
Telefoonnummer 

 
O31 (lamp Kees Jan)          zaterdag 4 september Inleveren  voor  1 mei 
Naam 
 

Hoogst behaalde brevet 
Telefoonnummer 

 
Tot op de boot, 
 
Kees Glas 
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op Neeltje Jans  
 
 

Wind, Noordzee, Oosterschelde, spookkreeftjes, bloemdieren en slakken. Een dynamisch natuurgebied 
met een wereld te ontdekken; op het land en onder het wateroppervlak. Een natuurgids neemt u mee op 
pad en duikers geven uitleg bij aquaria. 
 
“Wandelen boven de vloedlijn” gebeurt onder leiding van een natuurgids. De tocht gaat door de duinen. 
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 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. Na afloop worden de 
dieren en wieren terug gezet in de Oosterschelde.  
 
Wanneer: zondag 23 mei, zondag 20 juni, zondag 11 juli, zondag 25 juli en zondag 5 sept. 2010. 
Startpunt: de informatiezuil bij de vlaggen van het Zeeuwse Landschap en Natuurmonumenten op de 
hoek van de parkeerplaats bij Deltapark Neeltje Jans (betaald parkeren). Onbetaald parkeren kan bij het 
Topshuis, volg ‘i Oosterschelde’. Vanaf daar is het ca. 8 minuten lopen naar het startpunt. 
Kosten: volwassenen € 2, kinderen tot en met 16 jaar € 1. Leden van Het Zeeuwse Landschap of 
Natuurmonumenten gratis. Begintijd: 14.00 uur. Aanmelden niet nodig, voor groepen wel gewenst.  
 
Meer informatie en aanmelden groepen: Stichting Het Zeeuwse Landschap, T 0113-569110 of Dominique 
Willemse (Biologische Werkgroep NOB), T 0118-642532 of W http://www.biologischewerkgroep.nl/ 
Alle wandelingen worden ondersteund door het Nationaal Park Oosterschelde. De deelnemende 
organisaties zijn de Vereniging Natuurmonumenten, de Stichting Het Zeeuwse Land-
schap, de Biologische Werkgroep van de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB). 
.  

 
In het kader van de Week van de Zee wordt op vrijdag 21 mei 2010 bij de Ouwerkerkse Kreek voor 
basisscholen een programma rond de Oosterschelde aangeboden. Naast het bekijken van de Ooster-
scheldedieren, 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 12 september 2010 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) in het kader van de Groene Maand 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 12.30-15.00 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 getijden-
poeltjes 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 Zeeuwse Delta  T 0113-301883. 
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Na de enorm leuke ervaringen vorig jaar wil ik ook dit seizoen weer de 
specialisatie Onderwaterbiologie geven.  
In mijn agenda heb ik tijd gereserveerd op de zaterdagochtenden van 13 en 
27 maart 2010. We komen dan samen van 09.00 tot 12.30 uur in het 
clubhuis, Isabellagang 1 te Middelburg.  
 
Ik geef 4 theorieblokken met tussendoor een aantal leuke oefeningen.  
Na de genoemde data maken we in gezamenlijk overleg afspraken over 
minstens 2 buitenduiken (één in zoetwater en één of meerdere in 
zoutwater). Hierbij gaat het vooral om het doen van waarnemingen, het 
registreren hiervan. Hierbij heb ik wederom enkele leuke oefeningen 
klaarliggen. 
 
Ik zoek dus deelnemers voor deze cursus. Geef je op voor 8 maart 2010 
(zie onderstaand e-mailadres) en dan zorg ik dat het boek besteld wordt 
(door Mathilde). Maar ook zonder de cursus is het cursusboek erg leuk om 
door te lezen, een prachtig boek! 
 
Harm Verbeek 
 

 
 
Gelezen in de PZC van 4 februari door Roel van der Mast, foto ANP/Ed Oudenaarden 

foto ANP/Ed Oudenaarden 

MIDDELBURG - De Nederlandse Onderwatersport-
bond heeft de duikplaatsen in Zeeland opnieuw in 
kaart gebracht. 
Aan de meer dan honderd beschreven locaties zijn 
de voormalige havens van Anna Jacobapolder en 
Zijpe toegevoegd. Nieuw zijn ook vier locaties in de 
Westerscheldemonding en Noordzee.  
 
www.onderwatersport.org  
 
http://www.onderwatersport.org/Nederlandismooion
derwater/Waarkanikduiken/DuikeninZeeland/Duikka

artenfvg2008/tabid/305/Default.aspx 
 

 
Gelezen in de PZC van 17 februari en in Duiken Nieuwsbrief  130, 18 februari 2010, door Fien Jansen 

 
VEERE – De Nederlandse Onderwatersportbond (NOB) heeft een sterrensysteem ontwikkeld voor de 
ruim honderd duikplaatsen in Zeeland. Meer randvoorzieningen op één plek betekent een groter aantal 
sterren voor die locatie. 
 
De bond is de afgelopen maanden alle duikplaatsen nagelopen. 
Op basis van die beoordeling scoren de stekken gemiddeld twee 
sterren. In de meest ideale situatie krijgt een duikplek vijf sterren 
toebedeeld. De kwalificatie valt straks af te lezen op het overzicht 
van duikplaatsen op de NOB-website. 
  
Het systeem moet lokale overheden stimuleren tot realisatie van voldoende parkeergelegenheid, sanitair 
en aanvullende voorzieningen. De bond wil zo, samen met de provincie, de kwaliteit van de duiksport in 
Zeeland vergroten. Een blauwdruk voor een optimale inrichting wordt zaterdag 20 februari in Veere 
overhandigd aan gedeputeerde Harry van Waveren. 
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Natuurlijk ligt het Veerse Meer vol met schatten. Maar dan moet je ze er wel zelf eerst ingooien! En daar 
hebben we geen moeite mee. Zeker niet als het 
erom gaat samen een leuke middag te hebben.  
 
Onder het wakend oog van Henk (of was het een 
spiekend oog) werden de schatten vanaf de dijk bij 
het trafohuisje in het water gegooid. Wie dacht dat er 
echte prijzen op de bodem te vinden waren komt 
bedrogen uit. De schatten, o.a. boeken over 
dolfijnen en walvissen in de Atlantische oceaan, 
knappen er niet van op om een tijdje op de bodem 
van het Veerse Meer te liggen. De schatten waren 
niet meer dan een nummertje aan een touwtje 
verzwaard met 
een loodje.  
 
Er waren vier 

schatten te vergeven. Dus 4 x nummertjes werpen. Ha, voor de werper 
/ schatduiker was het schatduiken niet perse nodig omdat bij het 
werpen enkel het loodje wegvloog en het nummertje niet. Het 
nummertje bleef in de hand achter. En dat is toch echt hetgeen telt 
voor een het innen van een prijs nietwaar?  
 
De dijk is vrij steil en nabij de waterlijn nog vrij glad ook. Henk heeft het 
geweten. Zijn balans was even niet wat je van een zeeman mag ver-

wachten en de grip 
van zijn schoenen 
lieten hem in de 
steek. Plat op zijn 
achterste! Maar 
muskie Henk rook 
de schat, worstelde 
zich omhoog en sommeerde ons te volgen! 
Het water mag dan wel fris zijn, zo’n 2-4 graden, 
maar de lol was er niet minder om. Volgens het oer 
oud gebruik van DTZ gingen we in buddyparen te 
water en volgden we ons instinct. Twee man 
bakboord uit en twee man volgden de weg naar 
stuurboord. Het veld werd opgedeeld door een fuik 
waarin veel vette zeedonderpadden vol van eieren 
gevangen zaten.  

 
Ik weet niet of het het team bakboord of stuurboord was die de eerste schat gevonden had. Dat maakte 
ook niet uit. Het ging om de lol en dat vond iedereen. En die lol was niet eens in het water gesmeten! 
In ieder geval was het zo dat iedereen met een nummertje boven kon komen en zo ook geschiedde. Al 
was het voor Erik op het nippertje. Kort voor het boven komen vond hij tussen het kroos nog een schat. 
Zo gelukkig als een mosselman toonde hij zijn 
oogst! 
 
Volgens een goed gebruik bij schatduiken werd 
in het clubhuis onder het genot van een frietje 
majo en lekkere frikandel de prijsuitreiking 
verzorgd. Erik ging evenals Henk aan de haal 
met een goed boek en Michel met een 
waterdichte zak. En Musketier nummer vier, die 
heeft zijn schat beschikbaar gesteld voor de 
volgende jacht verderop in het seizoen.  
                 
Roel van der Mast 
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2000                                                       2010 
 

So close no matter how far…. 

 

 
 
 
 
 
 

Ben van Gelder 
Voor altijd zal je bij ons blijven. 

 
Marco & Suzan van Gelder 
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Door Hester van Santen. Gelezen op www.nrc.nl 29 september 2009 

 
Eindelijk zijn palingen (Anguilla anguilla) gevolgd tijdens een 
deel van hun mysterieuze trek naar de Sargassozee. 22 
palingen hebben een deel van de reis naar hun paringsterrein 
afgelegd met een zender die aan hun rug vastzat. Daaruit 
bleek dat de palingen elke ochtend steil naar beneden duiken, 
tot meer dan een halve kilometer diep (Science, 25 
september). 
 
Om te paren trekken volwassen palingen uit Europese rivieren 
helemaal naar de Sargassozee in het Caraïbisch gebied. De 
paaigronden liggen ruim 5.000 kilometer van hun vertrekpunt, en de reis duurt een half jaar. Tijdens die 
reis bleven de vissen totnogtoe grotendeels onzichtbaar. Zenders waren zo groot dat alleen de grootste 
vissoorten – zoals haaien en tonijnen – ermee gevolgd konden worden. 

 
Dat verandert omdat zenders steeds kleiner 
worden. Een Europees-Canadees team voorzag 
22 palingen eind 2006 van een nieuw type 
zender, en liet ze los aan de Ierse kust. 
 
Het experiment faalde grotendeels. De zenders – 
en in ieder geval een deel van de palingen – 
haalden de Sargassozee niet. De palingen 
zwommen veel langzamer dan gedacht 
(misschien doordat ze een zender 
voortsleepten); een paar zenders gingen stuk en 
twee palingen werden opgegeten. 
Een tiental palingen liet zich wel minstens 100 
kilometer volgen, en een daarvan zwom met zijn 
zender tot de oceaan ten westen van Spanje: 
1.340 kilometer in totaal. 
 

De belangrijkste ontdekking die de biologen zo deden, was dat de palingen bij zonsopgang naar beneden 
duiken en bij het invallen van de nacht weer omhoogkomen. Er zijn veel vissen en andere zeedieren die 
hetzelfde doen. Die diel vertical migrations hebben voordelen, die ook voor de palingen gelden. Door 
overdag diep te duiken, verklein je de kans te worden opgegeten. Door ’s nachts omhoog te komen, koel 
je minder af.  

Vooral die temperatuur-
regulatie is volgens de 
onderzoekers van belang 
voor de palingen. Overdag 
hebben ze hogere 
temperaturen nodig (circa 
12 °C) om snel te kunnen 
zwemmen.  
 
De lage temperaturen 
dieper in zee (circa 10 °C) 
zouden de rijping van de 
geslachtsorganen van de 
palingen vertragen tot de 
vissen op hun plaats van 
bestemming zijn 
aangekomen. 

 
Veel dieren gaan al omhoog en omlaag zwemmend ook hun voedsel achterna. Maar dat kan niet voor de 
palingen gelden, schrijven de biologen. Die eten helemaal niet meer nadat ze uit Europa vertrokken zijn. 
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Uit het logboek van Henk Betlem  
Ja, natuurlijk Margreet sta ik te trappelen om eens mijn verhaal te doen over 
mijn logboek. Ik volg je vragen en zie wel wat het wordt. 
 
Sinds wanneer ik duik en wat mijn eerste duik is na de cursus? 
Ik duik sinds het magische jaar 2000. Ik heb bij “Goes Diving”, de Open Water 
16/9 gedaan en heb binnen een maand, op 12/10, de Advanced cursus 
gevolgd. De eerste vrije duik was natuurlijk bij de Bergsche Diepsluis, toen 
vond ik dat nog allemaal prachtig.  
 
Hoeveel gelogde duiken heb je? 
Mijn laatste duik en eerste in 2010, voordat ik dit stukje schreef, was in nul graden water bij het gemaal 
van Dreischor (nog steeds leuk) en wel nummer 449. Dus ik zit op een gemiddelde van iets minder dan 
50 per jaar. Helaas was 2009 een dieptepunt met maar 27 duiken. Dit komt omdat ik 3,5 maand tijdens 

de zomer aan het werk was op zee. Dat 
zal me niet meer gebeuren! Het doel is 
tijdens de clubreis mijn 500ste te 
maken. Dan is er een rondje van mij.  
(Gemakkelijk gezegd bij een “all-in”). 
 
In welke landen ik gedoken heb? 
Nederland, Filippijnen, Noorwegen, 
Spanje inclusief Gran Canaria, Italie, 
Kroatie, Frankrijk, Egypte, Mexico Oost 
en West kust (niet in de Cariben), 
Bahama’s, Trinidad en Tobago. 
 
Mijn meest bijzondere duikervaring? 
Tja, die mij altijd bijblijven? Inclusief die 

twee duiken dat ik en mijn buddy de uitgang van het wrak niet meer wisten te vinden? Of die twee keer 
dat ik bijna in open zee afgedreven was? Zullen we maar niet over hebben88. Wrakduiken “was” mijn 
passie, nu: “leuk” meegenomen.  
 
De mooiste duik was de duik op de Vinca Gorthon in de Noordzee (166 meter lang, 23 breed, 19.000 
tonner). Geloof me, de wrakken op de Noordzee zijn het mooist begroeid!  
Dit wrak van een gebroken ro-ro schip lag tussen 4 boeien, in de inner vaarroute rond Texel. Ik dook met 
Theo van Steijn, meester wrakduiker en mede eigenaar van de Fogo Isle, in “vrije val” vanaf de Fogo Isle. 
We konden het niet missen8.helemaal begroeid met kleurrijke zeeanemonen en anjelieren. We kwamen 
bij de boeg uit en zweefden naar het achterschip langs een wand van bloemen. We konden gemakkelijk, 
zonder veel risico, haar buik binnen zwemmen. Mijn buddy had ook nog een rvs draad reel uitgerold. We 
zwommen rond uitstekende delen, langs een schot en over stukken van wat eens een vrachtauto was. 
Vervolgens naar buiten op zoek naar de achtersteven (20 meter verder) met de schroef. Vervolgens terug 
naar de romp. Ze ligt met het vlak naar boven. Via de afdaallijn weer naar boven, want het begon weer te 
stromen. Duik 248: 19 juni 2005. Zicht 10 tot 15 meter, maximale duikdiepte 27 meter, duikduur 43 min. 
dubbel 7 met een 3 litertje als bail-out. LW / dood tij. Het wrak wordt of is inmiddels geborgen omdat het 
een gevaar voor de scheepvaart was. 
 
De kortste duik was een duik van 6 minuten bij de Bergsche 
Diepsluis: nachtduik met 3 man, wind west 5, zicht 10 cm. 
Nooit doen dus, och we waren nog onbezonnen. Mijn langste 
duik was in Egypte 72 minuten. Voor mij heel lang want ik had 
het koud! Ik neem nu een 7 mm mee met de clubreis. 
 
Welk waterdier maakte op mij het meeste indruk? 
Laten we eens dicht bij huis blijven8de Sepia als tweede en 
op nummer een8(ik raak nog steeds in extase als ik deze vis 
weer gezien heb) de Snotolf met die prachtige kleuren en 
dikke rode lippen!. Als deze bewaker van eitjes een vrouwtje was geweest888  
Tja.                  Duiks!  Henk 
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Deze keer zaten we er kort op. 20 november van 
het vorige jaar zag Nikki het levenslicht. Op 2 
januari 2010 betraden we de gezellige huiskamer 
van Miranda en Erik de Been om namens het 
duikteam acte de presénce te geven.  
 
Omdat Miranda in huize Been voorlopig even de 
regie heeft, moesten we geduldig wachten tot dat 
het madame behaagde haar schoonheidsslaapje 
te beëindigen. Dat gaf ons tijd even stil te staan 
bij de blikvangers in de huiskamer. Als een mei-
kever naar het licht, fladderde Marjon naar het 
prachtige aquarium. Een drietal prachtige Ama-
zonevissen keken haar vanachter het glas aan en 
gedurende enkele minuten hielden zij Marion met hun ogen gevangen. Genoeg tijd voor mij om het te 
vereeuwigen en het geeft jullie niet alleen zicht op dit zoete onderwaterleven, maar ook op de grote 

hoeveelheid gelukswenskaarten die dit jonge gezinnetje bereikt 
hebben naar aanleiding van de gezinsuitbreiding. Het zegt veel 
over het warme sociale leven dat ze inmiddels beiden hebben 
opgebouwd.  
 
Als dan eindelijk Nikki haar intrede maakt in de huiskamer, tonen 
Miranda en Erik zich apetrots. In de stevige armen van papa voelt 
ze zich kennelijk zo vertrouwd dat ze besluit nog even verder te 
dromen. Hoewel het aquarium aanvankelijk alle aandacht vroeg, 
nam Nikki deze rol glansrijk over. Haar relatief grote handen en 
voeten doen vermoeden dat ze veel van de vader weg heeft, 
maar de rest leek veel fragieler, zodat we toch neigden naar de 
moeder.  Nikki heeft ons slechts een split second gegund op haar 
ogen. Ondanks die korte tijdspanne zijn wij er van overtuigd dat 
er een helderheid uit haar ogen straalt die ze van beiden moet 
hebben. 

 
Miranda en Erik, proficiat met deze prachtige dochter! 
Omdat ik, Paul, binnen afzienbare tijd opa hoop te worden, kunnen wij het natuurlijk niet laten van hieruit 
ook de respectievelijke grootouders Peter en Leida, alsmede Aart en Patricia onze gelukwensen aan te 
bieden.  Voorwaar dit stelletje mag er zijn, getuige deze sprankelende foto. 
 
Jullie jubelfunctionarissen, Paul en Marjon  
 

 
 
 
Beste DTZers, 
 
Je herkent hier misschien: To, Elly, Sara en 
Muts.  
Afgelopen november op de Warmiwanusca pas 
op 4215 meter. Het hoogste punt van de Inca 
trail, Peru. 
 
Een fantastische (nu eens geen duik)trip! 
  
Vriendelijke groet, 
Kees Jan Lastdrager 
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Je 

 verjaardag vieren. Wat is daar nou bijzonder aan zullen jullie wellicht denken. 
Inderdaad, als je niet beter weet zullen jullie jezelf bedenkelijk achter de oren 
krabben als je hoort dat jullie  Treur- en Jubelcommissie op bezoek is  gegaan bij 
Willem Dijkhuizen, omdat hij 63 jaar oud is geworden. Natuurlijk zit er een verhaal 
achter en wel het volgende. 

 
Het speelde van de zomer dat Willem op het Veerse 
Meer naar een verloren anker van een collega dook. 
Dat ging allemaal best wel goed. De volgende dag 
echter voelde Willem zich niet lekker. Hij dacht dat dit 
misschien wel met dat duikje te maken had. Hij zou die 
avond aan boord blijven slapen van de Stad Veere, 
maar omdat hij zich niet lekker voelde belde hij toch 
even naar Henny, zijn vrouw. En wat hij Henny 
vertelde, maakte haar terecht ongerust. Ze dirigeerde 
onmiddellijk een arts naar de boot. Ook de arts was er 
niet gerust op en die belde vervolgens de ambulance. 
Hij dacht dat het wel eens met Willem zijn hart te 
maken had; misschien wist hij het zelfs wel zeker. Het 
ambulancepersoneel kreeg de opdracht maar gelijk 
door te rijden naar het UZA in Antwerpen. Dat werd een 
spoedrit. Treinen stoppen echter niet voor een 
ambulance ook al voeren toeters en bellen. Zodoende 
was de ambulance genoodzaakt te wachten voor de 
spoorwegovergang in Middelburg.  Achteraf kon Willem 
zich inderdaad herinneren dat hij de bellen van de 
gesloten spoorwegovergang heeft gehoord. Het was 
dat moment dat Willem een hartinfarct overkwam. 
Staande voor het spoor werd Willem gereanimeerd en 
er moest zelf een defibrillator aan de pas komen om 
zijn hart weer op gang te brengen. Nadat de 
spoorwegovergang weer toegankelijk was en Willem 
gestabiliseerd leek te zijn, ging de ambulance verder. 
Nu ging het echt plankgas. In Antwerpen stond het O.K.-team al klaar. Willem werd onmiddellijk 
geopereerd en dat bleek nodig te zijn. Een kransslagader zat helemaal dichtgeslibd en de ander voor een 
groot deel. Het was dus kantje boord, om maar even een scheepvaartterm te gebruiken. 
 
We hoorden dit verhaal zo rond de jaarwisseling en toen huppelde Willem al weer als een jonge hinde 
rond.  Dan nog met een attentie komen lijkt het een beetje mosterd na de maaltijd. Dat deden we dan ook 
niet. We hebben gewacht tot Willem verjaarde en zijn hem toen in Middelburg op gaan zoeken.  Het was 
smerig koud en guur weer toen we de 28e januari naar Middelburg togen. Henny zat in het complot en ze 
had Willem tegen koffietijd om taart gestuurd. Toen Willem terug kwam aan boord van de Madeleine, 
hadden wij ons daar geïnstalleerd. De verbazing sierde het gezicht van Willem en zijn oogjes begonnen 
te glimmen. Wij waren wel de laatste die hij verwachtte. Niet iedereen wordt zomaar 63 en om te laten 
zien dat het ook voor Willem weer voorjaar wordt, hadden we een mand krokussen meegebracht.  
 
                Marjon & Paul 
 

 
Gelezen in Maasmond press clippings 2010-06   (Sourse divernet),  vertaald door Henk Betlem 

 
De Straat van Tiran is ons als duikers wel bekend. Op 31 decr 2009 is daar het onder de vlag van Hong 
Kong  varende container schip CSCL Hamburg (260 m lang!), tussen de kust van de SinaÏ en  het eiland 
Tiran, met volle vaart op een rif gelopen. Beelden op http://www.youtube.com/watch?v=20FW-wuGwTI 
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Het schip passeerde Jackson Reef om 10 uur in de ochtend. In plaats van langs het buitenste van de vier 
riffen te varen, probeerde het schip tussen het Woodhouse en Thomas Reef door te varen.  Dat is dus 
mislukt. Het schip is op Woodhouse Reef omhoog gelopen!  

Het schip zal eerst 
worden gelost en dan 
vlot getrokken. De kans 
is aanwezig dat het 
daarbij zal zinken of niet 
is te bewegen. Volgens 
John Kean, een locale 
diving instructor en 
schrijver van het boek 
over de Thistlegorm, hij 
was nota bene vanaf 
een duikschip getuige 
van de ramp, kan zo een 
“pracht” kunstmatig rif 

ontstaan. (waarschijnlijk te ondiep om op te  duiken). Het gat is 80 meter groot en zit in de boeg. 
Ongelooflijk! De kapitein dacht dat de vuurtorens op Jackson en Gordon Reef een leidraad waren voor 
een veilige passage. Er lekt geen olie en er is voldoende pompcapaciteit om de lekke compartiment niet 
te laten vollopen met water. We wachten af8. [zie verderop in deze Luchtbel; red.] 
 
Verder berichtte dit artikel over het zinken van de Coral Princess in november 2009 ook nabij deze 
locatie. Hierbij kwamen twee Spaanse sportduikers om. Midden december is de Emperor Fraser 
gezonken nabij Dunraven Reef.  Beide schepen opereerden vanuit Sharm El Sheik als scubaduik schip.   
  
                            Henk Betlem 
 

 
 
Gelezen in de Telegraaf, 8 februari 2010, door Margreet van Aalst. 

 
KERKWERVE - Op het strand van de Heerenkeet bij het Zeeuwse Kerkwerve 
zijn zaterdag, 6 februari jl., de restanten van negentien dode zandhaaien 
gevonden. 

 
Een wandelaar ontdekte zeventien schedels op het 
zand. Verder lagen daar twee kadavers in 
verregaande staat van ontbinding. Daardoor is niet 
te zeggen waardoor de zandhaaien zijn 
omgekomen. 
 
Volgens een woordvoerder van de Eerste Hulp bij 
zeezoogdieren zijn het misschien oude resten die 
zijn aangespoeld op het strand.  
 
Zandhaaien komen veel voor in de Noordzee. Ze 
spoelen wel vaker aan maar niet in deze aantallen 

tegelijk. Zandhaaien kunnen ongeveer anderhalve 
meter lang worden, maar zijn ondanks hun wat 
afschrikwekkende uiterlijk ongevaarlijk. Mogelijk gaat 
het om bijvangst van een visser die ze weer 
overboord heeft gegooid.  
 
Het strand is intussen opgeruimd. Er wordt aan 
Naturalis in Leiden en het Natuurhistorisch Museum 
in Rotterdam gevraagd of die interesse hebben in de 
overblijfselen van de zandhaaien. 
 
   Zo zien we ze toch liever!! 
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Tien bijzondere zwemplekken over de gehele wereld. Hierbij nummer vijf: Chuuk of Truk Lagoon 
 
Misschien voor degenen die pas de wrakduikcursus hebben gevolgd een leuk idee?? 
 
De Lagune van Truk, die ook als Chuuk bekend staat, is 
een beschutte watermassa, omringd door een 
beschermend koraalrif. Het is samengesteld uit 11 
belangrijke eilanden en 46 kleinere eilandjes, binnen de 
lagune en 41 op het koraalrif. Ze vormen een onder-deel 
van Gefederaliseerde Staten van Micronesië (FSM) net 
zo als het onder duikers toch wat meer bekende Yap. 
 

Tijdens 
WO II 
was de 
lagune 

een 
anker-

plaats voor een belangrijk deel van de Japanse 
Keizervloot. 
Tijdens “Operatie Hagelsteen” uitgevoerd door de VS op 
17 februari 1944 en drie dagen duurde, werd tijdens dit 
bombardement vrijwel alles van waarde  (60 schepen en 
275 vliegtuigen) naar de bodem van de oceaan gescho-
ten. 
Vandaag de dag is het een (wrak)duikersparadijs 
geworden, zeker nadat Jacques Cousteau (wie anders!) 

het grotendeels in kaart had gebracht. Omdat de lagune vrijwel verstoken is van andere oceaanstromen, 
zijn de overblijfselen bijna geheel intact gebleven. De wateren zijn tevens glashelder en sommige 
schepen liggen minder dan 15 meter onder de oppervlakte. De duikers kunnen gemakkelijk over de 
dekken heen zwemmen, die bezaaid zijn met gasmaskers en dieptebommen.  Onder het dek kunnen zich 

talrijke menselijke overblijfselen 
bevinden. 

In de massieve schepen staan in rijen opgesteld: 
vechtersvliegtuigen, tanks, bulldozers, auto´s, motorfietsen, 
torpedo´s, mijnen, bommen, dozen munitie, radio´s en 
duizenden andere wapens. 
Van speciaal belang is het wrak van de onderzeeër 1-169 
Shinohara, die verloren ging tijdens zijn duik om het bom-
bardement te vermijden. Deze onderzeeër had deel 
uitgemaakt aan de aanval op Pearl Harbor.  
 
Het koraal gedijt zeer goed op de wrakken en dit trekt weer 
een diversiteit aan van het mariene leven, zoals manta´s, 
schilpadden en haaien en andere koralen. 
 
Margreet van Aalst 
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Gelezen in Quest, december 2009.  
 

Hoe lang kun jij onder water blijven? Een Turkse duiker, Cem 
Karabay, lukte het 135 uur, 2 minuten en 19 seconden. Meer dan 5 
dagen dus. Daarmee vestigde hij een nieuw wereldrecord. Met een 
duikpak aan en persluchtflessen op zijn rug stapte hij op 30 augustus 

in zijn onderwaterwoning. Die 
bestond uit een enorme 
waterbak met grote ramen. De 
bak stond op een parkeerplaats 
bij een winkelcentrum in 
Istanbul. Duizenden mensen 
kwamen hem aanmoedigen.  
Het opvallendste object in zijn 
natte huis was een 
hometrainer. Waarom had hij 
die? Door te fietsen hield hij 
zijn spieren sterk.  
Tussendoor even boven water komen mocht niet. Ook niet om te 
eten of voor een sanitaire stop. Daarom bracht zijn 
begeleidingsteam hem behalve volle persluchttanks ook voedsel. 
De wc werd vervangen door een speciale luier. 
 
Naschrift van de redactie. Even Googelen leert dat Cem al meer 
duikexperimenten op zijn naam heeft staan. In 2004 zwom hij onder 
water van Turkije naar Cyprus (68 km) in 28 uur, samen met zijn 
instructeur Namik Ekin, en in 2005 verbleef hij al eens vier dagen 
achtereen onder water. 

 

 

 
 
Gelezen in De Telegraaf, 17 augustus 2009, door Marian Roos, foto’s AFP, Reuters 

 
JAKARTA -  Bijna 2500 mensen zijn maandag voor de noordkust van het Indonesische eiland Sulawesi 
het water ingedoken om in het recordboek Guinness World Records te komen. Dat heeft Lucia 
Sinigagliesi, die voor Guinness recordpogingen beoordeelt, meegedeeld.  
 
 

 
 
„Deze gebeurtenis was verbazingwekkend en goed georganiseerd. Ze werd mogelijk door de mensen die 
eraan deelnamen,”, aldus het Guinness-jurylid. Aan de recordpoging namen precies 2486 duikers deel.  
Het vorige record is in 2006 op de eilandengroep de Malediven gevestigd. Daaraan namen 958 duikers 
deel.  
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Alle duikspullen weer bij elkaar zoeken, we gaan een zwembadsnuffelcursuswrakduiktraining krijgen van 
Rob. Leuk woord voor scrabbel trouwens. 

  
Het is een hele heisa om alle spullen het zwembad in 
te sjouwen en op te tuigen. Dat was even diep 
nadenken na een winterstop. Alles zit weer prima 
opgetuigd en we kunnen ons klaarmaken om het 
zwembad in te gaan. Ondanks de winter gaan we toch 
in shorty te water. Met shorty te water is echt geen 
overbodige luxe, want het water is fris als je stil staat 
en luistert naar de uitleg die Rob geeft. (Ik kan het van 
Rob maar niet warm krijgen, grapje). 
  
De eerste les gaat over het zwemmen met de reel. 
Rob had gezorgd dat er genoeg reels aanwezig 
waren. Doordat er veel verschillende typen 
reels aanwezig waren, kregen we ook de mogelijkheid 
om diverse types reels uit te proberen. En er zit 
verschil in hoor!! Handvat vertikaal, handvat 
horizontaal, met rem, zonder rem, reels waarbij je je 

lood thuis kan laten!!! 
Na een stukje theorie over de werking van een reel en wat er zoal bij komt kijken krijgen we de opdracht 
om met onze reel naar de overkant van het 
zwembad te zwemmen. Samen met mijn 
buddy op weg, eentje zwemt de reel uit en 
de terugweg rolt de ander de reel weer op. 
Dit wisselen we nog een keer om. Het 
belangrijkste hiermee is dat de hele reel 
niet een warboel van touw wordt. De 
techniek was dus de haspel gecontroleerd 
af te laten rollen. Dus niet in de vrije loop. 
Kwestie van vinger aan de trommell 
houden.... 
Rob vertelt waar je zoal op moet letten als 
je een reel aanschaft waar je veilig mee op 
wrakken kan gaan duiken. Denk bijvoor-
beeld aan de dikte en sterkte van het touw, het kan gaan schuren langs scherpe kanten van een wrak, 
waardoor de kans bestaat dat het breekt. Dynema versterkt koord biedt meer sterkte. 

  
De volgende oefening krijgen we een paar 
tekens die we onder het zwemmen door 
moeten uitvoeren. Als je in een wrak zit kan 
het zicht zodanig slecht zijn dat er andere 
manieren bij komen kijken dan de gewone 
handgebaren. Dit gaat meer met aanraking. 
Bodytalk zeg maar... 
We zwemmen vlak naast elkaar en als we 
bijvoorbeeld ergens aan vast komen te zitten 
dan pakken we de hand van je buddy en 
leiden die naar de plaats waar je denkt vast te 
zitten. We gaan weer op weg met de reel en 
doen de oefeningen, maar dit valt niet mee we 
komen handen tekort. Je lamp, reel, zo af en 
toe misschien wat bijtrimmen, oke dit vergt 
wat oefening. Als laatste oefening krijgen we 
de opdracht om met de reel langs obstakels 

onder water te zwemmen. Belangrijk is om bij elkaar te blijven en elkaar te assisteren als je ergens onder 
of bovenlangs moet. De heenweg ging goed maar zie het zo dat er toch zo’n 9 buddyparen in het water 
liggen met allemaal een reel en veel touw. Dit resulteerde dat we tijdens het opwinden van de reel  
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aardige capriolen hebben uitgehaald om uit de wirwar van lijnen te komen. Wat trouwens grappige en 
leerzame momenten opleverde. 
  
De 2e les ging over de werking van een decoboei en 
hefballon. Na een uitleg van Rob over verschillende 
types decoboeien gaan we er mee aan de slag. Denk 
bijvoorbeeld aan een decoboei die geplakt of gestikt is. 
De gestikte decoboei is veel sterker dan de geplakte.  
We zwemmen richting het diepe en gaan aan de slag 
met de decoboei. Gecontroleerd lucht erin en jawel daar 
gaat hij. Dit viel mee alleen kregen we te horen dat de 
lijnen die aan de decoboei zitten te dun zijn waardoor je 
snel knopen krijgt. En dit kost veel tijd om de decoboei 
weer te bergen.  
Het was ook lekker rotzooien met een grote boei met 
lood eraan. Een hefballon dus. In deze boei kan veel 
meer lucht om hem te laten stijgen, een heel ander 
verhaal als een decoboeitje. Maar met een halve fles 
lucht kregen we ook die grote boei drijvend...  
  
Het waren 2 inspannende en leerzame lessen, die we in 
de praktijk verder gaan beoefenen. Maar eerst wachten 
op het water met een wat aangenamere temperatuur, 
met 2 cijfers dus8 
  
Rob bedankt. Ik hoop dat er nog meer van dit soort 
leerzame snuffelcursussen volgen. 
               Astrid van der Mast, foto’s Roel van der Mast 
 

 
 
Gelezen in de Telegraaf, 30 november 2009, door Dick Hoeksema 

 
AMSTERDAM -  Een bijzondere gebeurtenis op het strand van Ameland: daar is zondag 29 novem-
ber een jonge reuzenhaai aangespoeld.  

 
Volgens een woordvoerder van Rijkswater-
staat is de haai hoofd-, staart- en huidloos. 
„De haai is waarschijnlijk al een week of vier 
dood”, aldus de woordvoerder.  
De ontbrekende delen zijn weggerot. „Aan de 
structuur van de botten en een klein stukje 
huid konden we maandag bij daglicht zien dat 
het om een reuzenhaai gaat.”  
 
Het haaienkadaver is zo'n twee meter lang. 
„Als alles er nog aan zat dan was hij waar-
schijnlijk bijna drie meter lang”, aldus de 
woordvoerder. Volwassen reuzenhaaien 
kunnen volgens hem elf meter worden en 

wegen rond de 5000 kilo.  
 
Reuzenhaaien komen veel voor in de Atlantische Oceaan. 
„Kleinere exemplaren worden ook wel eens in de Noordzee 
gesignaleerd.”  
 
De haai is door Rijkswaterstaat en het natuurmuseum op 
Ameland begraven. „Hij ligt nu tijdelijk onder de grond, tot we 
weten wat we ermee moeten doen. Misschien worden de 
resten wel gebruikt voor nader onderzoek.”  
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Duikeninbeeld.tv, 1 februari 2010 
 

Het 260 meter lange containerschip CSCL Hamburg, dat begin 
dit jaar op Woodhouse Reef, tussen de kust van de Sinaï en het 
eiland Tiran liep, is weggesleept. 
Het schip dat onder de vlag van Hongkong voer en met de boeg 
in het rif was vastgelopen, is door sleepboten van het rif 
getrokken en naar Eilat gebracht waar het zal worden hersteld. 
 
De autoriteiten zijn opgelucht dat de schade ‘meevalt’.  Een stuk 
rif van 25 bij 30 meter is beschadigd. Afvallende lading heeft daarnaast nog eens koralen tot op een 
diepte van 45 meter stukgemaakt.  De eigenaren van het schip zullen vermoedelijk wegkomen met een 
boete. 
 
Het beschadigde deel van Woodhouse Reef was niet erg populair bij duikscholen omdat het vol in de 
wind ligt. Volgens de eigenaar van een school in Sharm el Sheikh hebben er de afgelopen maand meer 
duikers gedoken dan ooit. Puur uit nieuwsgierigheid.  
 
 

 
 
Gelezen in Duiken Nieuwsbrief  126 (24 dec 2009)  
 

Inktvis gebruikt kokosnoot als schild.  
Inktvissen zijn misschien toch slimmer dan gedacht. Australische 
wetenschappers onthulden vorige week dinsdag dat sommige 
octopussen kokosnoten als schild tegen gevaar gebruiken. Het 
gaat om de 'Amphioctopus marginatus', ook bekend als kokosnoot 
octopus.  
 
Bioloog Julian Finn was compleet verbaasd toen hij voor het eerst 
zag dat een inktvis een lege kokosnoot op sjouw nam. Het dier is daarmee de eerste ongewervelde 
waarvan bekend is dat het gereedschap gebruikt. De bioloog onderzocht tien jaar lang ongeveer twintig 
inktvissen in Indonesië. Vier daarvan namen lege kokosnoten onder de armen, sleepten ze mee en 
verstopten zich er later onder. Hiermee tonen de dieren aan dat ze vooruitdenken.  
 
Kijk voor een filmpje op www.duiknet.nl (Foto:AFP) of op 
http://images.google.nl/url?source=imgres&ct=ref&q=http://www.indiesquidkid.com/tag/amphioctopus/&us
g=AFQjCNGhUEcxLvWBfxN3lkn7BmQGGB05bQ 
 
De inktvissen gebruiken overigens niet alleen kokosnoten: 
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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. 
Renaat. 

      Henk Betlem    
Renaat Burggraeve       Marian Roos     
Marco Collignon                        Bert Schreurs    
Kees Glas      Frans Spoor      
Leon Joosse                       Benny vd Steen   
Kees Jan Lastdrager      Erik Veerhoek    
Roel van der Mast        Harm Verbeek    
 

 
 

 
Nieuwe leden: Andre Boogaard, Jozien Walhout, Michael Veerhoek, Albert van Es, Marinella van 
Es en Yoeri van Es  

 

 
 
 
 
 

Za 20 feb  Lekker wokken, Da-Xin, Vlissingen, 18.30 u 
Zo 07 mrt  Uiterste datum opgave specialisatie onderwaterbiologie 
Zo 07 mrt  Zwemtocht Ourthe, België, www.duikpunt-duikschool.be   
Za 13 mrt  Specialisatie onderwaterbiologie, Clubhuis, 9.00-12.30 u 
Za 13/zo 14 mrt Antwerpse Duiksportbeurs, Hangar 29 de Waagnatie, Antwerpen, www.duiksportbeurs.be  
Ma 15 mrt  Deadline april-Luchtbel 
Ma 22 mrt  BestuursLedenVergadering 
Za  27 mrt  Specialisatie onderwaterbiologie, Clubhuis, 9.00-12.30 u 
Wo 31 mrt  Uiterste datum opgave bootduik Windgat 
Ma 12 apr  Algemene LedenVergadering, Clubhuis, 20.00 u 
Vr  30 apr  Uiterste datum opgave overige bootduiken 
Zo  23 mei  Wandelen rond de vloedlijn, Deltapark Neeltje Jans, 14.00 u 

 


