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In afgeslankte vorm deze keer de redactievergadering bij Arjo (en een snipverkouden 
Erik). Veronica was aan het klussen bij dochterlief en Marian brak haar hoofd over 
sommen voor haar 3* bij manlief. 
 
Onze voorzitter is weer terug van Verweggistan met zijn maandelijkse vaste bijdrage. Er zijn nog meer 
duikteamleden op pad geweest, dus wie weet&&.nog meer mooie (duik)verhalen? En&. ondanks dat er 
nu niet veel in ons kouwe kikkerlandje wordt gedoken, wordt er wel veel georganiseerd, zoals de 3*-
opleiding van Eric en Paul, de nettentraining van Rinus en Adri en de DAN-cursussen onder leiding van 
Harm! Omdat sommige van onze leden nog niet zoveel gedoken hebben, lanceren we naast ‘Uit het 
logboek van&’ de nieuwe rubriek ‘Even voorstellen&’. Ook deze keer weer een fotoraadsel, knap in 
elkaar gezet door Mathilde. Wat zal het zijn? Doe mee! Helaas gebeurt er hier en daar wel eens een 
ongelukje en levert dat een breukenbeentje op. 
De muts trekt de hele wereld rond, dit keer belandde de muts op de Hilma Hooker in Bonaire. Nieuwe 
mutsenfoto’s, zowel onder als boven water, blijven welkom. Dus zet ‘m op en show hem in de luchtbel. 
 
We kunnen nog veel meer materiaal gebruiken, onze redactieadressen zijn bekend, dus laat maar komen 
al jullie verhalen en nog meer, de volgende deadline is op 14 maart a.s. En&. voor nu, veel leesplezier!! 

 
Arjo, Dick, Margreet, Marian en Veronica 
 

 

 

 

 

1 Colofon 
2 Van de redactie / Verjaardagen / Inhoudsopgave  
3 Van de voorzitter / Zwembadregels 
4 Tot ziens in het clubhuis / 

 Walvis voor de Zeeuwse kust 
5 Wandelen rond de vloedlijn / Nettentraining 2011 
6 In memoriam Loe van der Linden / Breukenbeentje 
7 Cursus Basic Life Support, groep 1  
8      Impressie cursus BLS, groep 2 
9      Botten uit de Westerschelde 
10    Stop het afslachten van dolfijnen / 
 Schildpad gebruikt tong als snorkel 
11    Ongewilde keizersnede 
12    Even voorstellen: Yvonne Orgers 
13    Fotoraadsel 2, de oplossing / Fotoraadsel 3 / 
 Nieuwe duikersziekte? 
14    Waar is de muts? 
15    Hollands bedrijf redt Malediven 
16    Bootduiken in 2011 
17    Oosterschelde ontdekking onderwater /  
 Gele wratspons rukt op in Oosterschelde 
18    Duikers ontmoeten zeehonden in Oosterschelde 
19    Duikplaatsen afgesloten 1/3 tot 1/11  / 
 De vullerslijst / Mutaties / Agenda  

Maart 2011: 
  8 – Sara den Boer 
  8 – Astrid van der Mast 
10 – Marjon Jobse 
10 – Chris Spoor 
15 – Mathilde Matthijsse 
20 – Wim van Leeuwen 
20 – To Verhaeghe de Naeyer 
28 – Nathalie Wattel 
30 – Annick Creemers 
31 – Guillaume de Jonge 

April 2011: 
  4 – Fien Jansen 
  7 – Dick Hoeksema 
11 – Rob Plasse 
15 – Kees-Jan Lastdrager 
17 – Tilly Neve-Van der Leden 
23 – Martin Verhage 
24 – Edwin Aalbers 
24 – Yvonne van Scheppingen 
26 – Peter Meerleveld 
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Duikvrienden en vriendinnen, 

 
In de onderwatersport van februari staat een heel artikel 
over arbo-eisen waaraan duikverenigingen en instructeurs 
moeten voldoen. Net terug uit Azië moet ik een beetje 
gniffelen over de soms pietluttige regeltjes. Geen wonder 
dat we in Nederland niets meer kunnen produceren; 
voordat we aan alle veiligheidsprocedures hebben voldaan 
is het alweer tijd om naar huis te gaan.  
 
Onze vrienden in het verre oosten hebben daar andere 
ideeën over. De Wet van Murphy lijkt daar niet van 
toepassing te zijn. Dus lopen de bouwvakkers op 
teenslippers en worden bij zaagmachines alle 
veiligheidskappen eraf gehaald, want die zitten in de weg... 
Jongetjes van een jaar of 10 lopen met vervaarlijk grote 
machetes 
(kapmessen) 
kokosnoten 
kapot te hak-
ken& Je 
houdt soms je 
hart vast. 

 
Ook op de duikschool maken ze zich niet zoveel zorgen om 
regeltjes. Na twee keer in het zwembad je regulator uit je 
mond te hebben genomen, je masker te hebben geklaard en 
het ok-teken geven, dan kun je ook best mee naar het wrak 
op 18 meter  No problem.. Just stay close to the instructor. 
Die eigenlijk een paar jaar geleden bij een bevriende 
duikschool gewoon zijn divemaster heeft gehaald. 
 
Zuurstof? Waar is dat voor nodig? Don’t worry, no problem, 
dat is het credo. Zolang het werkt is het in orde en als het 
kapot gaat dan sloop je een andere automaat en haal je daar 
de onderdelen uit die nodig zijn. En met een flink roestige 
schroevendraaier frot je alles weer in elkaar. Maar goed het 
werkt en erg veel ongelukken gebeuren er gelukkig ook niet.  
 
Nu moeten jullie niet denken dat ik het belang van veiligheidsprocedures en regels niet belangrijk vindt. 
Integendeel. Maar als je alles vastlegt in regels en procedures dan vergeten mensen wel eens één heel 
belangrijk ding.....  
Zelf nadenken. 
                                                                                                                  Henk Jobse 
 

 
Er is recentelijk een tragisch ongeval geweest in een naburig zwembad. De directie van het zwembad 
heeft hierdoor het personeel opdracht gegeven om beter toezicht te houden of de gebruikers zich houden 
aan de algemene regels van de zwembad. Voor leden van Duikteam Zeeland houdt dat in: 

• Het verenigingsbad is alleen toegankelijk voor personen met minimaal zwemdiploma A 

• Tijdens training en vrij zwemmen op zondag moet er tenminste één persoon aan de kant 
staat of zitten die toezicht houdt. (Dus niet meezwemmen etc.) 
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In de praktijk betekent dit dat tijdens de training de aangewezen trainer ook toezicht houdt. Op zondag 
zullen de zwemmers om de beurt een aantal minuten op de kant moeten plaats nemen om toezicht te 
houden. Dat moet toch te regelen zijn onder elkaar? Voor de leden met kinderen zonder zwemdiploma, 
op dit moment kunnen we hier weinig aan verhelpen. Ik zal contact opnemen met de directie van het 
Vrijburgbad om te zien of we een alternatief kunnen aanbieden. Heb je geen zwemdiploma als 
volwassene dan is het aan de beoordeling van het zwembadpersoneel of je zwemvaardig genoeg bent.  

Het heeft geen zin te morren of te protesteren, formeel zijn we gehouden aan de regels en als ze willen 
kunnen ze ons zelfs verplichten dat de toezichthouder een officieel gecertificeerd bedrijfshulpverlener is. 
Het is even niet anders. 

Met vriendelijke groet, Henk Jobse 

 

Beste clubleden, 
 
Het clubgebouw in de Isabellagang is iedere zondag-
middag open na het zwembad, van ongeveer 14.30 u tot 
17.00 u  
 
De barcommissie vindt het héél gezellig als je eens langs 
komt voor een drankje en een snack gedurende de 
lange, donkere wintertijd.Je bent welkom voor een 
praatje en je kunt tegelijkertijd je fles even vullen. 
 
Zien we jou binnenkort ook eens? 
 
De barcommissie              
 

 
 
Gelezen in www.elsevier.nl, maandag 31 januari 2011, door Arne Hankel 
 

Medewerkers van Rijkswaterstaat hebben maandag-
middag een walvis gesignaleerd voor de kust bij 
Zeeland. Vanaf het schip Frans Naerebout zagen ze 
een bultrug zwemmen op een locatie in de Noordzee 
tussen Westkapelle en het werkeiland Neeltje Jans. Dat 
heeft Rijkswaterstaat bevestigd. 
 
Ondiep water 
Volgens een woordvoerder is het water ondiep en is het  
 
voor 
de 

bultr
ug 

daarom moeilijk om weg te zwemmen van de kust. 
Het naar schatting 6 meter lange beest bewoog zich 
volgens haar in noordoostelijke richting. 
Het is ondertussen voor de Maasvlakte gezien. Sinds 
half december werd meermaals een bultrug 
waargenomen voor de Noordfranse kust, vanaf de 
Belgische grens tot aan Boulogne-sur-Mer. In 
Nederland zijn sinds 2003 jaarlijks bultruggen 
waargenomen. In België zijn nog maar twee dode 
bultruggen gezien. Een in 2006 en een in 1751.  
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op Neeltje Jans  
 

 
Hans Verkooijen wandeling. Komende zomer worden er op Neeltje Jans unieke natuurwandelingen 
georganiseerd. Deze zijn een samenwerking tussen natuurorganisaties en de Nederlandse 
Onderwatersport Bond (NOB). De wandeling bestaat uit twee onderdelen: een wandeling door het 
duinlandschap en het nemen van een kijkje bij aquaria.     
 
“Wandelen boven de vloedlijn” gebeurt onder leiding van 
een natuurgids. De tocht gaat door de dynamische 
duinen van natuurgebied Neeltje Jans. Zand, wind en 
water 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 waarin organismen 
als krabbetjes, veel soorten wier, vis, spookkreeftjes, 
bloemdieren, slakken en mosdiertjes voorkomen. 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.  
 
Wanneer: zondag 29 mei, zaterdag 11 juni, zondag 3 juli, 
zondag 10  juli, en zaterdag 20 augustus  2011. 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 € 3, kinderen tot en met 16 jaar € 1,50. 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 Domi-
nique Willemse (Biologische Werkgroep NOB), T 0118-642532 of http://www.biologischewerkgroep.nl  
Alle wandelingen worden ondersteund door het Nationaal Park Oosterschelde. De deelnemende organi-
saties zijn de Vereniging Natuurmonumenten, de Stichting Het Zeeuwse Landschap en de Biologische 
Werkgroep van de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB). 

 
 

 
 

 
Foto’s Roel van der Mast 
 
Vrijburgbad, 26 januari 2011 
 
Zie de uitgebreide fotorapportage op 
www.duikteamzeeland.nl 
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1948 – 2011  
 
Woensdag, 26 januari 2011 zou net zo’n normale dag 
worden als alle voorgaande. Reeds vroeg was Loe naar zijn 
werk in Rotterdam vertrokken. Eenmaal op zijn werk voelde 
Loe zich niet goed, zelfs zo slecht dat het ook zijn collega’s 
opviel en al snel werd besloten, mede op advies van zijn 
baas, Loe terug naar huis in Souburg te brengen, waar Ellie 
totaal verrast hem begroette.  
 
Ogenblikkelijk zag ook zij dat het niet goed was met Loe en 
de direct gealarmeerde dokter stelde een zware griep vast. 
Doch Ellie was er niet gerust op, nog sterker was angstig; 
immers het deed haar denken aan de situatie, exact een jaar 
geleden toen Loe plotseling werd getroffen door een 
hersenvliesontsteking, later zelfs overgaand in een 
ontsteking van de hersenen. Haar angst bleek 
gerechtvaardigd: In de loop van de avond werd Loe zijn 
situatie slechter en een geconsulteerde arts vond opname in 
het ziekenhuis noodzakelijk. Eenmaal daar opgenomen werd 
Loe direct behandeld en raakte vanwege de narcose in een coma. Het werd een lange nacht voor Ellie en 
hun kinderen Stefan en Jeffrey, die ook beseften dat de situatie zeer ernstig was. 
In de morgen van 27 januari werd besloten Loe over te brengen naar het Universiteitsziekenhuis in 
Antwerpen. Een ambulanceteam zou hem ophalen, doch dat vereiste veel tijd. Een lange tijd van 
wachten was aangebroken. Uiteindelijk vertrok Loe om 13.40 uur vanuit Vlissingen, gevolgd door zijn 
vrouw, zijn beide zonen en schoondochter Esther. Eenmaal aangekomen in Antwerpen ontvingen zij het 

droeve bericht van Loe’s overlijden omstreeks 15.30 uur.  
 
Alles overziend moet er sprake zijn geweest van een zich 
razendsnel ontwikkelende ontsteking in zijn hersenvlies, gepaard 
gaande met een bloedvergiftiging. Duidelijk is dat elke behandeling 
te laat zou zijn gekomen. Hij was niet te redden. 
 
Loe is lange tijd lid geweest van Duikteam Zeeland,10 of 15 jaar, ik 
weet dat niet meer zo goed, maar zijn indruk en invloed op de 
vereniging is voor mij onuitwisbaar. Niet slechts passief lid, maar 
grotendeels actief als trainer en later als hoofd van de T.C. Er 
zullen er velen zijn die van hem duikonderricht hebben gekregen en 
die met gedrevenheid naar het examen werden begeleid. Als we 
materiaal nodig hadden voor het clubhuis, wist Loe altijd wel 
bedrijven die op basis van sponsoring middelen ter beschikking 
stelden. Zijn humor en zijn oog voor detail waren opzienbarend. 

Loe was zeker een van de mensen die binnen de vereniging een verschil maakte. Hij behoorde tot de 
categorie die met een nimmer aflatende energie de vereniging glans gaf. In de leeftijd van nauwelijks 62 
jaar is hij veel te jong gestorven.  
 
Paul Poland 
 
Een deel van deze necrologie is rechtstreeks overgenomen uit de lezing van Waltor Koster van het Humanistisch verbond.   

 

 
 

Het zal niemand ontgaan zijn dat het zo rond de jaarwisseling hier en daar niet glad was. Dat houdt in dat 
het op de meeste andere plaatsen wel glad was. Een ijzingwekkende hard aangereden sneeuwlaag 
bedekte Neerlands wegen en paden. Het spaarzaam gestrooide zout bracht daar geen verandering in. 
Als echter de plicht roept, ga je toch op weg; kou en gladheid trotserend en zoals je 
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gewend bent;  op de fiets. De voorzichtigheid noopt je bij de bochten in de weg af te stappen en lopend 
dat traject af te leggen. Op het rechte stuk ging het wel weer. Hó&.. weer een bocht. Afstappen, een 
stukje lopen en weer op de pedalen. Eindelijk, de werkplek 
in zicht en het laatste flauwe bochtje. En toen, toen  ging 
het mis&. 
 
In het zicht van de finish ging Adriënne Withagen onderuit. 
Met haar fiets boven op haar kwam ze ongelukkig op de 
allang niet meer zachte sneeuwbedding terecht. De altijd 
aanwezige spontane lach bevroor op haar gezicht. Liggend 
op de grond was ze ineens van veel dingen niet meer 
zeker; van een ding echter wel. Ze had haar onderbeen 
gebroken. Overeind geholpen door omstanders, wachtte ze 
zittend de ambulance af. Zeg maar nooit ziek, weinig of 
nooit wat anders mankerend, moest ze nu noodgedwongen 
het ziekenhuis in. De titel van dit artikel is dan ook geheel 
onterecht, maar wel een goede journalistieke blikvanger 
om jullie aandacht te trekken. In het ziekenhuis werd 
geconstateerd dat haar scheen- en kuitbeen gebroken was. 
En, om dat tengere beendergestel van Adriënne te 
reparen, moest  er geschroefd worden en werd een plaatje 
ter ondersteuning aangebracht. 
 
Nu ruim zes weken later is de lach op haar gezicht weer 
ontdooid en gloort er weer een spontane lach op haar 
gezicht. Gloort, want ze is er nog niet helemaal. 
Fysiotherapie en thuiswerkoefeningen moeten haar weer te 
zijner tijd als een hinde door het leven laten gaan. Tot die tijd laat ze zich door haar trouwe Ad 
vertroetelen en van en naar haar werk brengen. Ze werkt al weer halve dagen en thuis doet ze daar op 
haar laptop een stukje bovenop, ondertussen genietend van de glazen bokaal met de frisse lentebloemen 
die wij haar namens jullie mochten brengen.  
 
Adriënne, dit benenbreukje kan jou er niet onder krijgen en leuk jullie weer eens te zien. 
 
Paul & Marjon. 
 

 
 

Op de donderdagen 13 en 20 januari volgden we de cursus DAN 
BLS Provider onder de bezielende leiding van Harm Verbeek. Er 
waren 13 deelnemers onder wie Paul en ik. Als eerste moesten 
we een formulier van onze naam en dergelijke voorzien. Aan het 
einde van het formulier moesten we ook nog onze handtekening 
plaatsen om aan te geven dat we begrepen dat we alles op 
eigen risico deden en niemand aansprakelijk konden stellen als 
er iets fout zou gaan. Daarna konden we aan de slag.  
 
De eerste les stond voornamelijk in het teken van reanimatie. 
Harm vertelde ons op een uiterst plezierige wijze hoe we om 
moesten gaan met een persoon die een circulatiestilstand had. 
Nadat we ons door de theorie “geworsteld” hadden, mochten we 
gaan oefenen op de poppen.  
 
Bij de praktijkoefeningen werd Harm geassisteerd door Eric van 
Loenhout. Aangezien de poppen arm- en beenloos waren, 
waren deze eigenlijk al niet meer te redden, maar we deden toch 
ons best ze tot leven te wekken. Natuurlijk moesten we daarbij 
het gebruikelijke toneelstukje opvoeren. Even vragen aan een 
“omstander” of deze even 112 wilde bellen, die dan vervolgens 
speelde of hij acuut op zoek ging naar een telefoon. 
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Eigenlijk een ouderwets oefeningetje, want iedereen is tegenwoordig voorzien van een mobieltje, zodat 
bellen op dezelfde locatie mogelijk is. Je kunt dan ook gelijk vaststellen of de betreffende persoon zijn 
opdracht uitvoert. Desondanks voerde iedereen netjes zijn opdracht uit en speelden we allemaal keurig 
onze rol. Vastgesteld kon worden dat er enkelen een carrière als acteur of actrice misgelopen waren. 
Tussendoor dronken we een lekker bakkie koffie en de eerste avond was voorbij voordat we er erg in 
hadden. De poppen werden weer ingepakt en we vertrokken naar onze auto’s.  
 
Halverwege onze “veilige” trap (misschien 
moeten we nog maar wat formuliertjes 
invullen over de aansprakelijkheid voor 
letsel) wilde één van de poppen liever 
ongebonden zijn. Vastbesloten dook deze 
pop uit zijn verpakking de vrijheid tegemoet 
en sprong in de nek van degene die vóór 
hem de trap af liep. Bijna een kwestie van 
een echte praktijkoefening van reanimatie 
en pleisters plakken. Gelukkig viel het mee, 
want dat laatste konden we nog niet. 
Pleisters plakken en verband aanleggen 
stond immers pas op het programma voor 
de volgende les. Harm had ons huiswerk 
meegegeven zodat we ook thuis de leerstof 
nog eens door moesten nemen.  
 
De tweede en laatste les leerde Harm ons hoe we met bloedingen moesten omgaan en dat we iemand 
die aan het stikken was eerst even moesten vragen: “stik je”, alvorens hem te helpen. Als het slachtoffer 
kon zeggen: “ik stik niet”, dan kon je hem rustig door laten tobben. We moesten dan wel aanmoedigen in 
de trant van: “flink hoesten maar jochie”. Als benauwde persoon alleen maar met zijn hoofd kon 
schudden en geen geluid kon uitbrengen, dan konden we gevoegelijk aannemen dat hij echt aan het 
stikken was. Dan moesten we eerst vijf klappen op zijn rug geven waarbij de richting van de slag 
doorslaggevend kon zijn en als dat niet hielp, moesten we het slachtoffer op de buik drukken, in de hoop 
dat het obstakel naar buiten zou vliegen (de zgn. Heimlich manoeuvre). Gelukkig waren er voldoende 
personen die zowel tijdens de eerste als de tweede les met praktijkverhalen kwamen, dus konden we 
lekker griezelen. Bij de praktische oefening mochten we ook gebruikmaken van de verbandmiddelen, die 

in ruime mate aanwezig waren. Dat hoefde 
maar eenmaal gezegd te worden, want 
binnen “no time” werden we allemaal 
voorzien van bandages en werd het echt 
gezellig.  
 
Na al deze pret moesten we weer serieus 
aan de slag omdat we nog een examen 
moesten afleggen. Na veel gezucht en 
gesteun werden te toetsen ingeleverd. 
Volgens mij zijn we allemaal, op een 
enkeling na, cum laude geslaagd. Paul en 
ik vonden het een erg leuke en leerzame 
cursus. Het geeft een goed gevoel dat er 
meerdere mensen binnen de vereniging 
zijn die hulp kunnen bieden als dat 

onverhoopt nodig mocht zijn. Naar wij mochten aflezen uit de reacties van de anderen, waren zij het allen 
met ons eens.  
 
Bedankt Harm (en Eric) voor de heldere uitleg en de plezierige begeleiding bij deze “in house cursus”. 
Geweldig dat het zo kan!  
 
Tilly Neve, foto’s Astrid van der Mast 
 

 
 
Onder bezielende leiding van Harm Verbeek hebben zo’n 20 leden van Duikteam Zeeland deelgenomen 
aan de DAN BLS-cursus op 1 en 8 februari. Basic Life Support  is in Nederland meer bekend als 
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Levensreddend Handelen (vaak als onderdeel van de BHV-cursus). Natuurlijk een must voor elke duiker 
om op de hoogte te zijn van het toedienen van hartcompressies en het 
doel/nut daarvan, het kunnen beademen van een slachtoffer. Maar niet 
alleen het slachtoffer is belangrijk, het is ook goed te beseffen dat je om je 
eigen veiligheid moet blijven denken en ook dat kwam goed aan bod in de 
cursus. Ik zelf had wel verwacht dat het meer op het duiken gericht zou 
zijn, maar dit was niet het geval, maar daar kan Harm natuurlijk niks aan 
doen.  
Naast dat het natuurlijk een heel serieuze aangelegenheid is, is er 
natuurlijk ook veel gelachen, want tja wat is nu leuker dan een verstikking 
te simuleren: juist ja: je slachtoffer er met minsten 5 rugkloppen er vanaf 
proberen te helpen ! En als dat niet lukt pak je je buddy eens even lekker 
in de maag om er een goed ‘snok ‘ aan te geven. Gelukkig kon iedereen 
zich 
beheersen
, dus ik 
denk dat 

de meesten onder ons gespaard zijn 
gebleven van blauwe plekken. 
Ik pak zelf altijd elke kans mee om weer 
een keer alles op te frissen, en ook dat is 
de bedoeling van deze training: herhalen, 
herhalen, herhalen het liefst niet life 
uiteraard. 
 
Zelf heb ik me voorgenomen om zeker 
ook meer te kijken waar in de buurt een 
AED (= automatische externe defibrillator) 
hangt en nog beter van de duikstek, dat 
deed ik wel maar het kan altijd beter. 
Overigens was de AED geen onderdeel van de cursus.                  Linda Raaphorst, foto’s Erik Veerhoek 
 

 
 
Gelezen in de PZC 28 januari. Foto Freddy van Nieulande. 

 
MIDDELBURG - De collectie van het Zeeuws 
Museum in Middelburg wordt uitgebreid met een 
verzameling fossiele botten. De botten zijn 
opgezogen tijdens de recente (derde) verdieping 
van de Westerschelde en hebben een hoge 
archeologische waarde.  
 
Het gaat onder meer om een deel van een mam-
moet. Maar vooral ook de achterkant van de schedel 
van een neushoorn wordt als bijzonder aangemerkt. 
Deskundigen vermoeden dat het hier gaat om een 
deel van een steppeneushoorn. Vondsten van deze 

soort zijn aanmerkelijk zeldzamer dan die van 
de wolharige neushoorn. Om zeker te zijn, wordt 
het stuk schedel nader onderzocht.  
 
De fossielen worden 14 februari door de 
Vlaamse overheid officieel overgedragen aan 
het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. 
Ze worden toegevoegd aan de tentoonstelling 
Soort van Steen die tot zeker 4 april loopt in het 
Zeeuws Museum.  
 
Zie www.zeeuwsmuseum.nl 
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Gelezen op www.ilseadams.com, 20 februari 2011 

 
GRUWELIJK & BRUTAAL 
Elk jaar, van september tot maart, worden duizenden dolfijnen zinloos en brutaal afgeslacht in Taiji 

(Japan). Een onwaarschijnlijk gruwelijk gebeuren dat via mail al 
verschillende keren de wereld rondging en eindelijk de nodige 
media aandacht kreeg dankzij Tom Waes en Dirk Draulans. Zij 
zorgden ervoor dat deze gruwelijke praktijken uitvoerig werden 
besproken in de pers, zodat iedereen met het hart op de juiste 
plaats kan bijdragen aan het stopzetten van de dolfijnenmoord. 
 
De dolfijnen die de baai pas-
seren worden door vissers-
boten met netten in de baai 
gedreven waar ze een gru-welijk 
lot wacht. De sterke vrouwelijke 
dolfijnen worden gebruikt om 
levend verhandeld te worden. Al 
de andere dolfijnen, waaronder 
heel veel jonge dieren, worden 

op gruwelijke wijze verminkt met messen en ijzeren staven en bloeden 
dood of verdrinken. Hun vlees wordt gebruikt om te verhandelen.  
 
De locale Japanse regering heeft dit jaren stil kunnen houden en probeert het goed te praten door het 
gruwelijke gebeuren af te doen als een ‘historische Japanse gebeuren’. 
De echte redenen waarom ze dit toelaten zijn de miljoenen dollars die verdiend worden aan het levend 

verhandelen van dolfijnen. Eén enkele dolfijn is maar liefst 
100.000 dollar waard! Vele dolfijnen overleven helaas het 
transport niet. 
Deze economische beweegredenen van een locale groep 
van vissers zorgt niet alleen voor een negatieve kijk op 
Japan, het brengt, naast de gruwel, ook andere gevaren met 
zich mee. Dolfijnenvlees bevat heel veel toxische stoffen en 
kwikzilver, hetgeen giftig is en grote gevaren kan hebben 
voor de volksgezondheid. Vooral kinderen en zwangere 
vrouwen zijn het meest kwets-baar. Een groot deel van de 
Japanse bevolking zelf was helemaal niet op de hoogte van 
deze dolfijnenmoorden. Ook daar is sensibilisatie heel 
belangrijk nu. 
 
PETITIE 
Uiteraard willen ook wij ons steentje bijdragen en roepen wij 
bij deze iedereen die van dieren houdt op de petitie te 

ondertekenen en door te sturen naar vrienden, kennissen en familie via volgende linken: 
www.ipetitions.com/petition/dolfijnen  of via de www.tomwaes.be  
Eind februari gaan Tom Waes en de organisatoren van de petitie deze afgeven aan de ambassade van 
Japan in Brussel. Wij wensen hen alvast heel veel succes en we rekenen op jullie steun! 
 

 
Door Caroline Hoek, www.scientias.nl, 20 mei 2010.  

De muskusschildpad beschikt over de gave om heel lang – maanden op rij – onder water te blijven. Hoe 
hij dat voor elkaar krijgt, was tot vandaag een mysterie. Maar onderzoekers van de universiteit van 
Vienna hebben het verlossende antwoord: het zit ‘m in de tong!  
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“Ik was heel verrast,” vertelt zoöloog Egon Heiss. “Ik verwachtte dit echt niet.” Heiss bestudeerde de 
muskusschildpad samen met enkele collega’s en ontdekte dat de schildpad zijn tong niet zozeer voor het 

eten gebruikt. Nee: het dier haalt er 
zuurstof mee naar binnen. 

Eten De onderzoekers komen met die 
opmerkelijke conclusie nadat ze jonge en 
volwassen schildpadden een tijdje gevolgd 
hadden. De oude schildpadden brengen 
hun leven grotendeels onder water door, 
maar de jonkies komen nog regelmatig het 
land op, op zoek naar voedsel. Het viel de 
onderzoekers op dat de dieren dat voedsel 
niet op het land konden opeten; ze 
sleepten het mee naar het water en aten 
het daar op. 

Tong De onderzoekers besloten het dier daarop eens van dichterbij te bestuderen en ontdekten dat het 
gedrag van de schildpad verklaard kon worden door diens tong. De muskusschildpad heeft een zwakke 
en kleine tong vol en omringd met fijne cellen. De onderzoekers ontdekten dat de schildpad deze cellen 
gebruikt om te ademen; hij onttrekt zuurstof aan het water dat over hem heen komt. “We wisten dat er 
een orgaan moest zijn om ook onder water te ademen, maar we vonden het per ongeluk.” 

Zeldzaam Lang niet alle schildpadden beschikken over de cellen om onder water te ademen. Veel 
schildpadden moeten regelmatig boven komen om een hap zuurstof tot zich te nemen. Of ze halen via 
hun huid adem. De muskusschildpad kan dat niet; zijn schild en huid is te dik. Toch redt hij zich dankzij 
zijn tong prima en dat heeft hij waarschijnlijk aan zijn verre voorouders te danken. 

Schildpadden zijn namelijk de langst overlevende groep gewervelde dieren. De dieren en hun voorouders 
gaan al zo’n 220 miljoen jaar mee. En in die tijd zijn natuurlijk technieken en trucjes ontwikkeld die dat 
overleven mede mogelijk maken. En daar lijkt de muskusschildpad tot op de dag van vandaag gebruik 
van te maken. 

Bronmateriaal: "Turtle 'super tongue' lets reptile survive underwater " - News.bbc.co.uk 
 

 
 
Gelezen op www.nu.nl, 11 november 2009  

 
Een zwangere haai heeft in een aquarium in Nieuw-
Zeeland ongewild een keizersnede ondergaan. De 
haai bracht acht gezonde baby`s ter wereld, nadat ze 
door een andere haai in haar buik was gebeten. Dat 
leidde tot veel commotie onder de bezoekers van het 
aquarium, meldden lokale media. De bezoekers 
waarschuwden medewerkers van het aquarium dat 
de babyhaaitjes uit de buik van moeder kwamen 
zwemmen. 
De haai en de eerste vier kleintjes werden meteen in 
een aparte tank geplaatst, waarna nog eens vier 
gezonde haaitjes geboren werden. Ook de moeder 
maakt het goed.  
 
Gered Volgens een medewerker van het aquarium 
heeft de bijtende haai het leven van de kleintjes 
gered. Het aquarium wist niet dat de haai zwanger 
was en zij zwom dus nog tussen haar soortgenoten. 
Na de bevalling zouden de baby`s vermoedelijk snel 
opgegeten zijn door de andere haaien. Het komt vaker voor dat haaien elkaar bijten. Maar dat daardoor 
babyhaaien geboren worden, is volgens het aquarium niet eerder voorgekomen. 
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Elke jaar komen er weer nieuwe leden bij. Wie zijn ze wat doen ze en wat 
beweegt hun om te gaan duiken? 
In deze rubriek gaan we kennismaken met de nieuwe DTZ-leden. 
Deze keer maken we kennis met&. 
 

Yvonne Orgers 
 
 
Stel je eens voor, wat voor werk doe je, waar kom je 
vandaan etc 
Ik ben chef slager en kom uit Rotterdam. Ik ben hier in Zeeland terecht gekomen, 
omdat mijn ouders het leuk vonden om hier een huis te kopen. Ik praat dan wel 
over 30 jaar geleden. Zoals je weet is Rotterdam een wereldstad. En als je verhuist 
naar een stille provincie waar eigenlijk bijna geen mogelijkheid was om te gaan 
stappen, dan is het zwaar. Dus de gewenning duurde erg lang. Maar nu denk ik 

dat teruggaan naar Rotterdam moeilijk zal zijn.  
 
Waarom ben je lid geworden van Duikteam Zeeland? 
Fien was al lid. En ik ging mee met de buitenduiken en nam de koffie en thee voor mijn rekening. Want 
dat is wel lekker als je uit het koude Zeeuwse water komt. Vorig jaar heb ik mijn Thee-en-Koffie-brevet  
gehaald. Dus er kan nog wel een brevet bij dacht ik en het is natuurlijk ook gezelliger voor Fien om 
samen te duiken. Het is ook een gezellige club. 
 
Wat is je eerste indruk van Duikteam Zeeland? 
Een gezellige club zoals ik al vermeldde. Zeker op woensdagavond bij de buitenduiken; de after dive is 
erg gezellig; de een bakt een 
cake de ander neemt warme 
choco mee. Zo leer je ook 
elkaar goed kennen. 
 
Heb je naast duiken nog 
andere hobby’s? 
Ik kook graag, maak graag 
cocktails en ga graag naar een 
concert. 
 
Wat is je favoriete muziek? 
Dat varieert van klassiek tot 
pop. 
Maar Tina Turner, daar ben ik 
helemaal gek van. 
 
Welke film heeft jou het meest 
geboeid? 
Les unes et les autres. De film 
volgt vier families met verschillende nationaliteiten (Frans, Duits, Russisch en Amerikaans). Alle vier 
families hebben een passie voor muziek. De verschillende verhaallijnen kruisen elkaar. De grootste 
gebeurtenis in de film is de tweede Wereldoorlog, die de verhalen van de vier families bij elkaar brengt en 
het lot van sommigen bepaalt. Hoewel alle personages fictief zijn, zijn velen gebaseerd op historische 
artiesten en kunstenaars als Edith Piaf, Josehine Baker, Herbert von Karajan, Glenn Miller, Rudolf 
Nureyev enz. De Bolero brengt de vier families aan het eind van de film allemaal samen. 
 
Waar kunnen we je midden in de nacht voor wakker maken? 
Voor eigen gemaakte friet gebakken in olijfolie. 
 
Wat is je grootste droom? 
Mijn grootste droom is om samen met Fien te duiken op Bonaire of een ander exotisch oord. 
 
Bedankt voor je medewerking! 
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Kruiskwal. De detailfoto uit de vorige luchtbel liet een klein stukje van een Kruiskwal zien. 
De Kruiskwal is een kleine kwal met een doorsnede van maximaal 2 à 3 cm. De hoed is helder 
doorzichtig met daarin een geelbruin kruis: de geslachtsorganen, hieraan dankt het kwalletje zijn naam. 
Als je een Kruiskwalletje van heel dichtbij bekijkt lijkt het wel een klein ruimtevaartschip met allemaal 
kleine gele “lichtjes”! Deze gele vlekjes op de rand van het scherm zijn de zogenaamde statocysten. Dit 
zijn evenwichtsorgaantjes waarmee het dier de zwaartekracht kan waarnemen. 
Op de detailfoto zijn de gestreepte tentakels van de kwal te zien. De netelkapsels van de Kruiskwal 
bevatten een gif waar sommige mensen zeer heftig op kunnen reageren (verlammingsverschijnselen). 
Oppassen dus als je een Kruiskwal ziet. Mocht je onverhoopt in aanraking komen met de tentakels kun je 
de huid het beste besprenkelen met 70% alcohol dit neutraliseert de netelkapsels. In ieder geval nooit 
afspoelen met azijn of zoet- of zout water, dit activeert de netelcellen juist. 
Kruiskwalletjes leven het liefst in zeegrasvelden. Sinds de zeegrasvelden vrijwel verdwenen zijn uit 
Zeeland, wordt ook het Kruiskwalletje bijna niet meer gezien. Deze foto van de Kruiskwal heb ik 
afgelopen zomer in het Veerse Meer gemaakt bij de Jonkvrouw Annapolder (Kortgeense Nol). 
 
De eregalerij van goede oplossers van fotoraadsel 2: Albert van Es, Marinella van Es, Yoeri van 
Es, Yolanda de Jong, Astrid van der Mast, Roel van der Mast, Rob Plasse en Martin Verhage. 
 
Mathilde Matthijsse, www.zeelandonderwater.nl 
 
 
 

 
 

Deze keer een fotoraadsel uit Egypte. Welk 
dier heeft zulke stijlvolle wimpers? 

Stuur de oplossing per e-mail (onderwerp: 
fotoraadsel 2) uiterlijk 14 maart 2011 naar 
Mathilde Matthijsse. 
 
In de april-Luchtbel onthult Mathilde de 
oplossing en krijgen de goede oplossers 
weer een eervolle vermelding.  
 
Hoorde je de vorige keer niet bij de goede 
inzenders? Grijp dan deze nieuwe kans. Na 
10 fotoraadsels zijn er voor de DTZ-leden 
met de meeste goede oplossingen 
aantrekkelijke prijzen! 
 

 
 
 
 

 
 
We werden ontvangen door een goedlachse man. Ik, Marjon, kende Paul Neve al  langer, omdat ik bij 
mijn eerste schreden op duikgebied aan zijn hand de  wereld onder water heb betreden. Voor mij, Paul, 
was Paul nog een onbeschreven boek. Mijn eerste reactie was dan ook dat ik hem daarbij kan 
omschrijven als een goedlachse en positief ingestelde man. Een man die makkelijk contact maakt; in 
ieder geval met de verpleegsters in het Admiraal de Ruyterziekenhuis in Vlissingen.   
 
We bezochten hem om hem namens jullie een hart onder de riem te steken. Paul had enkele jaren terug 
tijdens een duik kennelijk te lang en op de verkeerde plek op zijn knieën gezeten, de habitat onderwater 
bestudeerd. De relatief zware duikuitrusting had met name zijn linkerknie te langdurig en hard op het 
brokkelige steenachtige substraat geduwd en de volgende dag werd een nare zeurende pijn gevoeld in 
de knie. Naar verloop van tijd kwam daar vocht bij en dus een dikke knie. Dat gaat vanzelf over denk je 
dan, maar deze keer niet. Het werd een chronisch ontsteking en uiteindelijk kwam het operatiemes er aan  
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te pas om deze kwellende blessure de baas te worden. Weer thuis moest de knie herstellen, maar een 
nieuwe ontsteking stak de kop op. Uiteindelijk toch maar weer het ziekenhuis in en daar troffen we hem.   
 
Op zijn bed lag het tijdschrift Duiken en op tafel een duikinstructieboek. Dit  getuigde van het feit dat hij 
zich door zo’n blessure niet van zins niet van de duikwijs liet brengen.  Ongeduldig dribbelend in zijn 
kamer keek hij uit naar het moment dat hij zijn ontslag kreeg. Voor dat moment was Paul even los van 
zijn buddy, de infuusstandaard. Discuserend met hem over de knieblessure, waagden we even te 

veronderstellen dat dit wellicht een 
nieuwe duikersziekte was, nog 
onontdekt in deze nog zo jonge 
sport. Al gauw werd ons echter 
een opzienbarend artikel in het 
medische magazine The Lancet 
door de neus geboord en daarmee 
de kans op de Pulitzerprijs, omdat 
deze blessure ook vaak bij 
huisvrouwen voorkomt. De 
zogenaamde dweilknieën en zelfs 
bij stratenmakers, maar dan zal 
het wel zoiets als knokkelkoorts 
genoemd worden; of is dan net 
weer iets anders? In ieder geval 
was Paul zeer verguld met de 
glazen bokaal met daarin de 
opkomende lente. Weer herenigd 
door “zijn” verpleegsters met zijn 
buddy, schoten we nog even het 
hierbij staande plaatje.  
 

Paul, beterschap en voortaan blijven zwemmen en niet bij de pakken neer zitten; al helemaal niet op je 
knieën.  
 
Marjon en Paul 
 

 
 
 

 
 
 
Vier mutsen bij de 
Hilma Hooker,  
Bonaire, 
januari 2011 
 
Van links naar 
rechts±  
Arjo de Keizer,  
Mathilde Matthijsse, 
Marcel Jobse en 
Rob Plasse.  
 
 
De foto is gemaakt 
door Erik Veerhoek. 
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Gelezen in het AD 16 december 2010 

 
DELFT - De Malediven worden van de ondergang 
gered. Door de stijgende zeespiegel dreigt de 
eilandengroep, een eersteklas trek-pleister voor 
toeristen, onder water te verdwijnen. Dutch 
Docklands schiet te hulp.  
 
De bevolking van de eilandengroep in de Indische 
Oceaan leeft al jaren in angst voor voor wat dreigt te 
komen en bij een storm al af en toe gebeurt: de 
eilanden lopen onder water. Het hoogste punt van het 
drukstbevolkte eiland ligt maar twee meter boven de 
zeespiegel. 
 
De regering opperde al eens stukken land van het naburige Sri Lanka of India te kopen en daar alle 
300.000 inwoners naar toe te verhuizen, maar daar wilden vooral de oudere bewoners niet aan. Die 
verdrinken liever 
zelf met hun 
eiland. De 26 atols 
waar de bijna 1200 
eilandjes op 
liggen, 
onderspuiten, zou 
het bestaans-recht 
van het volk 
vernietigen: het 
toerisme op de 
koraalriffen.  
 
Toekomst 
De oplossing komt 
uit Nederland. In 
het AD vertelt Paul 
van de Camp hoe 
hij zes jaar 
geleden met archi-tect Koen Olthuis het bedrijf Dutch Docklands startte, toen hij zich realiseerde dat 
drijvend bouwen de toekomst was. Dutch Docklands ontwikkelde onder meer waterwoningen in de wijk 
IJburg in Amsterdam, maar ook drijvende moskeeën in Dubai. ,,Maar drijvende gebouwen bedenken is 
één ding,  hele drijvende steden bouwen is andere koek.'' Samen met TNO en architect Olthuis 
ontwikkelde Van de Camp  daarvoor een concept, waarop Dutch Docklands nu een wereldwijd patent 
heeft.      
 
Enthousiast 
Toen Van de Camp de noodkreet van de Malediven hoorde, ging hij daar op de koffie om de mogelijk-

heden te bespreken. ,,De regeringsfunctionarissen 
waren meteen enthousiast. Ze zijn jaren op zoek 
geweest en dit is gewoon dé oplossing. We gaan geen 
zand opspuiten waardoor we de waardevolle koraalriffen 
zouden verdwijnen. Door eilandjes op de atols te 
bouwen en te schakelen, houdt het water een vrije 
doorstroming en gaat het ecosysteem niet kapot. In 
plaats van het water te bedwingen, gaan we het nu 
benutten.''  
 
Tsunamibestendig 
Elk atol wordt omzoomd door de bestaande eilandjes, 

waardoor de stroming aan de binnenkant klein is. Een tsunami krijgt volgens Van de Camp niet veel 
kans. ,,Zo'n vloedgolf kan zichzelf alleen opbouwen door op een flinke landmassa te stuiten. Dat gebeurt 
met deze drijvende eilanden niet, daar kan het water gewoon onderdoor.''  
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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.  
 
 
 
 
 

 
 

 Datum Kentering t.o.v. Zierikzee Afvaartijd Bestemming  

Zaterdag 25  juni HW  11.15   9.30 Windgat 

Zaterdag 9 juli HW  10.30   9.00 Sleepwrak Tholensche gat 

Zondag 24 juli HW  10.10   8.45 Gorishoek 

Zaterdag 27 augustus HW  15.10  13.00 O 31   (lamp Kees_Jan) 

Zaterdag 3 september LW   13.50  11.00 Kulkenol havenhoofd (Z-zee) 

 
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 aanmeldingsstrook / -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                                         zaterdag 25 juni Inleveren voor  1 april 

Naam 
 

Hoogst behaalde brevet 
Telefoonnummer 

 

Sleepwrak Tholensche gat                zaterdag 9 juli Inleveren voor 1 mei 

Naam 
 

Hoogst behaalde brevet 
Telefoonnummer 

 

Gorishoek                                           zondag 24 juli Inleveren voor 1 mei 

Naam 
 

Hoogst behaalde brevet 
Telefoonnummer 

  

O31 (lamp Kees Jan)             zaterdag 27 augustus Inleveren voor 1 mei 

Naam 
 

Hoogst behaalde brevet 
Telefoonnummer 

 

Kulkenol, havenhoofd Z.zee  zaterdag 3 september Inleveren voor 1 mei 

Naam 
 

Hoogst behaalde brevet 
Telefoonnummer 

 
    Tot op de boot, 
 
    Kees Glas 
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Sinds 2006 verzamelt stichting Submarines al materiaal voor 
de Oosterschelde documentaire, die vanaf nu Oosterschelde 
Ontdekking Onderwater heet. Gemaakt voor iedereen die zich 
afvraagt wat er onder dat water gebeurd. De redenen dat het 
zoveel tijd nam? De plaatselijke omstandigheden in de 
Oosterschelde zijn erg wisselend - je weet pas hoe het er 
uitziet als je zelf in het water ligt. 
 
Er is onder water sprake van seizoenen en dat vereist een 
goede planning om het mariene leven op het goede moment 
en onder optimale omstandigheden te filmen. En onze 
planning klopte niet altijd... 
Ook belangrijk: wij hadden jammer genoeg meer te doen dan 
alleen maar te filmen en te duiken in de Oosterschelde... Als je 
dan denkt dat je klaar bent, moet er nog een soundtrack onder, 

 een tijdrovende taak die  Roy Bemelmans met verve op zich nam. 
Uiteindelijk  toch op tijd klaar  voor het 25 jarig bestaan van de Oosterscheldekering, oktober 2011! In 
die context een document, dat 25 jaar natuurontwikkeling weergeeft. De documentaire ging op 21 
november j.l. in première in Amsterdam, op het North Sea Film Festival. Als je zo gelukkig bent zelf in de 
Oosterschelde te duiken, dan kan je het je niet-duikers  nu eindelijk laten zien. 
 
De documentaire is op DVD is te bestellen op www.oosterschelde.nu Zie daar ook een trailer. 
 

 
Door Marcel Modde. Gelezen in de PZC van 22 februari 2011. Foto Peter van Bragt. 

 
THOLEN - Het oorspronkelijke planten- en dierenleven in de Oosterschelde heeft er een nieuwe 

vijand bij: de gele wratspons. 
 
De Aziatische soort neemt 
volgens maritiem bioloog Peter 
van Bragt in hoog tempo bezit 
van de bodem in de zeearm en 
verdringt de inheemse biotoop. 
Vooral noordelijk van Tholen en 
ter hoogte van Wemeldinge en 
het Goese Sas rukt de exoot op 
en zijn tientallen vierkante 
meters bedekt met het 
bloemkoolachtige dier. De spons 
nestelt zich zowel op harde als 
zachte ondergrond tussen de 2 
en 20 meter diepte. Lokaal is de 
ecologische schade nu al groot, 
stelt Van Bragt vast. “Niet dat de 
spons haringen eet of iets in die 
zin, maar hij wordt zelf ook niet 

gegeten en neemt zo steeds meer leefruimte in beslag. Die expansiedrift gaat vooral ten koste van 
anemoontjes, hydropoliepen en slakken die van oorsprong wél thuishoren in de Oosterschelde.” 
 
De gele wratspons is een jaar of tien geleden vanuit Franse wateren in de Oosterschelde terecht 
gekomen door de import van mosselen en oesters uit die contreien, aldus Van Bragt. In dat licht 
waarschuwt hij voor de plannen om in Zeeland ook Iers mosselzaad te introduceren. "Dan is het niet de 
vraag of maar gewoon wachten op het moment dat we hier weer een nieuwe exoot binnenhalen", zegt de 
bioloog. 
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Gelezen op www.natuurbericht.nl, 6 februari 2011.  Door Peter van Bragt 

 
Enkele dagen geleden hadden sportduikers op één dag twee keer onder water een zeer bijzondere 
ontmoeting. In het Grevelingenmeer, zowel in de buurt van Dreischor als Den Osse, zagen zij op dezelfde 

dag tijdens twee duiken zeehonden. Bij één 
ontmoeting was het dier erg nieuwsgierig en 
bleef circa tien minuten in de buurt van de 
sportduikers. De tweede keer ontstond er 
slechts heel even oogcontact tussen de 
zeehond en de sportduikers. 
 
Het aantal zeehonden in de Zeeuwse Delta en 
Voordelta is de afgelopen jaren fors gestegen. 
In dit gebied leven nu ongeveer 400 
zeehonden. Ondanks het grote aantal duiken 
dat sportduikers in de Zeeuwse Delta maken 
zien zij slechts zelden zeehonden. Deels heeft 
dit te maken met de schuwheid van deze 
dieren maar het komt ook door het feit dat in 
het Grevelingenmeer en de Oosterschelde, 

waar de meeste duiken gemaakt worden, niet zo veel zeehonden voorkomen. Dat deze week in het 
Grevelingenmeer sportduikers op één dag twee keer een zeehond onder water zagen is dan ook zeer 
opmerkelijk te noemen. Het is niet bekend of de sportduikers grijze of gewone zeehonden hebben gezien. 

 
Door de afsluiting van 
het Grevelingenmeer 
met de in 1971 
voltooide Brouwers-
dam is het bijna niet 
mogelijk voor zee-
honden om van de 
Noordzee het Greve-
lingenmeer op te 
zwemmen.  
In 1978 is in de 

Brouwersdam een spuisluis (Brouwersluis) aangelegd. Hij bestaat uit twee enorme pijpen waar 
gemiddeld ruim honderd kubieke meter zeewater per seconde door heen stroomt. Een klein aantal 
zeehonden maakt dankbaar gebruik van deze snelstromende snelweg om van de Noordzee naar het 
Grevelingenmeer te zwemmen en terug. En zo komt er dus ook een klein aantal zeehonden in het 
Grevelingenmeer voor. Door de schuwheid van deze dieren en het beperkte zicht onder water worden ze 
echter bij grote uitzondering door sportduikers onder water gezien. 
 
Boven water worden er wel vaker 
zeehonden in het Grevelingenmeer 
gezien. Vooral de zeezijde van de 
Spuisluis in de Brouwersdam is een 
uitstekende locatie om zeehonden te 
spotten. In deze tijd van het jaar komen 
er in de betrekkelijk kleine spuikom soms 
wel zes of meer zeehonden voor. Ze 
spelen er in het snelstromende water dat 
bij laagwater uit het Grevelingenmeer in 
de Noordzee stroomt. Waarschijnlijk is 
het voor hen ook een goede plaats om 
op vis te jagen. Vanaf de parkeerplaats 
kan je de zeehonden op slechts enkele tientallen meters zien zwemmen. Mocht je hier naar de 
zeehonden willen gaan kijken neem dan toch ook een verrekijker mee. Je kan ze dan zo goed bekijken 
dat je soms de snorharen kunt tellen en de schavuitige glinstering in hun ogen ziet. 
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Diverse duikplaatsen afgesloten tussen 1 maart en 1 november 2011. 
Projectbureau Zeeweringen is van plan om dit jaar op diverse locaties aan 
dijktrajecten te werken. Er zijn twee dijktrajecten die aan duiklocaties 
verbonden zijn, te weten Geertruidapolder/Scherpenissepolder en Polder 
Schouwen. 
 
Geertruidapolder/Scherpenissepolder 
In dijktraject Geertruidapolder/Scherpenissepolder liggen zes duiklocaties. De 
locaties ‘A Dammen West’, ‘B Dammen Oost’, ‘80 Vuilnisbelt, Vuilstort, 
Tuttelhoekje’ en ‘A Gemaal’ zijn tussen 1 maart en 1 november 2011 afgesloten. De duiklocaties ‘78B De 
Veenblokken’ en bij ‘78A De Punt’ zijn alleen tussen 1 maart en 3 juli 2011 afgesloten. Hier mag dus 
vanaf 3 juli weer gedoken worden, op voorwaarde dat duikers aan de westkant van de dam Gorishoek 
blijven. Aan de oostkant is het te gevaarlijk vanwege werkzaamheden en schepen die materiaal 
aanvoeren. 
 
Polder Schouwen 
In dijktraject Polder Schouwen liggen de volgende locaties: ‘37 Pikgat’, ‘38 Flauwers-Heerenkeet’, ‘39 
Flauwers West’, ‘40 ’t Stalleke’, ‘41 Dijkmagazijn’, ‘42A Schelphoek - Wevers Inlaag - Caroline’ en ‘42B 
Schelphoek Dam - De Punt’. Al deze locaties zijn tussen 1 maart en 1 november 2011 afgesloten. 

 

 
 

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.    
             
Albert van Es             Erik Veerhoek      Marian Roos         Marco Collignon 
Annick Creemers       Frans Spoor     Henk Jobse          
Benny van der Steen  Harm Verbeek     Marjon Jobse        
Bert Schreurs            Henk Betlem        Michel de Smit      
Boudewijn Weenink    Kees Glas         Paul Neve             
Erik de Been              Kees Jan Lastdrager  Peter de Groot       
Eric van Loenhout     Leon Joosse       Roel van der Mast  
           
                                          

 
 
We hadden nog een foto tegoed van ons nieuwe lid Stefan Brom. Bij dezen: 
 
 

                                                      
 
 
. 

Za 12 – zo 13 mrt, 10.00-18.00 uur  Antwerpse 
Duiksportbeurs – Metropolis  Antwerpen.  
Zie voor nadere informatie www.duiksportbeurs.be  

Ma 14 mrt BestuursLedenVergadering 
Ma 14 mrt Deadline april-Luchtbel 
Do 31 mrt Uiterste datum opgave bootduik Windgat 
Ma 11 apr         Algemene LedenVergadering, Clubhuis, 20.00 u 
Za  30 apr  Uiterste datum opgave overige bootduiken. 


