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IJs, nieuwe leden, wapens op de bodem, en duikteam zeeland is weer een 
potentieel lid rijker. Zodoende een luchtbel die vol zit met allerlei 
verschillende onderwerpen. 
 
Achter de schermen wordt door verschillende werkgroepen van Duikteam Zeeland weer hard gewerkt om 
aan de wensen van de leden te voldoen. Kortom een club die volop in beweging is.  Over beweging 
gesproken, wil je iets kwijt over jouw duikervaring(en), stuur je kopij dan vóór 18 maart a.s. aan een van 
de redactieleden toe. 
 
Ten slotte doen wij hierbij opnieuw een dringende oproep aan jullie om eens na te denken over de functie 
van hoofdredacteur. Tilly heeft te kennen gegeven dat zij hier binnenkort mee wil gaan stoppen. Als je 
een beetje handig bent met de computer, dan is dit wellicht een nieuwe uitdaging voor je. Het gaat om 
circa 8 uur werk per maand die je over de hele maand kunt verdelen. Laat het ons weten als je 
geïnteresseerd bent! 
 
Sluitingsdatum volgende Luchtbel: 18 maart 2012 
 Arjo, Veronica, Marian en Tilly 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
2 Van de redactie / verjaardagen / inhoudsopgave 
3 Van de voorzitter / besluitenlijst 
4 Even voorstellen … Wil Donkers 
5 Tycho  
6 Gesloten duikplaatsen / Vullerslijst  
7 Netduiken  
8  Bootduiken in het seizoen 2012 
10 IJsduik zaterdag 11 februari 2012  
13 Wapens gevonden op bodem vijver Wolphaartsdijk 
14 De stelling / Duiker redt orka met “hulp” van orka’s  
15 Puzzelpagina 
16  Gevolgen warme winter nu ook onder water goed 

zichtbaar 
17 Mutatieoverzicht 
18 Even voorstellen … Evert Jobse 
19 Wandelen rond de vloedlijn op Neeltje Jans / Agenda 

                            MAART 
 

 4 Maarten Haverkamp 
 8 Astrid van der Mast  
 8 Sara den Boer   
10 Marjon Jobse  
10 Chris Spoor  
13 Bianca de Vlieger 
15 Mathilde Matthijsse 
20 To Verhaeghe de Naeyer  
28 Nathalie Wattel-Hoogenboom  
30 Annick Creemers  
31 Guillaume de Jonge 
 
 
 
 
 
 

                APRIL 
 
 4  Fien Jansen  
 7  Dick Hoeksema  
 8  Wil Donkers 
11 Rob Plasse  
15 Kees-Jan Lastdrager  
17 Tilly Neve-van der Leden  
23 Martin Verhage  
23 Paul Vollenberg 
24 Edwin Aalbers  
24 Yvonne van Scheppingen  
26 Peter Meerleveld  
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 “We komen op stoom” is de eerste gedachte die bij mij binnenkomt. Het actieplan is gedeeld met enkele 

leden en er zijn 2 werkgroepjes aan het werk gegaan. Het ene groepje kijkt naar het scala aan 

opleidingen en trainingen dan DTZ biedt. De andere groepje kijkt naar het recreatieve deel van de 

vereniging. Het bestuur heeft er voor gekozen niet zelf trekker te zijn van die werkgroepjes. Laten 

anderen maar met ideeën en voorstellen komen. Wij moeten ons tot het verzamelen en ordenen 

beperken. 

Ik ben benieuwd wat er op 6 maart a.s. uitkomt. Dan houden we een open 

avond in het clubhuis (vanaf 20.00 uur). De groepjes moeten dan 

presenteren wat hun ideeën zijn en hoe we dit kunnen invullen. Centraal 

staat het zoeken naar de verbinding tussen de leden. Hiervoor willen we 

ook enig kader geven aan het gesprek. Daar wordt voor gezorgd, want in 

de ALV van 16 april moet wel richting gegeven kunnen worden aan 

Duikteam Zeeland.  

Inmiddels is het jaarverslag over 2011 klaar en dan zie je ook dat er veel gebeurd is afgelopen jaar.  

Ondanks de vele wisselingen binnen het bestuur is er goed gewerkt. Het is altijd moeilijk om een goede 

samenvatting hiervan te geven, maar toch wil ik enkele zaken 

noemen: het debacle met Delta is opgelost (wat ons toch veel geld 

gekost heeft) en het overleg met de gemeente over het clubhuis is 

op gang gebracht. Daarnaast zijn er weer veel opleidingen verzorgd 

en ook dat is leuk om te zien. Het materiaal en het clubhuis zijn 

aangepakt en die zaken lopen door in 2012.  

Tot slot wil ik nog één zaak benoemen: het interim bestuur zal op 16 april a.s. collectief aftreden om zo de 

interimperiode ook netjes af te sluiten. We zullen een nieuw bestuur voorstellen, waar ook enkelen van 

ons in kunnen deelnemen. Zelf zal ik niet terugkeren als voorzitter. Maar er is natuurlijk ruimte voor 

nieuwe kandidaten. Als je je geroepen voelt, neem dan contact op met de secretaris. In de volgende 

clubkrant hoop ik de kandidaten te 

kunnen voorstellen. Tot dan ! 

Harm Verbeek 

 

 

 

 
 

 
 
 
De secretaris houdt alle besluiten bij op een lijst. Deze is op te vragen bij de secretaris. Bij voorkeur via 
secretaris@duikteamzeeland.nl .  
 
 
 

mailto:secretaris@duikteamzeeland.nl
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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 D.T.Z. Leden. 
 
Deze keer maken we kennis met….Wil Donkers 
 

1. Wie is Wil ?  
Mijn naam is Wil Donkers, I woon in Heerle samen met mijn vrouw Monique. Samen hebben we 
zes kinderen en het 13

e
 kleinkind is op komst. Ik werk in Goes bij PsyQ als 

relatie/gezinstherapeut en seksuoloog. 
 

2. Waarom ben je lid geworden van Duikteam Zeeland?  
 
 Ik ben lid geworden om de 2* opleiding te doen. Ik ben/was een mooi-weer-land-

duiker en heb gedoken op Saba, in Egypte (samen met mijn buddy Mark 
Noonan) en op Gran Canaria. 

 
3. Wat is je eerste indruk van Duikteam Zeeland?  

 
Gezellig, rommelig, leuke vrijwilligers, welkom-gevoel. 

 
4. Heb je naast duiken nog andere hobby’s?  

 
Ja, samen met een vriendenpaar lopen wij de omtrek van Nederland, I werk met glas-in-lood, Ik 
ben natuurgids in het Verdronken Land van Saeftinghe en I fotografeer graag. 

 
5. Wat is je favoriete muziek?  

 
Cuby en the Blizzards, waarvan Harry Muskee laatst helaas is overleden. 

 
6. Welke film heeft jou het meest geboeid?  

 
Schindlers list. 

 
7. Waar kunnen we je 

midden in de nacht voor 
wakker maken? 
 
 Erwtensoep met veel 
worst en spekjes. 

 
8. Wat is je grootste droom?  

 
Een voettocht naar 
Jeruzalem maken. 

 
 
 

Bedankt voor je medewerking! 
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De jaarwisseling is een knalfeest dat zo’n beetje  

wereldwijd gevierd wordt. Er zullen er niet veel zijn die het 

onopgemerkt voorbij laten gaan. Zo rond middernacht 

worden we verwacht opgeschrikt door het vuurwerk, dat 

nog ver na 24.00 uur door dendert. Of het ook door dat 

vuurwerk kwam, is niet duidelijk, maar ergens die nacht begon het wat te rommelen in de buik van 

Angélique. Dat rommelen ging door tot kwart over drie in de middag en zie daar. Tycho zag het 

levenslicht. Je kan veel verwachten van Nieuwjaarsdag, maar dit hadden Wouter,  Angélique en hun 

dochter Therise helemaal niet verwacht tijdens de jaarwisseling zelf. Met Tycho was eigenlijk veertien 

dagen later afgesproken, maar ja, tegeltjeswijsheid leert “Wie hier komt als vriend, komt nooit te vroeg en 

altijd te laat”.   

 

Therise moest al op de eerste dag van het nieuwe jaar leren de 

aandacht van haar ouders te delen met Tycho. Dat zij dat niet erg 

vond, getuigt de foto waar Tycho een warme kus op zijn bol 

ontvangt van Therise. Duidelijk is dat ze trots is op haar broertje, 

alhoewel ze eigenlijk….en dat zeggen we maar zachtjes: op een 

zusje gehoopt had.  

Namens Duikteam Zeeland gingen wij 21 januari jl. op beschuit met 

muisjes bezoek in ’s Heerenhoek, waar de gelukkige familie in hun 

zelf gebouwde huis woont. In de warm aangeklede huiskamer zagen 

wij dat de kinderen in het leven van Wouter en Angelique een 

belangrijke plaats innemen. De wanden waren opgeleukt met 

schilderingen van Therise en de poppenhuizen gaven aan dat 

Therise alle ruimte kreeg om te spelen. Binnenkort wordt het tijd dat 

daar een garage bij komt of een Timmermanswerkbank. Die Tycho 

wil ook wel eens wat.  

 

Voorlopig kan Tycho uit de voeten met het vissenboek en voor de afwisseling Nijntjeslectuur dat wij hem 

namens jullie schonken. 

Angélique en Wouter, bedankt voor de koffie. 

 

Marjon & Paul 
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01-03-2012 t/m 01-07-2012: Wilhelminapolder 
 
In 2012 staan voor Projectbureau Zeeweringen zeven dijktrajecten op de planning. Voor duikers hebben 
de werkzaamheden alleen gevolgen voor dijktraject Wilhelminapolder, ten noorden van Goes. Binnen dit 
dijktraject liggen de volgende duiklocaties: Oude Havendam Goese Sas (63a), Goese Sas (63), Het 
Eiland bij Goese Sas (63b), Strekdam (63c), Mensenbeen (63d), Slurfje - Putti's Place (62), Verlengde 
Slurfje (62e) en De Kom (62f). 
 
01-03-2012 t/m 01-11-2012: duikplaats Putti's Place (62) 
 
Nabij deze dijklocatie wordt een groot depot ingericht dat gedurende de gehele uitvoeringsperiode in 
gebruik is. Er zal dus voortdurend werkverkeer rijden. Hierdoor is recreatie niet toegestaan. Duiklocatie 
Putti's Place (62) wordt o.a. gebruikt voor duikopleidingen; deze zullen gedurende de gehele periode dus 
niet kunnen plaatsvinden. Projectbureau Zeeweringen adviseert hiervoor een alternatieve locatie te 
zoeken. 
 
Duiken is op bovenstaande locaties niet toegestaan, aangezien veel groot materieel ingezet wordt. Bij 
dijktrajecten liggen er bovendien vaak grote hoeveelheden zand, grond, betonzuilen en asfalt op de dijk. 
Ook het water rondom de dijken is niet altijd veilig: veel breuksteen wordt per schip aangevoerd. Soms 
wordt dit gelost in onderwaterdepots, iets dat levensgevaarlijk is voor duikers. Bovendien kan het water 
troebel worden door de werkzaamheden. Gevaarlijk, want dit beperkt het zicht! Voor een actueel 
overzicht van de werkzaamheden en beschikbare locaties kun je terecht op de website van Projectbureau 
Zeeweringen: www.zeeweringen.nl 
 
 
 
                                     

 
                  
 
 
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        ……………….. 
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               ……………….. Peter de Groot  ……………….. Marco Collignon   ……………….. 
Eric van Loenhout      ……………….. Leon Joosse    ……………….. Roel van der Mast ………………. 
Kees J Lastdrager  ………………..  
  
  

 
Roel van der Mast 

http://www.zeeweringen.nl/
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Kan je niet even een stukje schrijven om de Luchtbel te vullen? 
Het mag een erg luchtig stukje zijn over de nettentraining. 
Verspil er niet te veel lucht aan, schrijf gewoon iets leuks over je ervaringen. 
 
Het bovenstaande werd me 
niet op die manier gevraagd, 
maar het was zomaar mogelijk 
geweest. 
 
Op 22 februari was het weer 
nettentraining verzorgd door 
Rinus en Adrie. De mannen 
hadden een paar weken de 
Zeeuwse wateren afge-
schuimd en allerlei vistuig in beslag genomen. Dat tuig hadden ze mooi in allerlei constructies verwerkt 
waarvan het de bedoeling was dat we daar in volledige uitrusting mee aan de slag gingen. Netjes in 
buddyparen, waarbij de ene duiker toezicht hield op zijn buddy. Na een korte briefing doken we het water 
in. Een geweldig schouwspel, zowel boven als onderwater.  
 
Direct wist ik weer waarom in niet gek ben van netten en ander tuig. Het heeft de neiging om altijd in je 
uitrusting vast te zitten. Zeker als je een buddy hebt die er een Spoortje van heeft om je te helpen met 
vast geraken! 
 
In het water was toezicht en bovenwater was toezicht, daarnaast was Adrie standby met zuurstof. Voor 
het echie, maar ook ter lering! 
 
Voor sommigen onder ons was het een relatief korte en indrukwekkende ervaring.  
Vastraken in een fuik, terwijl het automaat steeds zwaarder gaat en geen kans zien om dat aan je buddy 
duidelijk te maken omdat die bezig is je los te maken en je jezelf amper kan bewegen is tot daar aan toe. 

 
 
 
 
 
Maar op den duur echt door je lucht heen 
zijn en dan gelukkig nog net een 
veiligheidsduiker kunnen signaleren dat de 
lucht echt wel op is was een tweede.  
Dan zit er tussen de aangeboden octopus 
en de eigen mond nog een stuk net en 
krijgen de toegesnelde duikers je ook niet 
123 naar boven. Achteraf allemaal leuk, 
maar het had ook net iets minder goed 
kunnen aflopen. Die avond heeft leerpuntjes 
voor mezelf opgeleverd.  
Maar dat is ook de bedoeling! 
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Dan maar verder op de kant staan en kijken 
hoe het de anderen vergaat. De mooiste 
capriolen zijn dan te zien. Compleet bepakte 
droogpakduikers met dubbel 7 die uit het water 
komen als een echte humpback whale met nog 
enkele meters net aan de uitrusting. Mensen 
die driftig aan het oefenen waren om stukjes 
net door te snijden en af en toe iemand die aan 
het spelen was met een autoband, een 
duikplank en bommetje. Lering en vermaak. Zo 
moet het ook zijn. 
 
 
Kortom een leuke en leerzame avond, mede 
dank zij de inzet van de “Statler en Waldorf” 
van DTZ. Ja er waren enkele leerpunten, maar 
die worden via de juiste kanalen opgepakt en 
zullen ongetwijfeld vertaald worden in volgende 
edities. 
 
 
 
Groet, 
 
Mario de Wever 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
In het komend seizoen worden de leden van duikteam ‘Zeeland’ 
weer in de gelegenheid gesteld om met de ‘Cornelis Laurens’ een 
aantal bootduiken te maken.  
 
 

 

 datum Kentering* Afvaartijd Bestemming  

Zaterdag 23  juni LW  12.43   10.30 Kulkenol havenhoofd (Z-zee) 

Zaterdag 14 juli HW  12.50   10.30 Windgat 

Zondag  5 augustus LW  12.36   10.30 Sleepwrak  Tholensche gat 

Zondag 26 augustus HW  10.55     9.30 Gorishoek 

Zaterdag 1 september LW  10.56     9.30  O 31   (lamp Kees_Jan) 

     

* kentering t.o.v. Kats 
 
De data zijn in overleg met de schipper / eigenaar vastgesteld maar over de bestemming kan nog worden 
onderhandeld. Heb je nog suggesties over locaties laat het me zo spoedig mogelijk weten. 
 
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een 2* duikbrevet of hoger, een geldige duikkeuring en een 
decompressieboei  . (Zorg dat je met een decompressieboei kunt omgaan) 
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Kulkenol havenhoofd      zaterdag 23  juni Inleveren  voor  1 april 

Naam 
 

hoogst behaald brevet : 
 
telefoonnummer 

 

Windgat                           zaterdag 14 juli Inleveren  voor  1 mei 

Naam 
 

hoogst behaald brevet 
 
telefoonnummer 

 

Sleepwrak  Tholensche gat  zondag  5 augustus Inleveren  voor  1 mei 

Naam 
 

hoogst behaald brevet 
 
telefoonnummer 

  

Gorishoek                 zondag  26 augustus Inleveren  voor  1  mei 

Naam 
 

hoogst behaald brevet 
 
telefoonnummer 

 

O31                       zaterdag  1 september. Inleveren  voor  1 mei 

Naam 
 

hoogst behaald brevet 
 
telefoonnummer 

 

 

Gaarne gebruik maken  van bovenstaande aanmeldingsstrook / -stroken  tevens een goed leesbare  
kopie van je duikkeuring  bijsluiten 
 

 
 
 
Onvolledig ingevulde stroken, e-mails,. worden niet in 
behandeling genomen. Voor alle duidelijkheid; je mag ook in één 
keer alle stroken bij inleveren! mij  (of evt. bij Erik Veerhoek) 
Uiteraard kunnen belangstellende voor het uitvoeren van het 
duikleiderschap zich ook bij mij aanmelden 
 
Heb je nog vragen of suggesties neem dan contact met me op. 

In de volgende clubkrant hoop ik meer informatie over de bootduiken te kunnen verstrekken. 
 
 
 
Tot op de boot, 
 
Kees Glas 
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Of het nu de voorspelde horrorwinter is geworden of niet, het had 

in ieder geval genoeg gevroren om weer te kunnen gaan 

ijsduiken.  

Drie jaar geleden hebben behoorlijk wat leden van DTZ hun 

ijsduik specialty gehaald. Maar helaas vroor het de jaren daarna 

niet meer hard genoeg om er weer een leuk evenement van te 

kunnen maken, tot afgelopen februari dan. Nadat Frans tijdens 

de training op woensdagavond een oproep deed of er interesse 

was voor een mogelijke ijsduik,  was het ijs direct gebroken (figuurlijk dan).  

 

Via de mail werden de dagen ervoor de laatste zaken 

geregeld en zaterdag 11 februari was het dan zo ver. Om 

11 uur was het verzamelen bij KanoA, de landbouwhaven 

bij het Veerse meer.  Zelf kon ik er pas om 13 uur zijn, dus 

de bijten waren al gemaakt. Dit was kennelijk grotendeels 

handwerk geworden omdat de kettingzaag het had 

begeven of niet goed functioneerde. Het was er in ieder 

geval niet aan af te zien, de bijten waren keurig driehoekig 

van vorm wat handig is als je er zelfstandig uit wil klimmen.  

 

Omdat er al een aantal duikers waren omgekleed heb ik samen met Bert Moet eerst geseinmeesterd 

(nieuw werkwoord?).  Als eerste gingen Eric van Loenhout en Erik Been te water. Deze duikers hebben 

dan hoogstwaarschijnlijk ook het beste zicht gehad! De buddy paren die te water gingen zaten met een 

buddylijn aan elkaar vast. Een van de twee buddies was vervolgens gezekerd aan een lijn die weer via de 

seinmeester vast zat aan de wal. Het opvolgende buddypaar zat in principe altijd  paraat om in geval van 

nood direct assistentie onder water te kunnen verlenen.  

 

Wat je als seinmeester constant in de 

gaten moet houden is dat de lijn naar de 

duikers op spanning blijft staan. Zeker niet 

te strak want dat geeft verwarring voor de 

duikers die dan misschien denken dat je 

een sein geeft.  
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Op het moment dat de duikers rondom de bijt zwemmen moet je zelf ook in tegengestelde riching om de 

bijt heen lopen. Doe je dit niet, dan gaat de lijn om de rand van het ijs buigen en verlies je het directe 

gevoelscontact met de duikers.  

Bij het ijsduiken heb je ook weer de ultieme kans om je apparatuur uit te testen. Je zag dat iedereen wel 

wist dat je bovenwater niet moet ademen uit je automaat, en toch doen de meeste het als reflex nog net 

voordat ze zich met een zetje in het water begeven. Voor zo ver ik heb kunnen nagaan was er overigens 

maar 1 duiker waarbij z’n inflator bleef afblazen door bevriezing. Desondanks zijn zijn foto’s toch nog 

goed gelukt. 

 

 

Alhoewel ik standaard altijd al met een dubbelset duik, doken de meeste met een enkele fles. Nu zijn dit 

soort ijsduikjes natuurlijk meer bedoeld om even onder het ijs te koekeloeren, maar voor een serieuze 

ijsduik zou je eigenljjk verplicht een dubbelset moeten gebruiken met op iedere kraan één 1
ste

 trap.  

Uiteraard zet je dan op iedere 1
ste

 trap één automaat en één inflator (wing/stabjacket of droogpak). Mocht 

je je buddy van lucht moeten voorzien door middels van je tweede automaat, dan blijft de lucht doorvoer 

in iedere  1
ste

 trap nog steeds beperkt  tot 1 duiker. Ga je echter met een enkele fles met één 1
ste

 trap je 

buddy voorzien van lucht, dan wordt de luchtstroom door die trap twee maal zo groot. In een ijskoude 

omgeving is dan het risico wel erg groot dat deze dan ook snel bevriest door de verhoogde luchtstroom. 

Zeker als je door eventueel paniek al sneller ademt als normaal. Natuurlijk kan je een  
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enkele fles voorzien van een dubbele kraan met twee 1
ste

 trappen, maar het dichtdraaien van één van de 

kranen in geval van nood zal in de meeste gevallen door de duiker zelf niet lukken. De afstand is te groot 

en/of er zitten slangen voor. Dan is het toch weer handig als je een buddy naast je hebt zwemmen! 

Zelf dook ik als één na laatste onder het ijs, het zicht was minimaal geworden door voorgaande duikers. 

Tja, echt diep is het natuurlijk niet in het haventje. Het was wel weer goed om te beseffen hoe slecht je 

onder het ijs kunt bepalen hoe dichtbij, of ver weg, je van de bijt zit. De uitgeademde lucht die als bellen 

tegen het ijs aan blijven plakken, kleurden tijdens onze dag zwart. Doordat je bellenstroom met je eigen 

zwemrichting mee beweegt blijf je een constante zwarte plek boven je zien, alsof je dus niet vooruit komt. 

Toch handig dat je aan een lijntje vast zit! Als laatste dook Frans nog even onder. Hij deed dit keurig met 

een commando sprong! En tja, hij dook ook nog eens nat!  

 

De catering was ook prima verzorgd. Henk Bethlem had een 

lading erwtensoep van de afgelaste Elfstedentocht opgekocht 

en op een gasbrander voor ons verwarmd. Er zijn bijna geen 

betere momenten te verzinnen om hiervan te kunnen 

genieten! 

Als ‘schot’ in de roos werd er ook nog wat oud oorlogstuig 

opgedoken in de haven, hoogstwaarschijnlijk gedumpt. Dit 

werd later de middag opgehaald door de politie en belandde 

als bericht in de PZC.  

Al met al weer een leuk evenement van onze club op deze 

koude dag! Het water zal de komende weken en maanden 

alleen maar warmer kunnen worden!  

Leon Joosse 

 

 
 
 

 
Voor meer foto’s van deze beregezellige dag, zie onze website!  



13 
 

 
 
 
 

 

 
zaterdag 11 februari 2012 | 18:15 |  

 

 

 

 
ANP 
 
WOLPHAARTSDIJK - Yoeri van Es uit Vlissingen deed zaterdag een bijzondere ontdekking op de 
bodem van de kanovijver in Wolphaartsdijk. 
De kanovijver is het kleine haventje bij het Veerse Meer. Als lid van het duikteam Zeeland was hij daar 
aan het ijsduiken. Op de bodem trof hij drie roestige automatische wapens aan. "Ik doe ook aan 
onderwater fotografie en was van plan onder water een aantal prachtige foto's te maken toen ik de 
wapens aantrof. Ik heb geen idee waar ze vandaan komen. Het is wel een aparte vondst." 
 
De wapens zijn overhandigd aan de politie.  

Politiebericht Zeeland  Politie.nl 

Wapens gevonden in water Wolphaartsdijk 
12-02-2012 15:53 
Wolphaartsdijk • Door een duiker, een 23-jarige Vlissinger, zijn 
zaterdag rond 14.43 uur wapens aangetroffen in het water aan 
de Muidenweg in Wolphaarsdijk. 

Op verzoek van de politie ging de duiker nogmaals te water in 
een nieuw wak en haalde drie vuurwapens boven. De politie 
onderzoekt de herkomst van de wapens.  

 

 

http://www.pzc.nl/multimedia/archive/01908/Politiebureau_Cape_1908270a.jpg
http://www.politie.nl/zeeland/nieuws/wapensgevondeninwaterwolphaartsdijk.asp
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Binnen  DTZ bestaan verschillende clubjes.  
 

Clubjes binnen een club niet goed voor DTZ! 
 
 
Graag je reactie vóór 18 maart 2012 zenden aan een de hoofdredacteur van de luchtbel (zie colofon). 
 
Reacties zullen anoniem in de volgende luchtbel worden opgenomen, tenzij er zoveel reacties komen dat 
er geen plaats voor plaatsing van alle reacties zal zijn. Gezien het aantal reacties op de vorige stellingen, 
lijkt de kans daarop niet groot.  
 

 

 

20-02-12 

 

Een duiker in het Nieuw-Zeelandse Coromandel had wel 

een heel bijzondere werkdag. Rhys Cochrane ging onder 

water om een in touw verstrikt geraakte orka los te snijden. 

Alsof dat niet al speciaal genoeg was, kreeg hij vervolgens 

‘hulp’ van andere orka’s. “Net voordat ik onder dook, 

kwamen er nog eens vijf orka’s aanzwemmen, waaronder 

een gigantisch groot mannetje. Dat was toch ook wel even 

spannend.” 

Cochrane heeft zijn eigen duikcentrum en kreeg een bericht dat er een orka verstrikt zat in 100 meter touw van de 

kreeftenvisserij. Het dier was erg gestrest en moest worden bevrijd. Cochrane filmde het dier tijdens de 

reddingsactie. “Ik wist niet hoe erg het dier in de touwen vastzat, dus ik ben het water ingesprongen en zag dat het 

touw strak om de staart gewikkeld was. Ik ben toen terug gegaan met een mes.” 

Waarschijnlijk heeft het dier minstens twee uur vastgezeten, wat hem behoorlijk had uitgeput. De touwen bleven aan 

het rif steken terwijl de orka steeds naar de oppervlakte moest om adem te halen. Het dier had sneden op zijn kop, 

lichaam en staart, maar “zwom direct weg nadat ik de touwen had doorgesneden.” Bron: http://tvnz.co.nz/  

 
 

http://tvnz.co.nz/
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        1   2         3     4#    5 

   6 #     7           

       #        8     

9#          10   #      

  #                 

          11     12    

      13   14          

       15        16 #     

17             18     19 

20      21             

  22#           23      

    24  #             

        25     #      

26       27        28    

    29       30  31      

32               33    

   34             #      

 

horizontaal 
4 team 6 verschil tussen gewone en groene zeedonderpad 9 geleedpotige 10 lompvis 11 zeer snel 
groeiend wier  12 visnet 15 sneeuwijs 16 niet geliefd bij onderwaterfotografen 20 deel van de duiktijd 
(afk.) 21 slak 23 symptoom van onderkoeling 24 geliefde versnapering na de duik 25 warme drank 26 
seconde 28 wal 29 platvis 30 gerecht van spliterwten 32 nitrox (afk.) 33 geen chaos 34 duik specialty 
 
verticaal 
1 stekelhuidige 2 medusa 3 functionaris bij ijsduik 5 kabeljauwachtige 6 festonhaak 7 wordt gebruikt bij 
droogpakken 8 duikbond 9 koud 12 plantaardig plankton 13 laag water 14 kwal zonder netelcellen 17 
knoop 18 eenheid van druk 19 drukmeter 21 bijt 22 duikmekka 24 wereldfederatie van duikbonden 27 
duikuitrustingsstuk 31 ieder 
 

Welk artikel wordt gebruikt bij ijsduiken?  

Gebruik de letters uit de vakjes met een #  

voor de juiste oplossing. 

 
4     5   6 

  6 2    4  

  9   4 1  3 

    5  7 6  

 7      9  

  3  9     

1  4 5   8   

 9 8   7 6   

7 3  6     4 
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Bericht uitgegeven door Stichting ANEMOON op zondag 22 januari 2012 

Dat op het land de gevolgen van de extreem warme winter overal duidelijk te zien zijn is uitgebreid 
in het nieuws geweest. Onder water heeft het even geduurd maar door de aanhoudende relatief 
hoge watertemperatuur zien we nu ook in de Zeeuwse Delta de effecten op de mariene natuur in 
het warme zeewater. Het zijn vooral de soorten die tijdens een normale winter door de lage 
watertemperatuur het heel slecht hebben, die nu in grote aantallen overleven en prominent 
aanwezig blijven, zoals Blauwtipjes, Wrattig tipjes, Bruine plooislakken, Fluwelen zwemkrabben 
en Wijde mantels. Het zijn slechts enkele van de vele soorten die blij zijn met de warme winter. 

Vorig jaar was rond deze tijd het water in de Oosterschelde slechts 1 graad Celsius. Nu is het 5 tot 6 
graden. Voor veel zeedieren maakt dit verschil heel veel uit. Juist tijdens strenge winters zien we dat veel 
soorten niet tegen een aanhoudende lage zeewatertemperatuur kunnen. Zij leggen dan massaal het 
loodje. Dit is een natuurlijk fenomeen dat in onze kustwateren thuishoort en bij herhaling voor een 
specifieke dynamiek in de lokale biodiversiteit zorgt. Op natuurbericht.nl hebben we in het verleden hier al 
vaak over geschreven. Fluwelen zwemkrabben, Hooiwagenkrabben, Ruigkrabbetjes, Brokkelsterren, 
diverse weekdieren zoals de Groene wierslak, Wijde mantels en vele andere mariene diersoorten hebben 
zwaar te lijden onder strenge winters. 

 
Fluwelen zwemkrabben zijn blij met warme winter (foto: Peter H. van Bragt) 
 
Deze soorten overleven deze winter in de Zeeuwse delta juist heel goed en zullen, mits er geen strenge 
winter meer komt, het komende voorjaar doorgroeien en zich gaan voortplanten. Daardoor kunnen zij 
zich de komende zomer hier in nog grotere aantallen vestigen, terwijl zij hier na strenge winters soms een 
of meerdere jaren afwezig zijn. Sportduikers die deze winter doorduiken melden waarnemingen van 
Fluwelen zwemkrabben, heel veel Blauwtipjes, Bruine plooislakken en Wrattig tipjes. Vooral zuidelijke 
soorten, die door de klimaatveranderingen en het opwarmen van het zeewater steeds vaker op onze kust 
aangetroffen worden, kunnen van deze warme winter profiteren en zich hier in toenemende aantallen 
vestigen.  

http://www.natuurbericht.nl/?id=965&cat=strand_en_zee
http://www.natuurbericht.nl/?id=5350&cat=strand_en_zee


17 
 

 
Blauwtipjes zijn nu nog massaal aanwezig in Oosterschelde (foto: Peter H. van Bragt) 

De typische wintersoorten zijn echter ook gewoon aanwezig en winterse natuurfenomenen lijken 
vooralsnog ook gewoon plaats te vinden. De Wulken, Snotolven, Slakdolven, Rosse sterslakken en 
Zeedonderpadden zijn zich nu op onze kust aan het voortplanten. Het zijn natuurlijke fenomenen die we 
ook tijdens strenge winters jaarlijks waar te nemen zijn. 

De langetermijneffecten van deze extreem warme winter zullen, mits hij zich voortzet, pas deze zomer 
veel beter te zien zijn. Kortsnuit zeepaardjes, Wijde mantels en Zwartoog lipvissen zijn enkele soorten die 
afgelopen jaar hier zeer schaars aanwezig waren. Mogelijk zien we die de komende zomer wat vaker. 
Maar we zullen ook grotere en meer Fluwelen zwemkrabben, meer Gladde sponspootkrabben en 
Ruigkrabbetjes onder de golven van Oosterschelde en Grevelingenmeer aantreffen dan vorig jaar het 
geval was. Dat maakt duiken in de Zeeuwse Delta zo leuk. Het is er onder water zo dynamisch dat er 
ieder seizoen en ieder jaar weer iets anders te zien is. 

Tekst en foto’s: Peter H. van Bragt, Stichting Anemoon 

 

 
 
 

Inschrijvingen Uitschrijvingen  Overige mutaties 

Paul Vollenberg  geen 

Maarten Haverkamp   

Laurine Burdorf   

Bianca de Vlieger   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul Vollenberg                  Laurine Burdorf              Maarten Haverkamp Bianca de Vlieger 
 

http://www.natuurbericht.nl/?id=7338
http://www.anemoon.org/
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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 D.T.Z. leden. 
 
Deze keer maken we kennis met Evert Jobse  
 
                          
 

1. Wie is Evert? ( stel je ns voor, wat voor werk doe je, waar kom je vandaan etc) 
 
Ik ben geboren, getogen en nog steeds met veel genoegen wonend in Oost-Souburg, getrouwd 
met Marjon  en trotse vader van 2 prachtkinderen. Iris van 15 en Max van 11 jaar oud. In het 
dagelijks leven werkzaam bij Delta Infra afdeling Hoogspanningstechniek waar ik in een leuk 
team met collega’s mag werken in, op en aan het hoogspanningsnet van Zeeland en dan met 
name op het bouwkundige- en civiele vlak. Tevens ook als zelfstandige actief op het gebied van 
bouwkundig advies- en tekenwerk.  

 
2. Waarom ben je lid geworden van Duikteam Zeeland? 

Omdat mijn vrouw Marjon helemaal leip is van duiken en ik mijn brevet wilde halen om dat ook 
eens mee te maken. 

 
3. Wat is je eerste indruk van Duikteam Zeeland? 

Weet ik eigenlijk niet meer. Wat me opvalt, is een diversiteit aan mensen met een 
gemeenschappelijke passie: duiken. 

 
4. Heb je naast duiken nog andere hobby’s? 

Fietsen – windsurfen – zwemmen – muziek 
verzamelen –sauna 

 
 

5. Wat is je favoriete muziek? 
Trance, heerlijk om op te fietsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Welke film heeft jou het meest geboeid? 
Ben niet zo’n filmkijker, echter the Lord of the Rings spreekt me nog 
steeds aan. 

 
7. Waar kunnen we je midden in de nacht voor wakker maken? 

Ik raad iedereen aan om dat niet te doen. 
 
8. Wat is je grootste droom? 

Voor nu dat mijn kinderen gezond blijven en straks op eigen benen in het leven kunnen staan. En 
dan zien we wel weer verder..! 

 
 

 
Bedankt voor je medewerking! 
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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. Na afloop worden de dieren en wieren terug gezet in de Oosterschelde.  
 
Wanneer: zondag 6 mei, zondag 27 mei, zondag 10 juni, zondag 1 juli, en zondag 19 augustus  2012. 
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, tel. 0113 – 569110 
(kantoortijden) of Dominique Willemse (Biologische Werkgroep NOB), tel. 0118 – 642532 of 
http://www.biologischewerkgroep.nl/ 
 
Alle wandelingen worden ondersteund door het Nationaal Park Oosterschelde. De deelnemende 
organisaties zijn de Vereniging Natuurmonumenten, de Stichting Het Zeeuwse Landschap en de 
Biologische Werkgroep van de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB). 
 
Correspondentie: 
 
Stichting Het Zeeuwse Landschap,      
Bezoekadres:       Dominique Willemse 
Brugstraat 51,       (Biologische Werkgroep van de Nederlandse 
4475 AN Wilhelminadorp.      Onderwatersport Bond),   
Postadres:        Molenwater 119,  
Postbus 25,        4331 SG Middelburg. 
4450 AA Heinkenszand.      Telefoon: 0118-642532 
Telefoon: 0113-569110      Email: d.willemse@zeelandnet.nl 
Telefax: 0113-569111  
Email: info@hetzeeuwselandschap.nl     
 
http://www.hetzeeuwselandschap.nl     http://www.biologischewerkgroep.nl/ 
 
 

 
25 maart 2012: Zomertijdduik  
31 maart en 1 april 2012: Belgische Duiksportbeurs (metropolis Antwerpen) 
 
Wandelen rond de vloedlijn op Neeltje Jans: 
zondag 6 mei, zondag 27 mei, zondag 10 juni,  
zondag 1 juli, en zondag 19 augustus  2012 
 

mailto:d.willemse@zeelandnet.nl
mailto:info@hetzeeuwselandschap.nl
http://www.hetzeeuwselandschap.nl/
http://www.biologischewerkgroep.nl/

