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Van de redactie 
Vorige week is volgens de 

kalender de lente begonnen, 

maar als ik op www.rws.nl  kijk 

lijkt het wel winter met een 

gemiddelde watertemperatuur 

van 4 °C in onze duikwateren. 

Maar voor jullie is de redactie 

wel weer bijeen gekomen om 

weer een clubkrant te maken.  

Maar wel in een hele andere 

vorm – dit is vastgesteld in de 

ALV van deze week. 

Helaas stellen we weer vast dat 

er weinig kopij is binnen-

gekomen en in de nieuwe vorm 

hebben we (nog) geen 

advertenties opgenomen.  

Daarnaast wordt er gelijk wat verschuivingen in de redactie doorgevoerd. Harm houdt er na een jaar 

meegedraaid te hebben als interim redacteur nu echt mee op. Gelukkig heeft zich een nieuw lid voor de 

redactie gemeld: Betty van den Berg en Arjo de Keizer wordt de eindredacteur. Het ga jullie goed! 

Mede namens Fien, Marian, Arjo en nu dus ook Betty groet ik jullie.  Harm Verbeek 

http://www.rws.nl/
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Van de voorzitter 
Normaal schrijft de voorzitter van DTZ een korte bijdrage voor de clubkrant. Het laatste jaar heeft Tilly Neve 

deze taak uitgevoerd en er stond altijd iets lezenswaardigs in. Helaas hebben we sinds de ALV van deze 

week geen voorzitter meer en dus ontbreekt deze belangrijke bijdrage. Hierbij dus de oproep aan alle 

leden: wie wil de vacature na het vertrek van Tilly Neve opvullen? Aanmelden bij het bestuur 

(bestuur@duikteamzeeland.nl) of overleg eens met de secretaris. En aan Tilly: bedankt voor al je inzet ! 

DAN - BLS 
Donderdag 14 februari, voor velen Valentijnsdag. Voor Marian, Erik, Mario, John en Betty niet. We konden 

wel met hart en ziel oefenen voor reanimatie. Voor sommigen was het de eerste keer, voor anderen een 

herhaling. Eigenlijk was het een serieuze bedoeling, maar soms was er ook tijd voor een lach. De avond 

startte met een uurtje theorie...... Het ABC! Wat was dat ook alweer... 

Daarna zijn we begonnen met de reanimatie. Is de persoon bij bewustzijn, ademt deze niet, 30 keer 

borstcompressies, 2x ademhalen, etc...? Gelukkig ging het bij iedereen goed. De pop was weer blij! We 

konden weer met een goed gevoel naar huis. 

Donderdag 20 februari. Tweede avond van de cursus. Eerst theorie, later praktijk. Stabiele zijligging, even 

bijkomen na de ‘zware’ theorie. Wat een (spontane) verslikkingen, gelukkig hadden we net geleerd hoe je 

die kunt uitoefenen. Dus begonnen we aan de uitwendige bloedingen. Arm, been, hoofd, vinger, geen idee 

wat Erik eerder die dag had gedaan... Gelukkig wel op tijd kunnen verbinden om erger te voorkomen. 

Nog even de cursus afronden met een test. Iedereen had wel ergens een foutje, maar dat mocht de pret 

niet drukken. We hebben met zijn allen de cursus goed afgesloten. Iedereen weer opgelucht, heel en bij 

kennis naar huis. 

Nog een paar telefoon nummer om in je telefoon te zetten: 

 112 – algemeen alarmnummer 

 0900-8844 – politie (geen nood) 

 0900-1865 – huisartenpost Zeeland lokatie Walcheren 

Verder nog een handige tip: zet je dierbaren onder ICE1, ICE2 of ICE3 in je telefoon. Hulpverleners kunnen 

direct die personen bellen als de eigenaar in een ongeluk betrokken raakt. Daarmee kan men voorkomen 

dat hulpverleners kostbare tijd verliezen met het identificeren van slachtoffers, met het zoeken met wie er 

contact moet worden opgenomen indien iemand ernstig gewond is en er niet met het slachtoffer 

gecommuniceerd kan worden, of met het inwinnen van essentiële medische informatie. Als iemand wil dat 

er met meerdere personen contact wordt opgenomen, kan men meerdere ICE-nummers in het toestel 

zetten. 

De geschiedenis van het clubhuis 
Van Paul Poland (oud-secretaris) kregen we onderstaand verhaal, die we jullie niet willen onthouden. Het 

gaat om een stuk uit het jaarverslag van 1990 !!! Het geeft een leuke kleuring aan de het verhaal achter het 

clubhuis, waar jaren geleden veel mensen zich voor ingezet hebben. 

mailto:bestuur@duikteamzeeland.nl
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Wandelen rond de vloedlijn 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 op locatie 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.  
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Wanneer: zondag 19 mei, zondag 2 juni, zondag 16 juni, zondag 30 juni, en zondag 18 augustus  2013. 

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). 

Dominique Willemse 

Waterparels in het Polderhuis 
(in  Westkapelle) 

Van 16 januari t/m 3 maart is de expositie “Waterparels” gratis te bezichtigen in de ontmoetingsruimte van 

het Polderhuis, Zuidstraat 154-156 te Westkapelle. “Waterparels” is een prachtige expositie van 

onderwaterfoto’s, gemaakt door vier vrouwelijke onderwaterfotografen.  

Janny Bosman, Karin Brussaard, 

Linda Engels en Marion Haarsma 

zijn met grote regelmaat in de 

Grevelingen en Oosterschelde te 

vinden. Hoewel zij in de meest 

exotische wateren hebben 

gedoken, raken zij nooit 

uitgekeken op de unieke 

onderwaterwereld van Zeeland. 

De bevriende dames publiceren in 

nationale en internationale 

duikbladen en hebben diverse 

prijzen met hun werk in de wacht 

weten te slepen. 

Met de expositie “Waterparels” willen zij het Zeeuwse onderwaterleven meer bekendheid geven. Aan 

mensen die niet duiken valt met woorden niet uit te leggen hoe kleurrijk de bodem van de Grevelingen en 

de Oosterschelde is en hoeveel soorten dieren hier leven. De foto’s laten zien hoe fascinerend de 

onderwaterwereld van Zeeland is. 
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In de ontmoetingsruimte van het Polderhuis kun je tijdens openingsuren van het museum ook zonder 

entreekaartje naar binnen. Je kunt er iets drinken, er is altijd wel iets lekkers bij de koffie. De appeltaart is 

inmiddels beroemd geworden. 

Openingstijden Polderhuis: 1 april t/m 1 november, dagelijks 10.00-17.00 uur; 2 november t/m 31 maart, 

woensdag t/m zondag 11.00-17.00 uur, in de schoolvakanties ook op maandag en dinsdag open, gesloten 

op 25 en 31 december en 1 januari. 

Nadere informatie: www.polderhuiswestkapelle.nl en Onderwatersport 45: 23, februari 2013. 

Dick Hoeksema 

Hoe erg is kou? 
05-03-13 

Een beperkt aantal die-hards hebben de winterperiode door gedoken. Maar de meeste duikers (ook in 

Nederland!) houden toch meer van wat warmer weer om de duikactiviteiten op te pakken. Maar ook aan 

het begin van het seizoen is de watertemperatuur niet zodanig dat je zegt “ik spring er in mijn shorty in”. 

Hartslag en bloeddruk stijgen 

Wat gebeurt er eigenlijk met lichaam als we duiken in koud water? Onze hartslag gaat direct omhoog met 

20 slagen per minuut en de bloeddruk stijgt. De doorbloeding van de huid wordt ook direct een stuk minder 

omdat de kleine bloedvaatjes zo samenknijpen dat er nauwelijks meer bloed door heen gaat. Vaak ontstaat 

ook hyperventilatie. Dit zorgt voor een minder goede zuurstofvoorziening met alle gevolgen van dien.  

Onderkoeling 

Het lichaam heeft een bepaalde temperatuur 

nodig om alle levensprocessen goed te laten 

verlopen. Als de temperatuur te laag wordt 

lopen een aantal processen in het lichaam 

niet meer optimaal. Bij een kerntemperatuur 

van 33-35° Celsius spreken we van milde 

onderkoeling. Men gaat rillen en je voelt je 

koud. Men moet vaak plassen. De kleine 

precieze bewegingen kun je niet meer 

uitvoeren. Je kan hierbij denken aan het 

bedienen van je trimvest. Ook je 

reactievermogen neemt duidelijk af. Als je er 

niet voor zorgt dat je weer warmer wordt koel 

je verder af.  

Bewusteloos 

Bij een kerntemperatuur van 30-33° Celsius stopt men met rillen en raakt bewusteloos. De spieren worden 

veel minder bewegelijk en de ademhaling wordt veel trager. Ook het hart gaat minder snel kloppen en 

beginnende ritmestoornissen kunnen optreden. 
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Ernstig 

Als de temperatuur verder daalt tot onder de 30° Celsius kerntemperatuur spreek je van ernstige 

onderkoeling. De ademhaling kan zo weinig zijn als 2x per minuut. De hartslag is vaak nauwelijks voelbaar 

en er zijn forse ritmestoornissen. Men reageert ook niet meer op pijnprikkels. 

Houd het warm 

Kortom een situatie die we 

als duiker niet willen 

opzoeken. Zorg er dus voor 

dat als je het onder water 

koud gaat krijgen je het 

water verlaat. Ons lichaam 

bestaat ook voor het grootste 

deel uit water en de 

warmteoverdracht tussen 

water aan de binnenkant van 

het lichaam en aan de 

buitenkant is optimaal.  

Daarom koelen we onder water veel sneller af dan boven water. Als je onder water stopt met rillen 

betekent dat niet dat je het niet meer koud hebt maar dat je juist verder afgekoeld bent. Zorg er dus ook 

aan het begin van het duikseizoen voor dat je de juiste warmtebescherming gebruikt. Ook al is het boven 

water prachtig weer. Geniet, maar laat je niet verassen door de kou. 

Nieuw duikbassin in Nederland? 
05-03-13 

Het duikbassin is zo’n 30 meter in diameter en 12 meter diep in de canyon. De watertemperatuur ligt 

tussen de 20 en 22 graden Celcius… Zo wordt duiken in de Rijnhal in Arnhem! Door nu een toegangskaartje 

te kopen kun jij meehelpen Seafari Indoor Snorkel- & Duikcentrum te realiseren.  

Comfortabel 

SEAFARI werkt al enkele jaren aan de voorbereidingen van een bijzonder project: een Indoor Snorkel- & 

Duikcentrum waar (leren)duiken en (leren)snorkelen het gehele jaar onder comfortabele omstandigheden 

mogelijk is... Het rondkrijgen van de financiering is nu de belangrijkste stap. Er is zes miljoen nodig om in de 

Rijnhal een duikbassin en snorkelbaan te bouwen, in te richten en gereed te maken voor gebruik. 

Oproep 

Seafari roept dan ook alle duikers, die graag een keer willen komen duiken bij Seafari, op om nu een 

toegangskaart te kopen. Als ze in staat zijn 20.000 kaarten van € 25 te verkopen (toegangsprijs na opening 

wordt ca. € 35) wordt € 500.000 opgehaald en dan zou de financiering, samen met de bijdragen van 

Founding Members en enkele particuliere investeerders rond kunnen zijn.  

Let op! Iedereen die één of meer toegangskaarten koopt, krijgt het volledige aankoopbedrag teruggestort 

als onverhoopt de realisatie van Seafari niet doorgaat. 
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Eerste idee 

Het eerste ruwe idee ontstond in 1999 tijdens betrokkenheid van SEAFARI bij de bouw van de 'Ocean', het 

8 miljoen liter grote zee-aqarium van Burgers' Zoo in Arnhem. Na enkele niet exploitabele ontwerpen is er 

nu een kansrijk ontwerp dat tot op detailnivo is uitgewerkt. Een impressie van het duikbassin en de 

snorkelbaan in vogelvlucht. Meer informatie over het hele project vind je op www.seafari.nl 

Agenda 
Kijk vooral op de website www.duikteamzeeland.nl voor de verschillende duikoefeningen. 

Bootduiken 
Let op: bootduik in het weekend van 17 /18 augustus is afhankelijk van het al of niet doorgaan van het 

Mosselfeest!! 

 Zondag 16 juni laagwater 15.16 uur Kurkennol 

 Zaterdag 13 Juli laagwater 13.30 uur Katshoek 

 Zaterdag 27 Juli laagwater 13.35 uur O31 

 Zondag 18 augustus hoogwater 13.46 Windgat  
(indien geen mosseldag dan Zaterdag 17 augustus hoogwater 12.25) 

 Zondag 1 september hoogwater 13.46 Gorishoek 
(kentering t.o.v. Stavenisse.) 

Colofon 
Dit is een uitgave van Duikteam Zeeland, Postbus 312, 4330 AH Middelburg – www.duikteamzeeland.nl  

Bijdragen voor De ditigale Luchtbel kunnen verstuurd worden aan luchtbel@duikteamzeeland.nl  

http://www.youtube.com/watch?v=CyzOjkPI0eA
http://www.youtube.com/watch?v=CyzOjkPI0eA
http://www.seafari.nl/toegangskaart.html
http://www.duikteamzeeland.nl/
http://www.duikteamzeeland.nl/
mailto:luchtbel@duikteamzeeland.nl

