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De zomer is weer voorbij!  Iedereen heeft natuurlijk weer veel te vertellen over zijn of 
haar duikbelevenissen. Coby en Rinus Krijger nemen ons mee naar de Filippijnen en 
Mathilde Matthijsse vertelt over haar vakantie in Cabo Verde.  
 
Verder nemen we een duik in het logboek van Marjon Jobse  en zijn we heel blij met het verslag van Astrid v.d. Mast 
over de cursus redden die recentelijk is gegeven. Ook Mario de Wever heeft daar een verslag over geschreven, maar 
dat verslag bewaren we voor de volgende Luchtbel.  Beide verslagen worden geïllustreerd door een aantal leuke 
foto‟s waaruit blijkt dat het niet alleen serieus en nuttig was, maar ook heel gezellig. Harm Verbeek en Yolanda de 
Jong waren bereid deze specialty te verzorgen en zij worden daarvoor hartelijk bedankt.   
 
Verder tref je in deze luchtbel een nieuwe rubriek aan, nieuwsgierig ………? Wij ook naar jouw mening! 
 
Wij willen iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage. Het wordt erg gewaardeerd als iemand de moeite neemt om 
zijn (duik)belevenissen via de Luchtbel te vertellen. Daarbij maakt het niet uit of het vakantieverslagen zijn of andere 
duikverhalen. We nodigen jullie dan ook van harte uit om jullie ervaringen met ons te delen! 
 
Dus hebben jullie leuk nieuws of iets anders te melden, laat het ons dan weten vóór 6 november a.s. 
  
Arjo, Marian, Veronica,Tilly 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Colofon 
 
2.   Van de redactie / Verjaardagen / Inhoudsopgave 
3.   Van de voorzitter / mentorenlijst 
4 .  cursusaanbod/ 2* opleiding/ geslaagden  
5.   Uit het logboek van ….  
6.   Vullerslijst  / Sportvissers brengen duikers in gevaar 
7.   Treur & Jubel / Verslag Specialty Redden 
9.   Gesloten duikplaatsen  
10. Verdwaalde walvis 800 meter landinwaarts /  
       324

e
 Nieuwjaarssnorkeltocht   

11. Krijger & Co naar de Filippijnen 
14. Van vechtsportinstructeur naar duikinstructeur  
15. Fotoraadsel 8 + 9  
16. Chinese muur in Cabo Verde 
18. 170 kilo schoon aan de haak / De stelling 
19. zuurstoftank in Goes / agenda 
 

 
November  2011: 

  2-Wouter van der Scheer 
  6-Erik de Been 
  8-Jozien Walhout 
  9-Rinus Krijger  
11-Roel van der Mast 
19-Erik Veerhoek 
28-Marnix Poelman 
 
 
 
 
 
 
 

December  2011: 
 

3 -Ronald Stadhouders  
4 -Ben Wolters  
11-Tonnis van der Tuin  
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Beste leden van Duikteam Zeeland. 

Deze keer een heel kort en zakelijk stukje van jullie voorzitter.. 

Na de aankondiging op de yahoo lijst dat er geen Algemene leden vergadering zou worden gehouden zijn 
er diverse stemmen opgegaan om op dit besluit terug te komen. Dus vindt er toch een alv. plaats en wel 
op maandag 28 november 20.00 uur.In de bijlage  de agenda. 

Wat niet echt wil lukken is een penningmeester. Na Ben heeft nu ook Marcel te kennen gegeven dat de 
taak hem te zwaar op de maag ligt. Dus wie o wie heeft de moed om deze taak op zich te nemen. Het 
bestuur belooft om hem of haar te steunen met alle middelen die we in huis hebben.en de taak zo 
dragelijk mogelijk maken. Kom op er moet toch een financiële bikkel zijn binnen DTZ? Als je eerst meer 
informatie wil kun je altijd bellen of een mailtje doen.  

                                                                                                      Henk Jobse 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
De buitenwateropleiding 2011 is begeleid door de zogenaamde mentoren. Dit zijn ervaren duikers, die 
bereid zijn extra tijd te besteden aan de opleidingen. Hieronder vind je voor de laatste maal dit jaar de 
aangepaste mentorenlijst met namen en telefoonnummers. Wijzigingen graag doorgeven. 
 

Kees Glas 
Paul Neve 
Frans Spoor 
Harm Verbeek  
Eric van Loenhout 
Erik Veerhoek 

    2* Instructeur 
    2* Instructeur 
    2* Instructeur 
    2* Instructeur 
    2* Instructeur 
    2* Instructeur 

 

Yolanda de Jong 
Han de Vlieger 

    1* Instructeur 
    1* Instructeur     

 

Roel van der Mast 
Benny van den Steen 

    4* 
    4* 

 

Henk Betlem 
Dick Hoeksema 
Kees Jan Lastdrager 
Mathilde Matthijsse 
Michel de Smit 
Chris Spoor 
Martin Verhage  
Mario de Wever 

    3* 
    3* 
    3* 
    3* 
    3* 
    3* 
    3* 
    3* 

 

   
 

 
Erik Veerhoek, hoofdtrainer 
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Hierbij doe ik een oproep voor deelnemers aan: 

a. Onderwaterbiologie 
b. DAN – BLS (reanimatie en levensreddende handelingen) 

 
Beide cursussen wil ik geven in deze winterperiode. 
De data kunnen we in onderling overleg vaststellen. 
 
In de cursus Onderwaterbiologie besteed ik aandacht aan wat je allemaal onderwater kan tegenkomen 
en hoe dit met elkaar samenhangt. Het gaat dus om zowel determinatie als om ecologie. Qua 
tijdsinspanning moet je voor Onderwaterbiologie rekenen op 2 zaterdagochtenden theorie en 2 
buitenduiken met (de)briefing. Daarnaast wordt een praktische opdracht (vaak in tweetallen) gevraagd 
over de laatste buitenduik. Het ingangsniveau is 2* brevet in verband met het duiken in stromend water. 
 
De DAN – BLS cursus gaat in op levensreddende handeling, waaronder de reanimatie. Voor de DAN-
BLS cursus ben je 2 avonden van 3 uur kwijt. Het brevet dat je hiermee haalt is voor 2 jaar geldig en 
nodig voor bijv. de module Redden. Deze cursus geef ik zeker begin 2012, want dan kan de nieuwe 
opleiding ook gelijk meedoen. Bij grote belangstelling kunnen we ook nog een extra cursus doen in het 
najaar. 
 
Belangstellenden kunnen zich tot 15 november melden via Harm Verbeek 
 
 

 
 
In de vorige luchtbel gaven we aan dat komend seizoen weer de opleiding voor het 2* brevet wordt verzorgd. Om 
een en ander te kunnen voorbereiden, willen we graag weten wie aan deze opleiding wil deelnemen.  
 
Daarnaast organiseert de club, bij voldoende interesse, elk jaar een aantal specialiteiten Op de website van de NOB 
worden de verschillende specialiteiten kort omschreven waarbij ook de leerdoelen en het ingangsniveau aan de orde 
komen. We hebben al een aantal aanmeldingen ontvangen. Vanzelfsprekend kan een opleiding slechts doorgaan bij 
voldoende belangstelling. Aarzel dus niet en laat ons weten wat je zou willen doen in het seizoen 2011/2012.  
 
 
Als je derhalve wilt deelnemen aan de 2* opleiding of een specialiteit, stuur dan even een mail naar Paul Neve. Hij 
stuurt je dan een aanmeldformulier toe dat je kunt invullen.  
 

 
 
Natuurlijk is iedereen benieuwd naar de resultaten van afgelopen periode. Hieronder volgen de geslaagden: 
 
Geslaagd voor 2* brevet 
Tilly Neve 2*  
 
Geslaagd voor 3* brevet  
 
Astrid van der Mast 
Mario de Wever 
Erik de Been 
Peter de Groot 
Marian Roos 
André  Roos 
 
 
 

                                     En de rest van de cursisten, zet „m op!  Op weg naar de …….
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Uit het logboek van Marjon Jobse 
 
 
Sinds wanneer duik je en wat was je eerste duik? 
De opleiding van DTZ ben ik begonnen in het najaar van 
2009. 
Maar mijn allereerste duik was in augustus 2008.  
 
Hoeveel gelogde duiken heb je? 
Dat zijn er nu (medio augustus ‟11) 94 
 
Waar, in welke landen heb je zoal gedoken? 
Daar kan ik héél kort in wezen: In de prachtige Zeeuwse wateren. (Maar hoop toch ooit nog wel eens in 
een warmer watertje te drijven) 
 
Vertel wat over jouw meest bijzondere en dierbare duik(en) uit je logboek. 

- De allereerste duik was toch wel de duik die de meeste indruk heeft achter gelaten. Roel had me 
uitgenodigd met nog een paar belangstellenden mee te gaan naar Wolphaarsdijk, bij de inlaag. 
We hebben daar een uur op niet dieper dan 7.5 mtr. gedoken. Práchtig! Kon daarna niet wachten 

met inschrijven voor duikles … 
 
 

- De bootduiken vind ik ook elke keer 
weer erg gezellig/leuk. 

 
 

- Voor het strand van Dishoek met de 
zodiac naar het wrakje……Gaaf 
boottochtje en schitterend begroeid 
wrakje. 

 
 
Niet gelogd maar wel vermeldenswaardig; m‟n 
dochter en 2 nichtjes hebben vorig jaar 
meegedaan aan de introductieduik in het 
zwembad. Was hartstikke leuk… 

 
Wat was je kortste of langste duik ooit en hoe kwam dat? 
De langste duik was bij Erik in de haven. We hebben ons 85 
minuten lopen vergapen aan al het moois van de 
mosselhangcultuur. 
 
De kortste duik was m‟n eerste officiële opleidingsduik, 24 
minuten . Zal misschien ook met de temperatuur te maken 
hebben gehad, het water was 5 graden…. 
 
Welk waterdier heeft de meeste indruk op je gemaakt?  
Het zijn er eigenlijk 2, de sepia, die lijkt vaak zo relaxt ;-) 
En het welbekende zeepaardje, „gewoon‟ een prachtig dier… 
 
 
Hartelijk dank voor de medewerking! 
Graag gedaan  
 
Arjo de Keizer 
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De onderstaande personen zijn graag bereid om flessen te vullen. Schroom niet om te bellen, de 
compressor staat er voor ons allemaal! Maak tijdig een afspraak met een van hen. Als je favoriete vuller 
niet te bereiken is, probeer je gewoon een ander.    
            
            
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 

 
 

 
PZC dinsdag 04 oktober 2011, foto Rick Nederstigt/ANP 

 
 
 
COLIJNSPLAAT - Hoewel ze recent een 
gedragscode hebben opgesteld, zitten sportvissers 
en duikers nog regelmatig in elkaars vaarwater 
rondom de pijlers van de Zeelandbrug. 
Duikers reppen van uiterst gevaarlijke situaties, zoals 
uitgeworpen ankers die iemand kunnen verwonden. 
 
Op sociale media regent het klachten over 
sportvissers die in de duikcorridor aan de noordkant 
van de Zeelandbrug varen en daar hun hengels 
uitgooien. Ook een beroepsvisser zou er met enige 

regelmaat vertoeven. De sportvissers zouden vooral geïnteresseerd zijn in de vissoorten zoals harder en 
zeebaars die zich rond de pijlers van de brug ophouden. 

 
'Een gekkenhuis', noemt sportduiker en onderwaterfotograaf Joop Stalenburg uit Delft de situatie in de 
duikcorridor. "Het gaat als een lopend vuurtje dat er harder en zeebaars zit, zodat het er vaak wemelt van 
de sportvisbootjes." Dat leidt volgens Stalenburg, die heel vaak duikt in de corridor voor de kust van 
Schouwen-Duiveland, tot zeer gevaarlijk situaties: haakjes in lichaamsdelen van duikers, 
buitenboordmotoren die vlak boven duikers aanslaan en ankers die worden uitgeworpen terwijl er 
mensen aan het duiken zijn. 

De kwestie is aangekaart bij de KLPD (waterpolitie) en 
Rijkswaterstaat, die gisteren nog niet konden reageren. 
Secretaris Ben Biondina van Sportvisserij Zuidwest 
Nederland vindt dat sportvissers uit de duikcorridor 
moeten blijven. 
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Geslaagd 
 
Het lijkt wel erg stil in onze verenging; althans voor wat betreft de 
activiteiten waarmee het Treur & Jubelfonds zich heeft te bemoeien.  
Wij – Marjon en Paul – sukkelde dan ook eigenlijk een beetje in tot we 
opgeschr…..sorry….opgefleurd werden door het bericht  dat Erik 
Veerhoek en Eric van Loenhout op 19 september jl. geslaagd zijn voor 
hun 2 sters-instructeursschap. Hun diploma daarvoor zal hun 
binnenkort door de NOB worden verstrekt. 
 
Van onze zijde van harte gefeliciteerd. Het vereist veel inzet om dit diploma te behalen en het is dus 
bepaald geen sinecure dat Erik Veerhoek en Eric van Loenhout zich dit eigen hebben gemaakt. Een 
verrijking, niet alleen voor hun zelf, maar zeker ook voor de vereniging. Namens jullie – de leden – 
hebben wij hen hiermee door middel van een kaartje gefeliciteerd. 
 
 
Marjon & Paul 
 

 

 
Allereerst wat zijn specialty‟s toch leuk. Waarom? Nou de kennis en de praktijkdag zijn gewoon leerzaam. 
Tel daar bij op dat ze meetellen voor weer een brevet en je hebt de reden waarom het leuk is. 
Een specialty, een stukje theorie en dan een leuke praktijkdag erachteraan. Als die leuk gegeven wordt 
dan is het geen straf om de specialty te volgen. Zo zouden nog meer specialty‟s mogen volgen! 
 
Maar nu de dag van het redden.  
 
Ikzelf met nog een groepje, heeft deze specialty nodig om de 3* te halen. Maar eigenlijk ook al doe je 
geen 3* dan is het zeker de moeite waard om met Harm en Jolanda de specialty te doen. Er waren dan 
ook en aantal mensen bij die niet met hun 3* bezig waren en meededen, zelfs 2 van een andere 
vereniging.   
 

De dag begon al met een 
stralende blauwe lucht en 
aangename temperaturen. Onder 
deze condities op weg naar 
duikspot 84, Scouting aan het 
Veerse meer.  
 
Daar waren onze instructeurs 
Harm en Jolanda al en na alles 
naar het water gesleept te 
hebben, een ronde voorstellen en 
aan de slag.  
 
We worden in groepjes verdeeld 
en ieder groepje gaat aan de slag 
met de opdrachten. Mijn groepje 
begint met de reddingsopstijging. 
Dit houdt in dat je buddy onder 
water in dit geval zonder lucht 
komt te zitten en je je 2

e
 automaat 

geeft en samen naar boven gaat.  
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De andere oefening was je buddy die onderwater het bewustzijn verloren was, weer aan de oppervlakte 
brengen. Automaat in de mond houden en op het vest van de buddy samen naar de oppervlakte. Daar 
gekomen je buddy en het vest van jezelf met voldoende lucht opblazen en je buddy gecontroleerd naar 
de kant brengen. Zelf pakte ik mijn buddy aan zijn gestrekte arm waardoor je contact met je buddy houdt 
en zwemt hem zo naar de kant.  
 
Na de oefeningen gedaan te 
hebben is het heerlijk een bakje 
koffie te drinken terwijl Harm 
evalueert wat en hoe wij de 
oefeningen gedaan hebben.  
 
 
Na de pauze gaan we ons 
opmaken om weer het water in 
te gaan voor een oefening. Deze 
oefening houdt in dat een andere 
groep ons te hulp moet komen. 
 
Wij hebben als opdracht bedacht 
dat 2 duikers te water gaan, 
komen boven, zwaaien met de 
armen en roepen en zakken 
vervolgens weer naar beneden. 
Aan de kant wordt direct 
gereageerd en er komen 2 
duikers ons zoeken. Ze worden gevonden en brengen de slachtoffers gecontroleerd naar boven. Er wordt 
gespeeld dat er materiaalpech in het spel is en we speelden dat we in paniek waren. Bovengekomen 
brengen ze ons naar de kant en willen weten wat er exact is gebeurd. Dit rouleerde en alle groepjes 
moesten een redding doen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De volgende oefening was duiker vermist. Ook hier gingen de groepjes aan de slag van hoe gaan we 
deze reddingoperatie in touw zetten. Hier komt een stukje zoeken en bergen bij kijken (dit is ook een 
specialty die je kan halen). Ons groepje koos voor het zoeken met een lijn. We hadden een rail bij en die 
fungeerde als lijn met over een aantal meters touw de duikers met onderlinge afstand van elkaar een 
patroon zwemmend. Er zijn verschillende patronen te zwemmen. Zoals uitdijend vierkant, een u-patroon 
de halve spiraal. En er zijn meer zoekpatronen maar die worden in de specialty zoeken en bergen 
behandeld.  
 
Deze reddingsoperatie gaat zo realistisch mogelijk met zuurstof en alle benodigdheden die je bij een 
reddingsoperatie nodig hebt. En geloof er komt nog heel wat bij kijken, dit leerden we ook tijdens de  
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theorieavond. Wat geef je door aan de hulpverleners denk aan de plaats waar je bent zijn er andere 
mensen in de buurt die je kunnen en komen helpen? Er komt heel wat bij kijken. En wat ikzelf een hele 
leerzame vond is onderkoeling. Een aantal symptomen van onderkoeling zijn: een snelle pols en 
ademhaling. Verwardheid, verwarde spraak. Spierverstijving en krachtverlies. Sterk verminderde reflexen. 
En zo zijn er nog wel meer te beschrijven.  
 
We kregen na de theorieavond nog een opdracht mee naar huis, 
maak een noodplan. Elke cursist kreeg een gebied aan gewezen 
waar hij of zij vaak duikt en daar moest dus een noodplan van 
ingediend worden. Ikzelf kreeg de opdracht om een noodplan van 
duikplaats 90 Dishoek te maken. Hiervoor heb je een noodplan 
nodig wat je kan downloaden van de NOB site. Deze vul je 
volledig in met alle telefoonnummers en coördinaten en 
beschrijving van de plaats en klaar is je noodplan. Dit was voor mij 
de laatste opdracht om mijn 3* te behalen. Pff… 
 
Harm en Jolanda bedankt voor het geven van deze specialty 
redden 
 
Astrid.   
 
 
 

 
 

  
 
31-10-2011 t/m 09-12-2011: Duikplaats 17A De Koepel West  
 
Tussen 31 oktober en 9 december 2011 zal Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen bij duikplaats De Koepel 

West (17A) de Japanse oester uit de ondiepe zwemgedeeltes tussen de 
steenbestortingen laten verwijderen. Gedurende de uitvoer van de 
werkzaamheden zal door middel van borden duidelijk gemaakt worden dat de 
toegang tot het strand verboden is. De Japanse oester is een exoot die in 
grote aantallen in de Grevelingen en Oosterschelde voorkomt. Vooral aan de 
waterlijn, waar je als duiker in en uit het water komt, levert deze oester 
regelmatig snijwonden op.  
 
 
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 Goed. 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 01-011-2012: Putti's Place  
 
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. 
 
Voor een actueel overzicht van de werkzaamheden en beschikbare locaties kun je terecht op de website van 
Projectbureau Zeeweringen: www.zeeweringen.nl  

http://www.zeeweringen.nl/
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Gelezen op nieuws.nl.msn.com  
 
In het Britse kustplaatsje is een Noorse vinvis gevonden 
op maar liefst 800 meter van de kust. Het is onbekend hoe 

de walvis van 10 meter lang daar terecht is gekomen. De afgelopen 20 jaar 
heeft dat slechts drie keer eerder plaatsgevonden. Het aantal gestrande 
zoogdieren is toegenomen. Alleen al de afgelopen maand spoelden er drie 
walvissen aan. Experts vermoeden dat het te maken heeft met de 
veranderingen in de oceaanstromingen (of veranderende geomagnetisme en 
misschien wel de zonenvlammen van afgelopen week?). Maar natuurlijk 
hebben oceaanstromingen niks te maken met walvissen die 800 meter 
landinwaarts liggen. heeft het beest dat gekropen? Iemand een idee dat niet 
te absurd klinkt? gelukkig hebben de jappaners veel 'onderzoek' gedaan de laatse decennia, dus die 
zullen wel een klaar antwoord hier op hebben, zo niet, dan gelijk stoppen met die onzinnige 
'onderzoeken' van ze.  
 

 
 

Hoewel het jaar nog niet voorbij is, is de organisatie van de jaarlijkse nieuwsjaar snorkeltocht weer volop 
bezig met de voorbereidingen. Vorig jaar was de opkomst van de leden wat mager en we hopen dat dit 
jaar meer mensen mee zullen doen aan de tocht. 

 
2011, een jaar waarin veel gebeurde.., 
traditiegetrouw willen we iedereen dan ook vragen 
om zoveel mogelijk verkleed bij de start te 
verschijnen.Dus reactiveringen jullie kunnen 
alvast aan de slag!  
 
Uiteraard staat daar wel wat tegen over, ook dit jaar 
hebben we weer veel leuke prijzen net als afgelopen 
jaren....dus wees creatief! 
 
Het programma ziet er als volgt uit; je 
kunt inschrijven om 12.15 uur bij de 
kleedaccommodatie onder Boulevard 
Evertsen, waar wij met verse koffie klaar 
staan. Na het omkleden laten de 

vermomden onder ons zich aan de jury zien. 
 
Om 14.00 uur gaat de vuurpijl de lucht in als startsein dat we te water gaan. 
Terug uit het water word je ontvangen met een beker lekkere Glühwein. Na het omkleden gaan we naar 
Hotel Arion waar de prijs uitreiking zal plaatsvinden om ongeveer 15.00 uur. 
En iedere deelnemer krijgt natuurlijk weer een leuk aandenken van Duikteam Zeeland. 
 
Hoewel een evenement als deze nooit door twee mensen gerealiseerd kan worden, zoeken we nog 
mensen voor de inschrijvingen, EHBO‟ers aan de waterkant en drie jury leden. 
Dus ga je liever niet het water in, maar wil je wel wat betekenen voor dit evenement laat het ons even 
weten. 
 
Kortom we hopen dit jaar op een groot aantal deelnemers!   
Erik Veerhoek en Arjo de Keizer  

http://nieuws.nl.msn.com/gallery-section/opmerkelijke-fotos-van-de-week-39-2011
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Zondagochtend brengt de shuttle van Van Der Valk ons naar Schiphol. Bij de incheck is het druk. 
Volgens de dame aan de balie is het zondag altijd volle bak naar Singapore, dus niet meer op zondag 
reizen in het vervolg. 
 
De reis is lang, eerst 12,5 u naar Singapore met Singapore Airlines, daar wachttijd van 3,5 u, dan met 
Silk Air 5.5 u via Davao, waar we 40 min uit het toestel moeten, naar Cebu. In Cebu aangekomen worden 
we opgewacht door de taxi die ons naar het zuiden van Cebu, Liloan brengt. Dit is een tocht langs de 
kust en je ziet in één keer wel veel van het eiland. 

 
Daar gaan we op de ferry naar Sibulan op Negros. De overtocht duurt 45 
min. In Sibulan staat de chauffeur van Amontillado Beach & Dive Resort 
op ons te wachten en brengt ons in 45 min naar het resort waar we de 
komende 10 dagen zullen verblijven. 
 
De eigenaren zijn Peter de Vos en zijn Duitse vrouw Silke. 
De ontvangst is hartelijk, met een sapje en we vullen maar gelijk de 
papieren in. Het is tijd voor het avond eten (20.30 u), dus ook maar gelijk 

een keuze gemaakt van het schoolbord waar iedere dag de keuzemenu‟s op staan. 
Op de vraag wanneer we de volgende dag willen duiken, zeggen we dat we het rustig aan willen doen na 
zo‟n reis, dus zullen we pas om 13.30 u aan boord gaan en daarna ook maar gelijk mee met de 
nachtduik. 
 
Na het eten de kamer opgezocht om uit te pakken. Het is een mooie tuinkamer, 2 onder 1 kap, in een 
leuke tuin met tropische planten en een zwembad. Er staan ook nog 4 kamers aan het strand met 
zeezicht. Er zijn handdoeken, badlakens, zeep, shampoo,een kluisje, airco/ fan, minibar en 220 V. En wat 
een rust. 
 
De volgende morgen op het gemak 
om 9.00 u aan het ontbijt (meerdere 
mogelijkheden) en dan de uitrusting 
klaarmaken. 
Het restaurant is aan het water met 
uitzicht links op Siquijor en rechts Apo. 
In het midden van deze eilanden zie je 
in de verte Mindanao (je weet wel, van 
de rebellen). 
 
De bootduiken zijn met de banka, de 
stekken liggen op 10-15 min varen. Er 
is géén huisrif.  
 
De duikschool probeert je zoveel 
mogelijk verschillende plekken te laten 
zien gedurende je verblijf. Soms kom 
je na iedere duik terug en er zij ook 
twee-tank duiken, dan is er fruit 
tussendoor.  
 
De lunch gebruik je in het restaurant, volop keuze a la carte. Er zitten ook  dagtochten van 3 duiken bij 
naar Siquijor en Apo, bij deelname van 5 duikers en bijbetaling voor de tocht van 1 uur, de lunch gaat dan 
mee. Je kunt op een bord aangeven welke duiken je mee gaat (8.30 u, 11.00 u 13.30 u of 16.30 u naar 
de mandarijnvissen. We verblijven op het resort met nog 2 andere stellen, dus lekker rustig duiken met 2 
gidsen (1 gids op 4 duikers) Onze gids voor 9 dagen was Ian en alles wordt voor je gedaan. 
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De stekken dichterbij zijn veelal zandbodem met wat koralen en artificial reefs, gemaakt van autobanden, 
metalen piramides en gedumpte jeepneys, containers en een cementmolen. 
We zien: de devilscorpionfish, schildpadden, blad/spookfluitvissen (met eieren), heel veel vlaktes met 
zandalen, veel div slakken, glasvisjes, murenes, jagende barracuda‟s en jacks, mantis shrimps 
(boksgarnalen), spookmurenes, hengelaarsvissen, flamboyant cuttlefish, octopus, zeepaardjes, 
dwergvleugelpaardvis, orang-oetang krab, mandarijnvissen en zeeslangen. 
 
In de buurt zijn géén andere restaurantjes, maar het aanbod in het restaurant is zo verschillend, daar kun 
je het best mee doen. Je kunt wel met de jeepney naar Dumaguette in 20 min. 
Rinus liep s‟avonds weleens even naar de weg, daar was een lokaal winkeltje, voor een fles cola en rum, 
die we dan lekker op ons terras, bij een puzzeltje, op dronken. 
 

Na 10 dagen hebben we een 
transfer naar Malapascua Exotic 
Island Dive & Beach Resort. 
We vertrekken om 9.00 u met de 
auto naar Sibulan, waar de ferry 
ons naar Liloan brengt. Daar staat 
de taxi te wachten die ons naar 
Maya, het noordelijkste puntje van 
Cebu, brengt. De reis duurt ong 6 
à 7 uur. Weer zien we veel van het 
eiland, heel veel dorpjes en mooie 
natuur. Jeepneys en tricycles vol 
met mensen, wat een drukte 
overal. 
 
Aangekomen in Maya is het laag 
water, een lokaal bootje brengt ons 
naar één van de duikboten van 
Exotic, die in wat dieper water ligt 
te wachten. Wel betalen voor de 
koffers en de boot aan de lokalen. 

 
Na 45 min arriveren we op het strand van het resort. Je loopt zo het resort binnen.  
We worden opgewacht door iemand van de receptie, die ons bloemen omhangt en meeneemt naar een 
tafeltje in het restaurant aan het water. Hier weer een sapje en het nodige papier werk. De eigenaars van 
het resort zijn Dik de Boer en zijn Filippijnse vrouw Cora, zij waren gedurende ons verblijf in Nederland. 
 
Een van de instructeurs van het 
resort komt bij ons zitten voor een 
briefing over het hoe en wat in de 
duikschool. Ook hier hangen borden 
om in te schrijven hoe laat en waar 
je wilt duiken. Vele mogelijkheden 
vanaf  4.30 u naar de treshersharks, 
9.00 u, 9.30 u, 10.00 u, 11.00 u, 
13.00 u, 13.30 u en de 
schemer/nachtduik om 16.30 u of 
17.00 u 
 
Vele duikstekken zijn mogelijk, ook 
dagtochten met lunch. Bij een 
aantal stekken wordt aangeraden 
met nitrox te duiken, wat we ook 
hebben gedaan. 
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Na een hapje eten van de zeer uitgebreide menukaart en een potje bier gaan we naar de kamer. 
De super de luxe kamer bevindt zich in de tuin, in een blok van 4 kamers. Warm en koud water, minibar, 
airco/fan, 2 2-pers bedden,( fijn als je ruzie hebt),  en een balkon. Shampoo, zeep en handdoeken 
aanwezig, badlakens en kluis bij de receptie. Lekker  rustig. 
 
 

 
Er zijn verschillende soorten kamers, basic en luxere kamers, 
er komen ook veel backpackers en in het weekend komen er 
ook inwoners van andere eilanden voor het strand of om te 
duiken. Achterin de tuin is er een deur en dan sta je meteen in 
het dorp. Uit dit dorp werken veel mensen op het resort. In het 
dorp is ook een winkeltje en wat kraampjes met heerlijke 
mango‟s, mandarijnen en bananen. 
  
De volgende dag beginnen we rustig, ik doe één duik en Rinus 
gaat ook nog mee met de schemerduik naar de 
mandarijnvissen op Lighthouse met een kleiner bootje.  
  
 

 
Ze varen met 3 banka‟s, er ligt er 1 op de kant voor onderhoud. Het is nu laag seizoen en de drukte komt 
er straks aan. Alles is goed onderhouden en ziet er netjes uit. 
We maken prachtige duiken, soms dagtochten wat verder weg voor 2 duiken, met lunch. 
Wij duiken met Paul, onze gids voor de hele tijd, en Chris and Julie, 2 Engelsen. Aan boord zijn soms 
meerdere duikers en deze hebben dan een eigen gids. En ook nu weer wordt alles voor je gedaan. 
 
De meeste duikstekken zijn plateau‟s met meestal een wand. Er is een grot met een gang van 40 mtr en 
we duiken ook op het wrak van de Dôna Merilyn. Er is géén huisrif om zelf te duiken, je gaat altijd met 
een boot. 
 
Wat hebben we veel gezien, buitengewoon veel zachte 
koralen, fantastisch !!! 
Veel parende mandarijnvissen tijdens de schemerduiken, 
verschrikkelijk véél verschillende soorten slakken, 
spookfluitvissen, mantis, shrimps, sepias, zeeslangen, 
héél veel zeepaardjes, pygmee zeepaardjes, 
hengelaarsvissen, wittiphaaien, harlekijns-garnaal 
dodemansduim, bladvissen, sepiola‟s, ook héél veel 
doornenkronen. 
 
 
We zijn niet vroeg opgestaan voor de treshersharks, we hebben toch vakantie en ze zagen ze ook niet 
elke ochtend, evenals de mantas op het poetsstation, die er ook niet altijd waren. Als het zo moet zijn 
komen we ze nog wel eens tegen. Er waren zoveel andere dingen wel te zien. Vooral kleiner spul. Onze 
nieuwe loep heeft ons zoveel meer en ander zicht gegeven op de beestjes, geweldig!!  

 
 
De laatste dag liggen we op het strand en zwemmen we veel en wandelen we 
over het eiland. Er zijn meerdere resorts en je kunt hier ook wel eten. Maar 
Malapascua Exotic is toch wel een aanrader. De menukaart, zowel Aziatisch als 

westers is zo uitgebreid dat je nergens heen hoeft en de cocktails, (happy hour), shakes en juices, er is 
keus te over. 
 
 
Om 9.30 u za ochtend vertrekken wij en de Engelsen per boot naar Maya en gaan we ieder met onze 
eigen taxi naar het vliegveld van Cebu. Een vlucht van 3.5 u en dan 5 u wachten op Singapore airport 
voor de vlucht van 12.5 u naar Amsterdam. De reis was lang en vermoeiend maar zeker de moeite 
waard. 
 
Coby Krijger 
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In de vorige editie van de Luchtbel hebben we al kunnen lezen dat Eric van Loenhout en Erik Veerhoek 
zijn geslaagd voor hun 2 sters instructeurschap. In deze luchtbel vertelt Eric van Loenhout over de weg 
naar het behalen van het diploma 
 
Op 22 september 2010 reisden Erik Veerhoek en ik vol goede moed  af naar Schijndel, om aan de twee 
sters opleiding duikinstructeur te beginnen. Samen met twaalf andere kandidaten uit het hele land kregen 
we de theorie. Uiteraard kwam er ook een stuk praktijk bij kijken. Samen met Erik Veerhoek heb ik een 
specialty droogpak duiken voorbereid en onder toezicht van een instructeur trainer uitgevoerd. 
 
Ik heb besloten om de opleiding te gaan volgen omdat ik met de een sters opleiding weinig kan.  
Als 1-sters instructeur ben je alleen bevoegd om theorie van 0 sters duikers af te tekenen. Nu ik mijn 
opleiding heb behaald, mag ik naast theorie ook vaardigheden aftekenen. 
 
Ik heb 20 jaar ervaring opgedaan als instructeur bij de vechtsportvereniging die ik heb opgericht, 
waardoor ik het leuk vind om vaardigheden bij mensen aan te leren en te beoordelen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu ik de vechtsport aan de wilgen heb gehangen en nu fervent duiker ben, heb ik  besloten om ook in de 
duiksport mijn duikinstructeur schap te halen. Inmiddels  heb ik  vorige maand  mijn twee sters 
instructeursschap gehaald. Op 13 november krijg ik uit handen van de N.O.B. mijn diploma uitgereikt. 
 
Uiteraard is het mogelijk om nog mijn instructeurschap uit te breiden, maar ik vind het nu wel prima zo, 
Verdere ambities heb ik niet op dit punt. Even geen leren meer, maar nu gewoon lekker les geven en 
vaardigheden aanleren. 
 
Wel zou ik graag nog specialties willen gaan geven. Op mijn eigen verlanglijstje staan de specialties 
ijsduiken en deco duiken. Deze moet ik eerst onder toezicht van instructeur / trainer gaan volgen voordat 
ik deze specialties zelf kan geven. 
 
Nu ik toch de gelegenheid heb, Paul heeft het al gevraagd, graag willen we van jullie weten waar jullie 
interessen liggen….welke specialty willen jullie volgen, laat het ons weten! 
    
Eric van Loenhout. 
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De oplossing van fotoraadsel 8 is “Salpen”. Een hele lastige, maar Martin & Yolanda hadden de goede 
oplossing. Wat is nou een “Salpen”?  
 
Salpen is niet één dier maar bestaat uit een 
kolonie van individuen. Qua uiterlijk en 
gedrag lijken Salpen op kwallen, maar het 
zijn feitelijk gewervelden, net als zakpijpen 
behoren ze tot de Manteldieren. 
 
Salpen bestaan uit een doorzichtige mantel 
met aan twee kanten een opening, die 
gesloten kan worden met een klepje. 
Salpen trekken zich samen en pompen zo 
water door hun lichaam. Daardoor kunnen 
ze zich voortbewegen en zich met 
planktondeeltjes voeden. 
 
De goede oplossers van raadsel 8 
proficiat! 
 
 
 

 
 

  

 
Stuur je oplossing per e-mail 
(onderwerp: fotoraadsel 9)  
uiterlijk 10 november naar: 
 
 
 
 
In de december Luchtbel wordt de 
winnaar bekend  
gemaakt.  
 
Mathilde Matthijsse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Plankton
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Een cd met Kaapverdische muziek bracht ons op het idee van een rondreis over de Kaapverdische 
Eilanden. Het kan raar lopen! Op het hoesje van de cd stond namelijk zo‟n leuke tekening van een 
Kaapverdisch landschap, mijn nieuwsgierigheid was gewekt en op Google waren al snel veel leuke foto‟s 
en reisverhalen gevonden. Een leuke reisbestemming en je kunt er ook nog duiken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met hulp van Cabo Verde Travel een rondreis uitgestippeld en de vluchten geboekt. Op 8 september was 
het zover: in een vliegtuig van TACV vól met Kaapverdianen en nog 2 andere toeristen waren we dan 
eindelijk op weg naar Cabo Verde! 
 
Nog wat achtergrondinformatie: 
Kaapverdië is een eilandengroep voor de westkust van Afrika. De archipel is zo genoemd vanwege de 
ligging van de eilanden ten opzichte van de Kaap Verde (Groene Kaap), het westelijkste punt van het 
Afrikaanse vasteland in Senegal. Kaapverdië was onbewoond toen in 1460 de Portugezen de eilanden 
bereikten en ze deel van het Portugese rijk maakten. De eilanden 
vormden een belangrijke locatie voor de slavenhandel. De 
bevolking van Kaapverdië is dan ook ontstaan uit een mix van 
Portugese kolonisten en Afrikaanse slaven. Sinds 1975 is 
Kaapverdië onafhankelijk van Portugal.  
 
Toen het vliegtuig de daling ging inzetten op het eiland Sal dachten 
we even dat we op Mars waren aangekomen: een rood gekleurd 
desolaat landschap met een paar vulkaankegels. Gelukkig wordt de 
zuidwest kant van Sal omzoomd door een prachtig breed 
kilometerslang wit zandstrand en een turquoise blauwe zee met 
hoge rolgolven. Heerlijk om een weekje te relaxen en bij te komen alvorens we ons in het wandelavontuur 
op Santo Antão gingen storten. Op Sal ook nog gedoken, maar daarover niet meer want dan wordt deze 
tekst te lang.  
 
Het volgende eiland dat we aandeden was dus Santo Antão, een sprookje! Een landschap van puntige 
bergen met terrassen waarop bananen, papaja‟s, koffie, maïs, suikerriet etc. verbouwd worden. 
Tussendoor en over de bergen slingeren de geplaveide wegen (nog een erfenis uit de koloniale tijd), met 
soms afschrikwekkende afgronden en prachtige uitzichten. Veel gewandeld en beleefd, niet gedoken. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij
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Na een kort verblijf op São Vicente (maar wel een dag langer dan gepland door het 
missen van een vliegtuig ahum) door naar Santiago, het meest Afrikaanse eiland 
van Cabo Verde. Ook hier valt veel over te vertellen (over Kaapverdische 
ijs(!)vogels, Afrikaanse markten, Eucalyptuswoud, een gloeiend zwart strand en een 

grote Kapokboom) maar dat doe ik maar niet want ik heb al bijna een A4-tje vol en nog niks over duiken 
geschreven. Op Santiago was het erg warm en heel vochtig, het liefst zaten we dus in of onder water, dat 
kwam goed uit want het hotel had ook een klein duikcentrum. 
 
Twee vrolijke Duitse mannen waren ook net aangekomen in het hotel en wilden graag samen met ons 
duiken. De ene Duitser „Andreas‟ bleek een echte grapjas, hij zat vol met stukken tekst uit boeken, 
toneelstukken en zelfverzonnen gezegdes die hij te pas en te onpas bijna zingend uitriep. Toen we het 
duikcentrum binnenliepen hingen daar allemaal Scubapro trimvesten, Andreas riep: “Sterben muss man 
sowieso, schneller geht‟s mit Scubapro!”  Drie dagen en vele uitspraken later bleek dat hij een katholieke 
priester was! 
 
De onderwaterwereld op Santiago is niet super spectaculair, maar wel 
heel leuk, een beetje vergelijkbaar met de Middellandse Zee. Veel 
grotten en stenen poorten waar het wemelt van de vis. Dan de 
Chinese Muur waar dit stukje uiteindelijk over zou gaan. Voor de duik 
vertelde Emanuel onze onderwatergids en eigenaar van het 
duikcentrum dat we naar de Chinese Muur zouden gaan. We zouden 
niet precies bij de muur afgezet worden, maar moesten er naar toe 
zwemmen. Dan zouden we langs de muur zwemmen en terug 
bovenlangs de muur gaan. 
 
Met het bootje naar de duikplek en te water, na een half uur begon ik 
toch te twijfelen, had ik het nou wel goed begrepen van die Chinese 
Muur? Nergens een Chinees te bekennen! Laat staan een muur! Ik 
zag alleen maar enorm grote brokken rots waar we tussendoor 
zwommen, maar herkende er geen muur in. Een paar vertwijfelde 
minuten later kwam Emanuel opeens naar me toe en wees in de 
verte, een loodrechte muur doemde op! Wow! Het was een natuurlijke 
muur, maar hij leek wel door mensenhanden gemaakt, kaarsrecht 
rees hij zo‟n 10 meter omhoog uit de zandbodem, imposant. We zwommen er langs en het leukste kwam 
eigenlijk nog toen we omkeerden en bovenlangs de muur terugzwommen, het was echt de Chinese 
Muur! Bovenop twee muurtjes aan de zijkanten en een looppad in het midden, de muur slingerde 
tientallen meters door het onderwaterlandschap, door erosie zo ontstaan. Scholen vis zwommen langs en 
over de muur, op de muur zaten veel naaktslakken, murene‟s verscholen zich in kleine nissen, een leuke 
duik! 

 
Het waren drie onverge-
telijke weken in Cabo Verde! 
 
Alleen voor het duiken zou 
ik er niet naar toe gaan, 
maar als je ook van 
wandeltochten en het 
Afrikaanse sfeertje houdt is 
het zeker een aanrader! 
 
Mathilde   
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PZC woensdag 5 oktober 2011 
 

 
Foto Willem Mieras 

Goes – Hij trok heel wat bekijks, de 170 kilogram zware heilbot die gisterochtend werd 

afgeleverd bij Bodega De Kookclub aan de Grote Markt in Goes. Murko Seafood uit 
Yerseke takelde de enorme vis met een kraan op gedrapeerd plastic. Een paar ferme 
Mannen sleepten de drie meter lange en twee brede heilbot het restaurant in, waar hij 
werd gefileerd en vervolgens ingevroren. De heilbot is gevangen in de wateren bij 
Noorwegen. Het is één van de grootste die Murko Seafood heeft verhandeld. Hij kost de 
bodega 1800 euro, maar dan kunnen er ook heel wat porties uit 
 
 

 
De vraag is. Moeten we deze vissen vangen?  
 
Antwoord:   A: ja of B: nee 
 
Graag willen we van u een antwoord en een kleine toelichting daarop.  
 
Dit kan opgestuurd worden naar Tilly Neve  (email….) onder vermelding  van  “de stelling”.  
 
De uitkomst leest u in de volgende luchtbel. Wij hopen op veel reacties! 
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Zuurstoftank in Goes wordt ook ingericht voor duikongevallen 
  dinsdag 11 oktober 2011 | 13:47 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 11 oktober 2011 | 14:43 

Tekstgrootte  

 
foto Willem Mieras 
 
GOES - De zuurstofbehandelkamer in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes wordt uiterlijk 1 maart 
ingericht voor eerste hulp bij duikongelukken. 
 
Tot dusver zijn duikers die in de Zeeuwse wateren op diepte in de problemen raken, aangewezen op de 
decompressietank in Antwerpen. 
 
Eigenaar-directeur Tjeerd van Rees Vellinga en zijn compagnon Ernst Vroegop verwachten de 
bemensing van de speciale afdeling de komende maanden te kunnen opschroeven tot een 24-uursdienst, 
zeven dagen per week. Dat betekent dat de druktank altijd kan worden ingezet bij ernstige ongelukken 
om zwellingen terug te dringen, legt Van Rees Vellinga uit, zodat chirurgen eerder kunnen opereren. 

 
De behandeleenheid is begin september in gebruik 
genomen. In de tank worden patiënten onder druk 
gebracht en krijgen ze pure zuurstof toegediend. Dat 
bevordert de genezing van wonden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Introductie avonden in het zwembad  op 2 november en 7 december 
 

ALV 28 november 2011   
 
Boot Dusseldorf 21-1 tot 29-1 2012 
 
Duikvaker 4 en 5 februari 2012 
 
Belgische Duiksportbeurs 31-maart en 1 april 2012 
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(metropolis Antwerpen) 


