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We begonnen de redactievergadering buiten, lekker in de tuin van de Elly. Maar daar we waren zo 
geboeid door de verhalen van Elly over India, dat het al donker was voordat we er erg in hadden; toen 
moesten we naar binnen om te kunnen zien wat we hadden opschreven voor het redactioneeltje. Het is 
alweer vroeg donker 's avonds. Dus tijd voor nachtduikjes.... 
Er is weer veel leuke kopij. Sommige bijdragen waren onvrijwillig, bijv. omdat de schrijver zich als laatste 
meldde voor de boot(duik) of omdat hij/zij ’t Snorkeltje kreeg aangereikt. De meeste bijdragen kwamen 
spontaan! Maar alle bijdragen zijn sprankelend en de moeite van het lezen meer dan waard! Alle 
inzenders hartelijk dank!  
Hebben jullie je al opgegeven voor de wokavond? Het kan nog. We maken kennis met Olivier Spoor. 
Dominique Willemse vertelt haar verhaal in 't Snorkeltje. Duikers willen meer in Zeeland en duikers 
vinden steeds meer in de Westerschelde. De bootduiken hebben weer diverse verhalen opgeleverd. De 
film Deep Sea in het Omniversum in Den Haag schijnt zeer de moeite waard te zijn; het gerucht gaat dat 
enkele DTZ-ers er een clubuitje van willen maken: daar horen we dan graag meer over! 
Zo langzamerhand starten ook de trainingen in het zwembad weer, maar voordat de duikpakken aan de 
wilgen worden gehangen, gaan er nog een aantal clubleden naar het buitenland. De verwachtingen van 
de redactie zijn hoog gespannen. Kom maar op met de kopij! 
We wensen ieder veel leesplezier! De deadline voor de volgende Luchtbel is 9 oktober.  
 
Dick, Elly, Margreet en Veronica 
 
 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MUTATIES DUIKTEAM “ZEELAND”, PER 1 SEPTEMBER 2006 
 

Miranda Louwerse heeft afscheid genomen van DTZ. We zullen je missen (als lid)! Het ga je goed, met 
Leon en Koen.  

Vincent van As is verhuisd naar Van Oorschotlaan 25, 4386 EG Vlissingen; T 0118 470136.   
Marnix Poelman verhuisde op 23 september naar Robert Johnsonsstraat 33, 4337 WJ Middelburg;  

T 0118 635337. Vincent en Marnix veel woonplezier gewenst op jullie nieuwe stek! 
 

   GEN LEDEN VRAGEN LE 

DEN VRAGEN LEDEN VRAGE  

 
 

Bert Moet (0111 481786) vraagt belangstellenden voor een haspel zich bij hem te melden (p. 7). 
Kees Jan Lastdrager (06 53902803) vraagt uiterlijk 19 oktober opgave van het aantal wokkers (p. 8). 

Oktober 2006: 
  1 – Benny van den Steen 
  9 – Pascal Bezemer 
13 – Henk Betlem 
18 – Jan-Kees Kallemein 
19 – André Roos 
19 – Netty Tiggelman 
21 – Margriet Weezepoel 
23 – Wybe Meinsz 
23 – Jaap le Roij 
25 – Margreet van Aalst-de Hoog 
27 – Hans van Zetten 
30 – Marcel Jobse  

November 2006: 
  2 – Wouter van der Scheer 
  9 – Reinier Borghart 
10 – Arie de Geus 
11 – Roel van der Mast 
19 – Erik Veerhoek 
28 – Marnix Poelman 
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Deze keer moet ik even met een serieuze zaak beginnen. Als club hebben wij namelijk afgelopen 
voorjaar getracht om jullie een exclusieve kledinglijn en handdoek te laten aanschaffen. De sweater, die 
vorig najaar reeds beschikbaar was, was een mooie aanschaf en de reden om nog een dergelijk project 
op poten te zetten. Daarbij werd dus gedacht aan een T-shirt en een handdoek. Nu zijn in deze 

vervolgopdracht door allerlei redenen een aantal dingen 
niet zo goed verlopen, waardoor spullen geleverd zijn die 
ietwat afweken van voorgestelde zaken om het zo maar te 
zeggen. Een en ander had ook te maken met het niet 
halen van een minimum te bestellen aantal, waardoor 
prijsafspraken ook niet nagekomen konden worden. Het is 
dus jammer dat dingen verkeerd gegaan zijn, maar ik 
hoop dat jullie toch nog de “verzamelwaarde” van het 
bestelde kunnen waarderen. Ik in ieder geval wel. Maar 
als bestuur zullen we bij volgende gelegenheden hier 
beter aandacht aan schenken. 
 
Op 1 september ben ik nog met Kees Jan naar een 
symposium geweest over duiken in Zeeland. Dit vond 
plaats in de Abdij in Middelburg. Het redelijk voltallig 
bestuur van de NOB was daar aanwezig, samen met een 
flink gewicht aan politieke vertegenwoordigers. En dat was 

dan ook de hoofdzaak van deze bijeenkomst, zoals jullie misschien hebben gelezen in de krant (zie 
elders in deze Luchtbel). Er werd daar bij de politiek (en bij de middenstand) redelijk aandacht gevraagd 
voor de duiksport, die door Marcel Waijers als “De sepia met de gouden eieren” getypeerd werd. In het 
kort werd er aan de provinciale overheid gevraagd om mee te werken aan meer voorzieningen speciaal 
voor de duikers, waaronder het afzinken van een aantal wrakken en uitbreiding van het aantal 
duikstekken. Dit verzoek werd door gedeputeerde Maria Le Roy positief benaderd, dus dat belooft nog 
wat voor ons… [Zie ook p. 5; red.]. 
 
Het najaar wordt voor mij nog redelijk druk. Ik ga nu volle kracht aan de voorbereidingen voor de 
Nieuwjaars Snorkeltocht beginnen. Dus voor jullie de tip om maar alvast een goede outfit te verzinnen, 
want Erik Veerhoek is nog steeds de 
ongeslagen koning van de vermommingen 
daar. En verder ga ik nog eens 4 
zaterdagen spenderen aan een cursus voor 
1*-instructeur. Dus dat samen met het 
nodige huiswerk en voorbereidingen 
hiervoor, maken dat mijn vrije tijd wel tot nul 
gereduceerd zal worden. Maar de 
resultaten geven natuurlijk een hoop 
voldoening terug! 
 
Tenslotte wil ik mijn stukje afsluiten en nog 
even gebruiken om een beetje mijn spijt te 
betuigen, met name naar Kees Glas, voor 
het niet fatsoenlijk afmelden bij de 
bootduiken. Vanwege mijn broodheer heb ik 
2 duiken op het laatste moment moeten 
afhaken. Kees, ik hoop dat je me voor 
volgend jaar niet op de “zwarte lijst” plaatst! 
 
De bubbels. 
 
Renaat. 
 

            .. een exclusieve kledinglijn.. 

NJS 2006: 1
e
 prijs, Erik Veerhoek met de koraalduivel 

                                               Foto: Margriet Weezepoel 
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Rondje bestuur 11 september 
 
 
Op deze heerlijke na zomerse maandag avond hadden we liever 
op een terras vergaderd, maar ja we hadden een afspraak met de 
Clubhuiscommissie en wat ligt er dan voor de hand… ?? Vergade-
ren in het clubhuis! 
 
De Clubhuiscommissie was vertegenwoordigd door Miranda 
Louwerse (die een kwartier eerder wegens haar recente nieuwe 
maatschappelijke status (Koentje) net haar lidmaatschap had 
opgezegd). Adrienne Withagen en Erwin Heiligers hadden zich 

alleen voor deze bespreking afgemeld. En Ben Wouters stopt helemaal met de Clubhuiscommissie, maar  
Erik Veerhoek en Marnix Poelman gaan de commissie versterken. We bespraken vervolgens het Verslag 
van het overleg tussen bestuur en bardienst ten tijde van de BLV van 09-10-2001. Jawel het eerste 
formele overleg van bestuur en Clubhuiscie in 5 jaar!! In dit verslag waren indertijd een aantal 
werkafspraken vastgelegd. Bestuur en Clubhuiscie kunnen zich heden nog vinden in dit stuk. Maar het 
leek ons wel eens wenselijk om de cijfercode van het ijskastslot  te vernieuwen! Het bestuur sprak zijn 
waardering uit voor Ad Keurs onderhoudsactiviteiten. Met name de staat van de toiletten.  
Bedankt voor je goede werk Ad! Al met al was het een 
opbouwende bespreking. En we besluiten om dit jaarlijks voor 
de september BLV te agenderen. 
 
Ingekomen waren onder meer berichten van enkele leden die 
niet tevreden waren met de nieuwe DTZ-kledinglijn: Er is helaas 
van alles mis gegaan met omwisseling van kleuren, aantallen en 
bestellingen. Jammer, maar helaas niets meer aan te doen. Wel 
een les voor de toekomst. 
     
Marnix Poelman werd door het bestuur benoemd tot nieuwe 
penningmeester. Per oktober zal hij met Jim meelopen en 
inwerken. Voorgesteld werd dat Jim dit boekjaar afsluit per 31 
december 2006. Waarna hij op de voorjaars-ALV gedechar-
geerd kan worden. (Jim was er echter zelf niet bij, dus 
misschien verandert dit plan nog wel). 
 
Naar aanleiding van flessen vullen door niet op de “Vullerslijst” 
voorkomende leden, werd het volgende (hernieuwd) besloten: 
Alleen vullers die op deze lijst staan  zijn gerechtigd te vullen.. 
En de materiaalcommissaris autoriseert de vullers en is verant-
woordelijk voor de lijst. 
 
Verder heeft Bert vraagtekens over de opslag van ons materiaal in het zwembad. Hoewel er mooie plan-
nen zijn voor ons opslaghok na een verbouwing is het nu nog niet optimaal. Het bestuur stelt wederom: 
Leden zijn individueel verantwoordelijk voor het clubmateriaal  opgeslagen in  het zwembad. 
 
In verband met mogelijke tijdelijke afwezigheid van Bert is Roel van der  Mast desgevraagd beschikbaar 
als reserve materiaalcommissaris.  
 
Renaat en Kees Jan doen kort verslag van een op 1 september door de NOB en Provincie Zeeland 
georganiseerd Symposium voor Onderwatersport: Samenvattend was het vooral een platform voor 
bestuurders. [Zie ook p. 5; red.]. 
 
Tenslotte heeft mijn vraag naar de wenselijkheid van vervroeging van het zwembaduur op zondag tot op 
heden slechts 4 reacties opgeleverd. Dus daar komen we op terug tijdens de najaars-ALV en het is te 
hopen dat de landelijke verkiezingen in november een hogere opkomst genereren!! 
 
Welaan beste leden, dit was het weer voor deze maand. Jullie zijn weer bij. De volgende BLV is bij 
Marnix, in z’n nieuwe huis, op 23 oktober. 
 
Uw secretaris, Kees Jan Lastdrager. 
14 september 2006 
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Duikers willen meer in Zeeland 
door Ben Jansen. Gelezen in de PZC van 2 september 2006. 

MIDDELBURG - Meer duikstekken, meer wrakken en aanwijzing van gebieden in de Oosterschelde 
waar duikers wel en vissers niet mogen komen. Het was geen bescheiden verlanglijstje dat M. 
Waijers van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) gisteren presenteerde.  

Volgens hem kan Zeeland, dat voor fijnproevers onder de sportduikers toch al het Mekka van de 
onderwatersport is, door vervulling van die wensen nog meer profiteren van deze vorm van recreatie.  
De duizenden sportduikers die zich in de Zeeuwse wateren komen vergapen aan zakpijp, zeekat en 
zwarte grondel, voelen zich niet altijd even welkom. De ruim honderd duikstekken zijn niet voldoende, het 
ontbreekt aan goede parkeerplaatsen en toiletten worden node gemist. 
Dat laatste klemt te meer omdat de druk op de nieren onder water 
een sterke plasdrang veroorzaakt. Bovendien zijn er te weinig 
plekken waar sportduikers hun luchtflessen kunnen vullen, 
nieuwe uitrustingsstukken kunnen aanschaffen, iets kunnen 
drinken en een eenvoudige doch voedzame maaltijd tot zich 
kunnen nemen. 

 
Gehandicapten 
Uitbreiding van het aantal duiklocaties leidt volgens Waijers tot 
spreiding van de sportduikers. Meer stekken maakt het ook 
mogelijk ze geschikt te maken voor verschillende categorieën 
onder de duikers, zoals beginners, geoefenden en gehandicapten. 

In dit verband brak hij een lans voor 
een duiklocatie in de Westkappelse 

kreek, in kom pal achter de dijk. Weijers: „Dertien meter diep en tien 
meter zicht. Een prima beschutte plek voor minder valide duikers. 

Een goed punt ook voor een duikcentrum en positief voor 
Westkapelle. Welke ondernemer en welke overheid durft het 
aan. Het kan een klapper worden.“ De NOB wil dat delen van de 
Oosterschelde als reservaat worden aangewezen, die verboden 
gebied zijn voor beroeps-  en sportvissers. Zo’n onbevist gebied 
is een paradijs 
voor sport-
duikers, maar is 

meent Waijers 
ook van belang 

voor de visserij, 
omdat vis en andere dieren die 

er onbekommerd kunnen opgroeien op den duur andere 
delen van de Oosterschelde gaan bevolken. 

 
Riffen 
Kunstmatige riffen en wrakken werken als een magneet 
op sportduikers, omdat het onderwaterleven er welig tiert. 
Waijers wil dat dat er meer komen en dan bij voorkeur in 
de buurt van plekken die voor ondernemers interessant 
zijn een duikcentrum te beginnen. Gedeputeerde M. le 
Roy (recreatie) liet blijken dat met haar wel valt te praten 
over het afzinken van oude scheepscasco’s. Waijers riep 
beheerders van natuurgebieden op buiten het 
broedseizoen toestemming te geven voor een beperkte 
toegankelijkheid, zodat interessante duiklocaties via zo’n 
gebied bereikbaar worden. Verder vindt de NOB de 
aanstelling van een provinciale duikmanager dringend 
noodzakelijk. Zo’n functionaris moet bemiddelen tussen 
duikorganisaties, overheden en ondernemers, bedenkers 
van kansrijke ideeën verder op weg helpen en 
subsidiebronnen weten aan te boren. 
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Met Duikteam ‘Zeeland’ maak je van alles mee…. 

 
Het is zondag 27 augustus 2006. Acht DTZ-duikers gaan met motorschip “Cornelis” van Anton Vermast 
een gezelligheidsduikje maken: Hans de Wit, Martin Verhage, Kees Jan Lastdrager, Kees Glas, Dick 
Hoeksema, Henk Betlem, Bert Moet en donateur (echt waar?) Paul van Rijswijk. 

  
De duik is gepland voor het gemaal van Kattendijke. “Of zullen 
we naar “de Ketel”? “Nee!” zegt één van de duikers. Hij heeft 
het daar wel gezien. ’t Is maar een 
klein object en ook met slechts 8 
duikers is het dan al snel druk onder 
water.  
 
We gaan voor “het Gaatje van de 
Bol”, voor mij een plek die in het 
verleden tot de verbeelding sprak. 
Het was vroeger verboden gebied, 
maar collegaduikvereniging ‘Dolfijn’ 

zou er een permanente vergunning hebben. Later bleek dat niet waar: ook zij 
moesten per keer een vergunning aanvragen. Het zou er mooi en ongerept zijn 
en er zouden heel veel kreeften zitten.  

 
Mijn eerste duik dit jaar in een 
natpak. Nou ja, eigenlijk niet, want mijn droge pak is nu ook 
een natpak geworden. Ik ga maar eens om een nieuw pak. Ik 
duik dit keer met een buddy: Henk Betlem, iemand waar ik al 
vaker mee heb gedoken.  
 
We gaan vanaf de boot naar het 
Oosten en daarna wil Henk naar het 
Zuiden. Ik signaleer nog zoiets van 
blubbluwrwoujbl, helaas begrijpt 
Henk niet dat ik bedoel dat ik met 

het kleine beetje stroom mee wil zwemmen. We gaan naar het Zuiden, later 
begreep ik dat we eigenlijk naar het Noorden hadden moeten zwemmen. Ach, 
’t maakt niet uit… Helder water, veel licht onder water want niet diep en we 
zien inderdaad een knoeperd van een kreeft. De scharen zo groot als een 

schoen. Zijn lijf past niet geheel 
in zijn woning. De kreeft is niet 
bang, hij komt zijn hol uit en we 
zien hem denken aan eten. Wij 
deinzen achteruit, wij hebben 
eerbied voor zijn zichtbare 
knijpkracht. Dan zien we nog een dikke paling zo lang als 
mijn been! Deze is wel bang, na zich te hebben laten 
bekijken gaat hij er als een pijl uit een boog vandoor.  
We komen allemaal na zo’n 50 minuten boven water. We 
praten wat, we verkleden ons en we genieten nog even van 
de zon, terwijl de boot weer opstoomt naar Yerseke. Dan 

draait de schipper de boot om. Er zijn twee duikers vermist! 
Helpen zoeken. De duikers hadden gedoken bij de boei vlakbij 
Gorishoek vanaf een mooie rubberen (opblaas)speedboot. De 
aan boord zijnde bezorgde duikers informeren ons over de 
duikplaats en de schipper gaat het gebied met zijn boot 
uitkammen.  
We turen met zijn allen over het water, zien wel steeds meer 
boten verschijnen die ook helpen zoeken, maar we zien helaas 
geen duikers aan de oppervlakte of op de dijk. Na meer dan een 
uur zoeken gaan we terug, met de 
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wetenschap, dat een ongeluk zomaar kan gebeuren. Met medelijden voor de betrokkenen zien we de 
veilige thuishaven weer verschijnen. Wij zijn wel veilig thuis. [Zie ook p. 8; red.]. 
 

Er kan zomaar wat fout gaan met een duiker. Ongelukken 
gebeuren niet alleen bij mensen die waagstukken onder water 
uithalen. Ook de meest voorzichtige duiker kan problemen krijgen. 
Je kunt je bijvoorbeeld verslikken. Boven water onschuldig, 
onderwater echter kun je daardoor in de penarie komen.  
Het moeten zoeken naar de duiker is 
niet aan de orde als je een haspel 
gebruikt. De haspel maak je vast aan 
je vest en het touw aan de 
ankerketting. Ik hoop dat jullie mijn 
advies ter harte nemen. Neem bij 
bootduiken niet alleen een decoballon 
mee, maar neem ook een haspel 
mee. Tweede voordeel is, dat je altijd 
bij de boot boven komt, beter dan in het open water waar ook 
andere boten varen. Haspels kun je in duikzaken kopen, zijn duur. 
Ik heb zelf een schrikdraadhaspel. Stukken goedkoper, niet 
zwaarder dan water (dus zweeft) en er kan veel meer draad op. De 
rem moet je er af slopen, daar heb je alleen maar last van.  
Als je zo’n haspel wilt hebben, dan ik die wel voor je bemachtigen 
voor minder dan 20 euro.  
 

Van droevige berichten, kun je ook bijna op het zelfde moment weer te 
maken krijgen met leuke berichten. Toen ik Martin vroeg waarom 
Yolanda niet mee was, signaleerde hij met duikersgebaren een dikke 
buik. Is Yolanda in verwachting? Ja, zei Martin trots. Ik word Papa! Het 
duurt nog wel even, het is nog maar pril. Martin en Yolanda: 
gefeliciteerd en ik wens jullie heel veel gezondheid! 
 
Bert Moet 
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Duikers gered uit Oosterschelde 
Door Frank Balkenende. Gelezen in de PZC van 28 augustus 2006.  
 
 
THOLEN - Na een zoektocht van ruim twee uur op de Oosterschelde hebben hulpdiensten 
zondagmiddag twee Belgische duikers gered. Het echtpaar was ongedeerd. 
  

Het stel was zondagmiddag gaan duiken bij het Thoolse 
Gorishoek, maar miste de boot die hen zou oppikken. Collega-
duikers sloegen daarop alarm. Er 
werd een grote zoekactie op touw 
gezet. De blusgroepen Stavenisse en 
Sint-Maartensdijk van de Thoolse 
brandweer zetten een boot in, 
[Duikteam ‘Zeeland’; red.] en de 
duikteams van Tholen en Bergen op 
Zoom/Roosendaal zochten mee, 

evenals de politie te water, Rijkswaterstaat en de KNRM. Ook een 
traumahelikopter speurde de Oosterschelde af. 
Om kwart over vier werd het echtpaar gesignaleerd in de buurt van de 
Bergschediepsluis. Volgens de Thoolse brandweercommandant J. de Feijter 
mankeerde het echtpaar niets, ondanks een verblijf van twee uur in het 
water. [NB Een afstand van 6 km in 2 uur = 3 km/u, door vloedstroom en 
westenwind! Red.]. 
"Het water is warm en het zijn ervaren duikers. Toen bleek dat ze hun boot hadden gemist, bleven ze 
kalm. Ze besloten geen energie te verspillen aan zwemmen, maar lieten zich rustig meedrijven. Door de 
westenwind kwamen ze uiteindelijk bij de Bergschediepsluis terecht. Ze hebben weloverwogen 
gehandeld."  
Het echtpaar werd, na twee benauwde uren, aan wal omhelsd door familie en vrienden. Daarna keerde 
het terug naar de camping bij Scherpenisse. 
 
 

 

Op donderdag 26 oktober gaan we weer eens gezellig wokken! 

 

 

Het wokbuffet (€ 10 p.p.) en de drankjes 
zijn voor eigen rekening. 
De avond begint om 19.30 uur. 
  
Geef uiterlijk donderdag 19 oktober op  
met hoeveel personen je komt. 
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Ergens aan het begin van week ging weer het bekende geluidje van m’n computer: “Tring, tring, d’er is 
een berichtje binnen gekomen…” Ok, dat ding roept, ik zal maar even kijken wat er nu op mijn 
elektronische deurmat is gevallen. 
Hé, een MASTerplan voor een duik op het eind van de 
week met aansluitend een BBQ. Klinkt goed, even mijn 
dienstrooster bekijken. Effe vlug terugmailen: Roel, ik 
kan niet op donderdag, maar wel op vrijdag! Na overleg 
met anderen, werd mijn wens door Roel gehonoreerd, 
en was de rest van zijn MASTerplan vlug in elkaar gezet. 
 
Dus op vrijdag duikspullen, vlees en de wegwerp BBQ in 
de auto geladen en daar gingen we dan op weg naar 
Den Osse Haven. Daar kwam ook de rest van het 
illustere gezelschap bij elkaar, te weten: Roel en Astrid, 
André en Marian, Margreet zonder Peter, Ellen en 
Renaat. Bleek namelijk dat Peter wel had meegewild, 
maar had in afwachting van Margreet’s komst, eerst een 
babbeltje gemaakt met de buurman of zo, en aangezien 
praten dorstig maakt…. Eind van het verhaal was dat 
Peter maar beter zijn duikpak thuis kon laten en zo…. 
 

Op de locatie bleek dat dat wind niet echt gunstig 
stond voor het eetfestijn, dus werd besloten om eerst 
maar een duikje te maken, en aansluitend naar 
Schelphoek te rijden om daar de brand er maar in te 
steken. 
 
André ging met zijn lieftallige vechtgenote te water, en 
ik zei de gek, ging met Roel en Margreet. We hadden 
besloten om dus met zijn 3-tjes los te duiken 
aangezien Roel en Margreet foto’s wilden maken. We 
waren wel benieuwd naar de prestaties van de nieuwe 
camera van Margreet, dus hop, koppen dicht en onder 
water! 
Het zicht was niet echt heel goed, maar we gingen 
goed met ons triootje, en ik hield angstvallig onze 
fotografen in de gaten,  of we niet van elkaar 

afdwaalden. Ik leek wel een beetje een onderwater-cowboy, die zijn vee bij elkaar houdt. Na een uurtje 
duiken kwamen we terug boven. Al die tijd had ik Margreet naar allerlei moois zien kijken en naar ik dacht 
fotograferen. Tenslotte was die nieuwe camera zo klein en compact dat je hem onder water makkelijk 
over het hoofd kon zien. Maar hij bleek later zo klein 
en zo nieuw, dat Margreet hem uit voorzorg maar in 
de auto had laten liggen!! 
 
Na de duik dus naar Schelphoek gereden, alwaar 
we snel de BBQ’s aanstaken en het vlees konden 
garen. We hebben daar tot ongeveer 23 uur lekker 
zitten smikkelen, drinken en ouwehoeren met zijn 
allen. Toen de kooltjes uiteindelijk opgebrand 
waren, was het toch wel aardig fris geworden, en 
hebben we met zijn allen de thuisreis aangevat. 
Dus nu is het weer wachten op het volgende 
MASTerplan, laat maar komen, mijn speaker van 
mijn mailbox staat aan!! 
 
Renaat 
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De buitenwateropleiding wordt begeleid door de zgn. mentoren. Dit zijn ervaren duikers, die bereid zijn 
extra tijd te besteden aan de opleidingen. Hieronder vind je de mentorenlijst met de telefoonnummers. 
 

Kees Glas 
Jeroen de Maat 
Bert Moet 
Frans Spoor 
Harm Verbeek 

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

    0118 614 342 
    0113 561 248     
    0111 481 786 
    0118 461 009 
    0118 640 275 

Yolanda de Jong     1* Instructeur     0113 551 535 

Benny van den Steen     4*     0118 464 180 

Renaat Burggraeve 
Dick Hoeksema 
Kees Jan Lastdrager 
Roel van der Mast 
Wouter van der Scheer 
Ronald van der Veen 

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

    0118 475 372  
    0118 616 532    @ 
    0118 629 403 
    0118 553 248 
    0113 351 495    @ 
    0113 257 576      

Bert Kögeler 
Chris Spoor 
To Verhaeghe de Naeyer 

    2* 
    2* 
    2* 

    06 5581 6289      
    0118 431 231 
    0118 629 935 

 
De mensen met een  @  zijn doordeweeks beperkt beschikbaar.            Frans  Spoor 
 

 
 
 

 
Onderstaande personen zijn graag bereid om flessen te vullen. 
Schroom niet om te bellen, de compressor staat er voor jullie. 
Maak tijdig een afspraak met een van hen. In het geval je 
favoriete vuller niet te bereiken is probeer je gewoon een ander: 
       
Kees Glas      0118- 614 342  
Kees Jan Lastdrager  629 403  
Roel van der Mast  553 248 
Ronald Roes   623 021 
Bert Schreurs    479 570  
Frans Spoor       461 009  
Benny van den Steen   464 180  
Harm Verbeek    640 275  
Goof Weezepoel             623 323 
Hans de Wit    634 043  
 
Zonder lucht duikt niemand wel!                                Bert Kögeler 

 
 

 
 
Gelezen in Nieuwsbrief duiken 59, 19 september 2006 
 
Altijd live onderwaterbeelden zien? Op diverse plekken op aarde? 
Dat kan! Op www.duiken.tv is dat mogelijk, o.a. op Hawaii en op 
Bonaire. Zowel in open water als in grote aquaria.  
 
Houd er wel rekening mee dat als bij ons de zon schijnt, het op de 
andere kant van de wereld nacht is en dan valt er niet veel te zien. 
Probeer het dan op een later tijdstip nog eens. 
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We zouden met de clubzodiac gaan duiken naar een wrak op een zandplaat voor het strand van Dishoek. 
Roel had info ingewonnen waar het wrak van de Noordzee II ergens moest liggen.  
Op vrijdag waren alleen Roel en André vrij om te gaan voorduiken. Roel had de buurman van het strand 

gecharterd om mee te gaan als 
schipper. Het was een hele mooie dag 
en het zicht onder water was goed 
(ongeveer 3m). De mannen doken 
onder en hadden het schip zo 
gevonden. Het wrak ligt op iets minder 
dan 9m en is bijna volledig begroeid. 
Ze waren vol met verhalen toen ze 
weer terug kwamen.  
  
De volgende dag (zaterdag) zouden we 
met z’n vieren gaan duiken: Roel, 
André, Jaro en ik. ’s Morgens half 
negen heb ik André en onze zoon 
Bobby naar de Koopmanshaven 
gebracht, zodat zij met de boot naar 
Dishoek konden varen. Ook de 
duikspullen gingen mee in de boot, dat 

scheelde weer gesleep over de duinen. Zelf ging ik met eigen vervoer over land er achteraan.  
Op het strand aangekomen eerst een bak koffie. Daarna de briefing. Op het internet waren we ook al aan 
het speuren geweest naar enige info over het schip en vonden een kaartje (uit 2003) hoe het moest 
liggen onder water. Om 11.30 uur was het laag water. Dus 
moesten we er voor zorgen dat we om 10.30 uur in het water 
lagen. Met z’n vieren in de boot, de uitrusting reeds aan en 
dit keer met Bobby als schipper voeren we naar de locatie. 
We gingen langs de ankerlijn naar beneden en bleven met 
z’n vieren bij elkaar tot we het wrak gevonden hadden. Dit 
bleek iets moeilijker te vinden dan we dachten en dus even 
terug naar boven, oriënteren en weer terug naar beneden. 
Toen vonden we het schip zo.  
We kwamen linksvoor, net voor het stuurhuis, op de 
Noordzee II afgezwommen. Een moment om nooit te 
vergeten! Het wrak zat vol oranje baksteenanemonen, witte 
zeeanjelieren en mosselen. Tussendoor kwam je krabben, 
spinkrabben en een kreeft tegen. We zwommen buitenom het schip. Aan de andere kant lag het schip 

meer in het zand dus zaten we hier meer op het 
bovendek. In de open ruimtes zwom veel grote vis 
rond en overal vonden we loodjes en kunstaas van 
vissers. Roel en Jaro ontdekten dat je nog steeds 
onder het overdekte gangboord door kon zwemmen 
en zo in verschillende ruimtes kon komen. Nou, dat 
was er voor mij nog niet bij. Gelukkig was de 
buitenkant ook erg mooi. Na 45 minuten hebben we de 
duik afgebroken en zijn we naar boven gegaan.  
Bobby stond ons weer op te wachten, hielp ons aan 
boord en bracht ons dichter naar de kust voor een 
stromingsduik langs het strand met de resterende 
lucht. Deze keer gingen André en Roel samen en ik 
met Jaro. Ik dacht eigenlijk dat het zicht slechter zou 
zijn, maar dat viel gelukkig mee. Na een paar minuten 
vonden we een anker. Dit hebben we opgepakt en 
meegenomen. Verschillende kleirichels, vluchtende 

krabben en heremietkreeftjes later zijn we weer naar boven gegaan waar Bobby ons oppikte met de boot. 
 
 



 12

‘s Middags hebben we nog lekker op het strand gelegen en ‘s avonds hebben de mannen de boot weer 
terug gevaren met de lege flessen erin. Die hebben we ‘s avonds nog gevuld om ze de volgende dag 
weer te kunnen gebruiken. We waren laat thuis.  
  
De volgende morgen (zondag) weer vroeg op. Spullen naar de boot en weer naar Dishoek. Vandaag was 
het koud en bewolkt en er stond ook een flinke wind. We konden een uur later gaan duiken dan de dag 

ervoor, dus ging alles nu iets rustiger. Op de plek 
waar wij dachten dat de Noordzee II lag was een 
visser bezig. Hij was, denk ik, niet blij ons te zien 
want een paar minuten nadat we ondergedoken 
waren, vertrok hij. Ook deze keer konden we het 
wrak niet in één keer vinden. We zijn weer terug in 
de boot gegaan en met een dreg hebben we het 
wrak opgezocht. Vervolgens weer langs de 
ankerlijn naar beneden. Ook nu was het erg mooi 
onder water maar door de wind en de golven was 
er veel zweefvuil. Deze keer ben ik wel door het 
gangboord gezwommen. Binnen was het donker 
en vol vis. In het gangboord bleven onze bellen 
tegen het plafond hangen: een heel mooi effect! 
Na 45 minuten stegen we weer op.  
Het zag ernaar uit dat we diezelfde week hier niet 
meer terug zouden komen, want het weer werd 

steeds slechter dus ook het zicht. We hebben ’s middags op tijd de 
boot weer naar Vlissingen gebracht. 
  
In de week erna heb ik nog verdere info opgezocht. Ik kon niks 
vinden en heb toen maar eens een mailtje gestuurd naar het 
sleepvaart-museum in Maassluis. We kregen gelijk een foto 
toegestuurd van de Noordzee II in oorlogstijd. De sleepboot was 
gebouwd in 1927 en telde een bemanning van 20 koppen. Op 24 
augustus 1939 was het schip onder de naam BV-34 ingelijfd bij de 
Koninklijke Marine en werd de bemanning met 2 man uitgebreid. Op 
14 mei 1940 pikte de BV-34 tijdens een patrouille een vlot op van 
een Noors schip, dat ze zouden afgeven bij de scheidingston 
Oostgat/Deurloo. Tijdens het wachten is de BV-34 op een anti-
scheepsmijn gelopen en is het schip vergaan. Twee man hebben ze 
uit het schip gehaald maar een van de twee was zo zwaar gewond 
dat ook die is overleden. Met deze info konden we weer wat.  
  
Een week na onze laatste duik op Noordzee II zijn we het op maandagavond nog maar eens gaan 
proberen. Het weer was weer wat beter en we hadden weer tijd. Roel en André hebben de zodiac naar 
Dishoek gevaren. Daar aangekomen zijn ze eerst aan het dreggen gegaan om de duik makkelijker te 

maken. Ze hadden een drijver boven het wrak achter gelaten. 
Om 19.46 uur was het laag water dus we moesten weer op tijd 
te water. Astrid ging deze keer mee als schipper. Gekleed in 
surfpak en zeiljas, want er stond toch nog wel wat wind en het 
was avond. We gingen deze keer onder water om te zoeken 
naar de boeg: hierop moest volgens de tekening 
afweergeschut staan. Het zicht onderwater was slechter dan 
de vorige keer en er stond veel stroming. We hebben niets 
gevonden van het voorschip. Na 50 minuten genoten te 
hebben van de mooie anemonen en zeeanjelieren zijn we naar 
boven gegaan. Astrid zat ons op te wachten en begon het 
inmiddels koud te krijgen. We zijn terug naar de kant gegaan 

om ons om te kleden en wat te eten. Daarna hebben we de zodiac weer terug gevaren naar Vlissingen 
en die de volgende dag uit het water gehaald want het weer sloeg opnieuw om. 
 
Hoewel de zomervakantie is afgelopen hopen we toch nog een aantal duiken met de zodiac te maken. 
Op deze manier kunnen we duiken waar dat normaal niet kan. En al weet ik dat de zodiac ter discussie 
staat, hoop ik dat hij in de vereniging blijft. En ook hoop ik dat er meerdere mensen van deze manier van 
duiken gebruik gaan maken. Want je ziet dat er overal toch veel te beleven valt onderwater ook al kan je 
er niet makkelijk komen. 
                                                                                                                                                    Marian Roos 
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Het zal bij de lezers van de Luchtbel wel wat op (en neer?) bewegende 
wenkbrauwen tot gevolg hebben als ik beweer dat je veel plezier aan het 
onderwaterleven kunt beleven terwijl je zelf al langer niet dan wel duikt ...Zo 
merkwaardig kan het gaan en is het gegaan. Maar voor ik dát kan uitleggen 
eerst een duikje in mijn “water”- geschiedenis. 
 
Dineke Blom schreef in de vorige Snorkel dat haar man Hans Verkooijen 
haar zover gekregen heeft om in 1993 te gaan duiken en dat was bij mij ook 
het ongelooflijke geval. Ja, ongelooflijk, want dat ik ooit ben gaan duiken is 
ongelooflijk als je weet dat ik als kind met pijn en moeite op mijn 7

e
 mijn 

diploma A gehaald heb. Anderhalf jaar elke week huilend naar het zwembad 
voor die vreselijke lessen. En omdat ik niet vanaf de kant de voor het B-

diploma verplichte duik in het water durfde te maken, is het zo gebleven. Tot 1993 was het me dus gelukt 
mijn hoofd boven water te houden. In die tijd werkte Hans bij de Provincie Zeeland, net als Tjeerd Blauw 
met wie ik bevriend was. Via Tjeerd heb ik Hans leren kennen. Leren duiken was helemaal niet wat ik 
wilde, maar Hans bleef gewoon volhouden, aandringen, vertellen over zijn avonturen onder water. 
Uiteindelijk hadden we geen argumenten meer om er tegen in te kunnen brengen en dus hebben de niet 
aflatende pogingen van Hans om voor Dineke wat duikmaatjes te organiseren mij (en overigens ook 
Tjeerd en Sjoerd Bleijerveld) de das om gedaan, nou ja, de fles dus. Zo kwam het dat ik eigenlijk alleen 
maar voor de gezelligheid meeging naar de trainingen in het zwembad. En gezellig was het, ook na 
afloop in het clubhuis of het café of bij Hans en Dineke thuis. 
  
Maar hoe gek kan het lopen? Door de gedegen trainingen die we kregen merkte ik dat mijn watervrees 
een uitdaging voor me werd. Het was telkens een overwinning voor mezelf: het zwembad onderwater- 
masker leeg blazen, steeds een stapje verder. Nog steeds dacht ik: allemaal leuk een aardig, maar 
onderwater hoor je thuis als je een vis bent. Dat ging zo verder, en het bleef heel gezellig, dat zou 
helemaal niet veranderen, Maar wat wel 
veranderde was mijn idee dat ik vast toch niet 
echt ging duiken. Maar, de eerste duik, in het 
Veerse Meer, was de ommezwaai. Niet dat er 
veel te zien was aan leven, maar het weinige 
dat we toen zagen was genoeg om me te 
verheugen op het vervolg: weer een duikje. 
Kortom, ik was verkocht en verknocht. De 
Oosterschelde onderwater bracht me zelfs op 
het idee dat het ”practicum overzicht 
dierenrijk”  nu pas echt begonnen was. Voor 
mijn opleiding had ik me moeten behelpen 
met potjes geconserveerde dieren en 
microscopische preparaten. Wat een slap 
aftreksel was dat in vergelijking met de 
prachtige begroeide dijkvoeten met daarop 
sponzen, mosdiertjes en kleurige sierlijke 
anemonen. Ribkwalletjes en zeevonk, ik droomde ervan en was niet meer te houden.. Merkwaardig kan 
het gaan, want zo ben ik dus toch gaan duiken. 
 
Hans was al lang lid van de Biologische Werkgroep (BW) van de NOB. Het cursusweekend dat ze 
organiseren hebben we (Dineke, Tjeerd en ik) gevolgd en ik ben er daarna lid van geworden.  Welnu, de 
vriendschap met Hans en Dineke heeft niet alleen tot gevolg gehad dat ik ben gaan duiken en lid van de 
BW geworden ben. Hans wilde het onderwaterleven in Zeeland meer bekendheid geven, ook bij mensen 
die helemaal niet duiken. Hij vond het van groot belang dat mensen zo ontdekten dat het spiegelende 
wateroppervlak een ongelooflijk prachtig dierenleven verbergt dat onze aandacht meer dan verdient. 
Aandacht om dat dierenleven te bewonderen, maar ook om het te kunnen behouden voor toekomstige 
generaties. 
  
Zo kwam het dat hij in juni 1996 samen met Petra Sloof (coördinator van de gidsen op Neeltje Jans) een  
aantal wandelingen bij Wissenkerke organiseerde voor Zeeland Natuurmaand. In de winter daarna werd 
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hij ernstig ziek. Hij heeft me toen gevraagd om samen met Petra de Wandelingen voort te zetten, maar 
dan op Neeltje Jans. Zo is het gekomen, dat het dit jaar “10 jaar Hans Verkooijen Wandelingen” is. Nu 
ondersteund door het Nationaal Park Oosterschelde. Met nog steeds hetzelfde recept: een deel van de 
wandeling boven water, door de duinen (met een gids van het Zeeuws Landschap/Natuurmonumenten) 
en een deel onderwater, bij de bakken met opgedoken dieren en wieren. De 5 wandelingen zijn nu 
verspreid over het jaar, van mei tot en met september. We staan dan bij de getijdenpoelen en verheugen 
ons altijd weer op een paar honderd belangstellenden per jaar. Het blijft verrassend, want als de bakken 

even tot rust gekomen zijn en het water helder 
geworden is, zien we ook dieren die je als duiker 
gauw over het hoofd ziet. Zeg nu zelf, oog in oog 
met de minuscule Plompe knuppelslak (met eitjes) 
komen te staan, maakt je dag weer goed. 
 
Mijn bemoeienis met de Hans Verkooijen 
Wandelingen heeft er ook voor gezorgd dat ik mocht 
meewerken aan het vorig jaar door het Zeeuws 
Landschap uitgebrachte boek “Zeefauna in 
Zeeland”. Er wordt momenteel een start gemaakt 
met het vervolg: de kreeftachtigen. Dat zal hoogst 
waarschijnlijk in 2008 verschijnen. 
 
Tja, en nu moet ik natuurlijk toch nog even terug 

komen op het begin van mijn verhaal. Maar laat ik het maar doen door in te gaan op Dineke’s uitnodiging 
aan het eind van haar Snorkeltje: Dineke, ik ben zover: nieuw pak, een 10 liter fles i.p.v. 15 liter, een 
stabjack i.p.v. het slabbetje, de automaat heeft een beurt gehad! Ik wil graag weer samen met je 
onderwater gaan kijken, want het is al weer bijna 7 jaar geleden dat ik dat zelf gedaan heb! 
 
PS  
1. Ik vond het heel leuk om dit 
Snorkeltje te mogen schrijven, vooral 
ook omdat ik veel goede 
herinneringen aan Duikteam Zeeland 
heb. Maar omdat ik al weer even de 
gelederen van het Duikteam Zeeland 
verlaten heb, hoop ik dat de redactie 
mij wil helpen met het doorgeven van 
‘t Snorkeltje. [Jaro van Waarde gaat ’t 
Snorkeltje over te nemen; red.] 
2. Zoals trouw vermeld in de agenda 
van de Luchtbel (waarvoor natuurlijk 
mijn hartelijke dank aan de redactie): 
op 24 september is de laatste 
wandeling van dit jaar. Misschien tot 
dan? (zie ook:  
http://biologischewerkgroep.nl). 
  
Dominique Willemse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het zwembad is weer open !! 
 

Beste DTZ-ters, 
 
Hierbij de zwembadtijden voor het komend seizoen: 
WOENSDAG VAN 20.15 TOT 21.15: 13-09-2006 T/M 16-05-2007 ( training) 
WOENSDAG VAN 21.15 TOT 22.15: 04-10-2006 T/M 25-04-2007 (opleiding) 
Als vrij zwemuur is vastgesteld: 
ZONDAG VAN 12.30 TOT 13.30: 24-09-2006 T/M 20-05-2007 
 
Namens het bestuur, met vriendelijke groet, 
Kees Jan 
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Nadere kennismaking met… 
 

Olivier Spoor 
 
Waar en wanneer ben je geboren?   In  Oost-Souburg, op 28 januari 1988.  
 
Met wie en wat woon je samen?  
Tijdens de vakantie woon ik thuis met mijn ouders en zus. Hiervoor woonde ik in Amersfoort op een 
studentenboerderij met 4 anderen. Volgend jaar ga ik in een klooster in België wonen met zo’n 80 
andere studenten. 
 
Wat doe je in het dagelijkse leven?  

Ik begin halverwege september met een studie Theologie aan de ETF te Leuven, België. Verder werk ik in de Fakkel in 
Middelburg en bezorgde ik post (tijdelijk).  
 
Waar of hoe is het duiken voor je begonnen? 
Mijn vader probeerde mijn broer en zus zonder succes aan het duiken te krijgen. Bij mij heeft hij weinig moeite gedaan. Ik kreeg 
uit mezelf interesse en kreeg zo een aantal introducties. Daarna ben ik met de opleiding begonnen.  
 
Is er een favoriete duikstek (in Nederland)?  
Ik heb niet echt een favoriet. Ik heb op verschillende plekken hele mooie duiken gemaakt. 
Als ik toch zou moeten kiezen, ga ik voor Bergsediepsluis. Vooral nachtduiken daar was erg 
tof (sepia’s, harders, vorskwab, pijlinktvisjes).  
 
En misschien ook een minder leuke duikervaring? 
Goesse sas met laag water. Op de heenweg haalde ik mijn teen open aan een oester. Op 
de terugweg stapte ik midden op een oester waardoor er een stuk in mijn voet bleef zitten. 
Naast de auto werd ik met 2 duikmessen geopereerd. Mario verzorgde de flauwe grappen 
over amputaties.  
 
Heb je naast het duiken nog andere hobby’s? 
Ik ben graag met muziek bezig. Ik speel al zo’n 4 jaar elektrisch gitaar.  
 

Wat is je favoriete gerecht en wat kan je absoluut niet door je keel 
krijgen?  
Ik houd van pizza’s, pasta’s (die ik het liefst zelf maak) en tonijnsalades. 
Verder ben ik behoorlijk kieskeurig, dus de lijst met wat ik liever niet eet zal 
ik jullie besparen.  
 
Van welke soort muziek ga je uit je bol en bezoek je wel eens een 
concert?  
Uit m’n bol gaan op muziek doe ik eigenlijk niet. Ik ben wel echt een 
muzieklief-hebber. Ik luister van klassiek tot metal (of een combinatie ervan) 
en beweeg daarbij hoogstens ritmisch een enkel lichaamsdeel. Ik ben 
lichtelijk fan van Joe Satriani, maar ik kon helaas niet naar één van zijn 
concerten dit jaar. Wel ben ik naar het flevo festival geweest.  
 
Of ga je bijvoorbeeld liever naar de film? 
Ik kijk ook graag films, maar liever thuis op de bank.  
 
Heb je een favoriete vakantiebestemming en heb je nog reisidealen? 
Ik heb een rondreis over Sicilië gemaakt en dat beviel me goed. Italië trekt 
me wel, maar ik zou nog veel meer plaatsen willen zien. Ik zou graag elke 
hoek van de aarde willen zien. Ik houd vooral van de natuur. Egypte is aan 
mijn neus voorbij gegaan, dus dat moet ik nog een keer goedmaken.  
 
Is er ook een bestemming waarvan je denkt: daar ga ik nooit (meer) 
heen? Nee, eigenlijk niet. 
 

Hartelijk bedankt voor de medewerking!!   
Margreet van  Aalst  

Ollie 

Fish 
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Vrijdag 18 augustus jl. belde Roel van der Mast op om 11.30 u. Ik lag nog op bed (schandalig ja, maar 
wel lekker) of ik mee wilde een wrakduikje maken met de zodiak in de Westerschelde. Ik had nog nooit 
gedoken in de Westerschelde, dus dat leek me wel wat. Mijn fles was alleen half leeg. Maar dat was geen 
probleem: Roel had nog wel een volle fles voor me. Ik moest wel om 13.00 u. bij hem op de stoep staan. 
Zo gezegd zo gedaan: aankleden, boterham naar binnen stouwen, spullen bij elkaar zoeken, … Waar 
woont Roel???? Adreslijst zoeken en op pad. 

 
Bij Roel aangekomen, effe wachte.. Toen kwam 
Roel spullen inladen en op pad naar Zoutelande. Op 
het industrieterrein van Zoutelande aangekomen 
stonden daar André en Marian die ook meegingen 
duiken en Sam Boersma die stuurman zou zijn. De 
zodiak stond daar in een loods dus spullen in de 
zodiak gedaan (fles met stabjack en automaat, 
vinnen, bril, lood en lamp). Het pak trokken we aan. 
Sam(en) hield(en) we toen een praatje hoe gaan we 
het doen, rode boei en anker controleren. Roel deed 
nog wat touwknoopkunsten. Verder afspraken 
maken wat te doen in geval van etc. etc. Na alle 
afspraken de zodiak achter een tractor gehangen en 
Sam reed hem richting parkeerplek bij de duinen. 
Wij reden in onze auto’s ook naar de parkeerplek en 

stapten toen over op de tractor. Met z’n allen reden we het duin over naar het water. Zodiak in het water, 
tractor parkeren, met z’n allen in de zodiak en lekker tuffen. 
Roel vertelde dat hij een paar dagen ervoor gedregd had naar dit wrak en hem had gevonden en er een 
boeitje aan vast had gemaakt. We hoefden dus alleen het boeitje te zoeken en we konden duiken.  
 
Boeitje gevonden, anker overboord, rode boei overboord, motor uit en…… we dreven af!!!! Roel: “Shit, 
shit, shit! Het ankertouw zit niet vast. Ik snap er niets van. Wie heeft er aan de touwen gezeten?” “Wij: 
Maar Roel, jij kon toch van die goede knopen leggen?” Afijn, motor aan, naar het boeitje gevaren en Roel 
deed de fles om en ging via het touw van het boeitje naar beneden om te kijken of hij het ankertouw kon 
vinden. André, Marian, Sam en ik hebben toen democratisch besloten dat het Roels schuld was. Roel 
kwam na 10 min. boven en zei dat hij verder over het wrak wilde zoeken naar het ankertouw. Aangezien 
het zicht niet optimaal was, wilde hij er iemand bij. Dus ik snel fles, lood en vinnen aan en het water in. 
Samen daalden we af naar het wrak. En het is een groot wrak! Het zicht was niet geweldig, maar als je 
langs de wanden van het schip duikt, dat toch zeker 4 m boven het zand steekt, is het een pracht gezicht!  
We kwamen nog langs een kanon 
en maakten een rondje langs de 
wanden van het wrak in de hoop het 
ankertouw tegen te komen. Na 
ongeveer een kwartier, met een 
max. diepte van 12 m, stegen we 
weer naar de oppervlakte zonder 
ankertouw. We maakten de zodiak 
van aan het touw van het boeitje, 
zodat André en Marian ook konden 
gaan duiken. Roel en ik daalden ook 
weer af en vervolgden onze duik 
rond het wrak. Voor zover ik het 
begrepen heb is het een Brits landingsvaartuig (niet zo’n badkuip met zo’n klep van voren) met eigen 
kanonnen om de kust te beschieten. Als je er meer van wil weten: 
http://users.pandora.be/tree/wrakken/wrakken-database/detail_query.html?filter=4255 
In en rond het wrak zwommen grote vissen, zeebaars of zo, die zich zeer snel uit de voeten maakten. 
Ook heel grote Noordzeekrabben bevolken dit wrak. We zijn ook nog even van het wrak weggezwommen 
om het anker te zoeken: zonder succes. Na ongeveer 31 min., op max. diepte  13 m, was Roel door zijn 
lucht heen (10 l. fles) en maakten we een opstijging. We zwommen terug naar de zodiak. André en 
Marian kwamen toen ook net omhoog, dus alles en iedereen in de zodiak en we tuften weer terug.  
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Tractor gehaald, zodiak op de trailer, met 
z’n alle op de tractor en terug naar de 
parkeerplaats. Omkleden bij de auto, Sam 
reed verder naar het industrieterrein met 
de tractor en zodiak. Na omkleden naar 
de loods op het industrie terrein van 
Zoutelande. André had wat te drinken 
meegenomen, spullen uit de zodiak 
gehaald en effe fijn napraten.  
 
Al met al een heel fijn duikje. Ik kan 
iedereen aanraden eens een duikje met 
de zodiak te maken. Het was prima 
georganiseerd. Bedankt Roel! 

     
                              Chris Spoor 
P.S. Roel mailde me dat het anker weer boven water is. 
 
 

 
 
Gelezen in de PZC van 19 augustus. Door Hans van Alebeek 
 
Duiken zonder nat te worden. Zo ongeveer voelt een bezoek aan ‘Deep Sea’, de nieuwste film in 
het Omniversum in Den Haag. Een attractie die elk jaar ruim 300.000 bezoekers trekt met zijn 
overdonderende films op superformaat. Misselijkmakend mooi en levensecht zijn deze IMAX-
films. Een octopus zo groot als een vrachtauto vergeet je niet gauw.  
 
Die buurman met zijn splinternieuwe, ultrabrede lcd-tv kan wel inpakken. Ga met hem naar het 
Omniversum in Den Haag en hij houdt voor altijd zijn mond over zijn haarscherpe en kamervullende 
beeld. Vergeleken met de koepel waarop alle IMAX-films geprojecteerd worden – een oppervlak van 840 
vierkante meter groot - verbleekt elke breedbeeld-tv tot een gsm-schermpje.  
 
‘Deep Sea’, de nieuwste film die deze week in 
Den Haag in première is gegaan, maakt 
dankbaar gebruik van dit enorme doek. Vanaf 
de eerste golfslag worden de bezoekers bijna 
letterlijk mee de diepte in gesleurd. Zet een 
duikbril op en het lijkt alsof je zelf tussen 
honderden kwallen zwemt, pijlinktvissen ziet 
vechten en het koraal kuit ziet schieten.  
 
De kijker zit in de film als een goudvis in zijn 
kom; overal om je heen is water, koraal en 
vissen. Haarscherp, heel groot en heel dichtbij 
want de 300 stoelen in dit theater staan akelig 
dicht en steil tegen het filmdoek aan.  
 
Deep Sea is een van de vele IMAX-films die, 
in een ritme van één film per uur, doorlopend en dagelijks te zien zijn in het Omniversum. Geen 
Hollywoodproducties (die zijn alleen in Pathé Arena Amsterdam te zien) maar altijd documentaires over 
onderwerpen uit de natuur, wetenschap en cultuur. ‘Films met een boodschap’, zegt commercieel 
directeur Berend Reijnhoudt. ‘Films waar je wat van opsteekt.’ Op doordeweekse dagen zie je dan ook 
veel schoolklassen rondstruinen tijdens hun educatieve dagje uit.  
 
 Er mogen overigens best wat meer scholen komen, vindt de directeur. ‘Bij ons steken ze in een uurtje 
meer op dan tijdens een week in de klas’, zegt Reijnhoudt. ‘In het buitenland is een bezoek aan een 
IMAX-theater iets heel normaals. Hier is er blijkbaar het geld niet voor. Jammer.’ Maar verder hoor je hem 
niet mopperen. In het weekeinde zijn de voorstellingen bijna altijd uitverkocht en ook ‘s avonds weet het 
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publiek het Omniversum goed te vinden. Met ruim 300.000 bezoekers per jaar is Reijnhoudt dan ook ‘mild 
tevreden’.  
 
Topper 
Absolute topper in de bijna 22-jarige historie van het Omniversum is de film ‘Dolphins’ die al dik zes jaar 
onafgebroken draait. Al meer dan 350.000 mensen zagen de dolfijnen op het megascherm rondspartelen 
en daarmee is het de best bezochte documentaire van ons land.  
 

Of Deep Sea ook zo’n topper wordt, is 
afwachten. De ingrediënten ervoor zijn in elk 
geval ruimschoots aanwezig. De 
overdonderende beelden van honderden 
kwallen, duizenden wegschietende witvisjes en 
miljoenen planktonbeestjes zijn bijna 
hallucinerend.  
 
Soms zelfs misselijkmakend mooi: wie de 
zwevende soepschildpad voorbij ziet glijden, 
schoongeknabbeld door tientallen felgekleurde 
visjes, krijgt soms het gevoel alsof hij zijn 
evenwicht verliest. Een bekend IMAX-effect. 
Natuurlijk zitten er ook echte schrikeffecten in de 
film.  
 

Voor hele kleine kinderen kunnen de gigagrote haaien, octopussen en rondschietende pijlinktvissen 
misschien net te eng zijn, hoewel de film is goedgekeurd voor alle leeftijden. Maar gelukkig zijn er ook 
genoeg vrolijke en gekke beesten te zien zoals de ‘gebakken ei-kwal’, de klepperende ‘castagnette-schel-
pen’ of de oerlelijke zeewolf.  
 
En natuurlijk ontbreekt ook in 
deze film de boodschap niet: 
wees zuinig op de mooie zee 
want de mens heeft al zo veel 
kapot gemaakt. Maar ‘Deep 
Sea’ bewijst dat er gelukkig nog 
altijd heel veel moois te zien is. 
Zelfs zonder duikfles.  
 
Meer informatie: Het Omni-
versum in Den Haag draait 
dagelijks op de hele uren 
verschillende IMAX-films. ‘Deep Sea’ is drie keer per dag te zien. Voor het exacte schema en aanvangs- 
en openingstijden is het verstandig om vooraf internet te raadplegen: www.omniversum.nl. Volwassenen 
betalen € 9,00 voor een film; kinderen € 7,50.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smakkende vissen  
 
De eerste IMAX-film (afgeleid van het Frans-Canadese l’Image Maximale) werd in 1970 vertoond. 
IMAX gebruikt ‘s werelds allergrootste filmframe: één beeldje is tien keer zo groot als een normale film 
in de bioscoop.Voor het filmen en afspelen van deze films moet speciale, extra grote apparatuur 
gebruikt worden. Zo weegt de spoel van Deep Sea ruim honderd kilo.  
Voor Deep Sea werd over de hele wereld bijna tien maanden gefilmd. In totaal 110 km film. De 
camera zat in een onderwaterhuis van 545 kilo. Er werd gebruik gemaakt van extra lange IMAX-
filmpjes maar die waren nog maar goed genoeg voor 7 minuten film. 
De film bevat enkele unieke opnamen, onder andere van een school jonge Mola mola’s (Maanvissen). 
Het meest bijzondere moment is echter het kuitschieten van het koraal in de Golf van Mexico. Dat 
gebeurt maar één keer per jaar, begin augustus, precies een uur na zonsondergang. En bijna gemist 
voor de film, omdat een barracuda de lichtkabel doorbeet. Gelukkig had de filmploeg een reservelamp 
meegebracht. Duikers en snorkelaars roemen altijd de stilte onder water. In Deep Sea is het geluid 
echter nadrukkelijk aanwezig. Veel borrelend en klotsend zeewater, prachtige filmmuziek en zelfs 
smakkende vissen.  
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Uit Biologische Duikkalender, Fauna Zeelandica, Zeefauna in Zeeland I: 191. 
 
Oktober: 
-Harders, Grondels en Zwemkrabben trekken weer naar dieper water. 
-Groene wierslakken nemen in aantal af; hun eistrengen zijn nog op veel plaatsen te vinden. 
-Grote ringsprietgarnalen zijn nu vaker te vinden. 
De Ringsprietgarnaal (Pandalus montagui) is min of meer 
doorzichtig, met een patroon van schuine, rode streepjes. De 
scharen zijn heel klein en met het blote oog niet of nauwelijks te 
zien. De lengte kan tot 8 cm lang zijn. De lange sprieten 
vertonen een rood/wit zebrapatroon. Hiervan is de Nederlandse 
naam Ringsprietgarnaal afgeleid. Deze garnalen komen vooral 
voor in het gebied beneden de wierzone. Het zijn nogal schuwe 
dieren. Ze worden regelmatig op allerlei plaatsen waargenomen, 
maar niet in het Veerse Meer en de Grevelingen. In de winter 
trekt de Rinsprietgarnaal waarschijnlijk de zeegaten uit.        

-In de Grevelingen heb je kans – zij het een kleine – op een     
 harnasmannetje. 
Het Harnasmannetje (Agonus cataphractus) is een opmerkelijke vis, 
met dikke kop en borst en dun achterlijf met twee rug vinnen. Zowel 
lichaam als kop zijn met beenplaten bedekt. Aan de zijkant van de 
bek staan op rij naar beneden gerichte korte kindraden De vin achter 
de kieuwen is groot, groter dan de andere vinnen. De kieuwdeksel 
heeft een stekel en er staan vier gekromde stekels aan de bovenkant   
van de snuit. De lengte kan tot 20 cm zijn. Op het lichaam zijn 4 tot 5 
donkere dwarsbanden. De borstvinnen hebben soms een oranje tint. 
De dieren leven vooral op zandbodems. Harnasmannetjes zijn te 

vinden langs de gehele Nederlandse kust.  
 

 
 
  
 
 
 
Woensdag 13 september Start zwembadtraining, 20.15-21.15 uur 
Zondag 24 september Start vrij zwembaduur, 12.30-13.30 uur 
Woensdag        4 oktober Start zwembadopleiding, 21.15-22.15 uur 
Maandag           9 oktober Deadline november-Luchtbel 
Donderdag 19 oktober Uiterste datum opgave DTZ-Wok 
Maandag  23 oktober BestuursLedenVergadering 
Donderdag 26 oktober DTZ-Wok, Oriental Garden, Koudekerke, 19.30 uur 
Maandag 13 november Algemene LedenVergadering. 


