
 2

 
 
 
 
 
Wij als redactie nemen onze taak bijzonder serieus en gaan regelmatig op vakantie, zijn net terug of bijna 
weer weg... De één wat vaker dan de ander weliswaar, maar dit levert op die manier wel weer verhalen 
voor de Luchtbel (hè Margreet?!) 
Er zijn een aantal nieuwe duiklocaties waarover geschreven wordt door Elly. Een viertal in het Veerse 
Meer, dat inmiddels duidelijk helderder en meer begroeid is. Zwitserland: niet echt bekend om te duiken, 
maar toch een stukje over een leuke ervaring. En wat dacht je van duiken in Vietnam? Dichter bij huis: 
wist je dat er in de Grevelingen dodemansduim te vinden is? ’t Snorkeltje van Mario is zeer lezenswaard: 
die beleeft altijd wat bijzonders! Iedereen is weer aan het werk en zo, dus het zwembad is weer open. 
Woensdag 12 september zijn de trainingen begonnen en de opleiding start 3 oktober. Wij wensen de 
nieuwe leden een aangename tijd tijdens hun opleiding. Samen leven we toe naar het volgende 
hoogtepunt van onze club: de DTZ-wok ‘uit eigen doos’ op 12 november, dat wordt weer smullen! 
Als iemand iets te melden heeft over zijn / haar hun nieuwe avonturen dan horen wij dat graag. Uiterste 
inleverdatum is 8 oktober 2007. Succes en alvast bedankt! 
 
Dick, Elly, Margreet en Veronica 
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September 2007: 
  2 – Dennis Blom 
  4 – Sanne Verkooijen 
10 – Henk Jobse 
12 – Leon Joosse 
13 – Martin Wattel 
21 – Yvonne Souisa-Vlam 
23 – Dianka Zuiderwijk 
24 – Adriënne Withagen 

Oktober 2007: 
  1 – Benny van den Steen 
  4 – Mattheo Rozemond 
  9 – Pascal Wezemer 
13 – Henk Betlem 
18 – Jan-Kees Kallemein 
19 – André Roos 
21 – Margriet Weezepoel 
23 – Wybe Meinsz 
23 – Jaap le Roij 
25 – Margreet van Aalst 
27 – Hans van zetten 
30 – Marcel Jobse 
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Het is alweer 10 september. De weersomstandigheden buiten doen al aardig aan de herfst denken, iets 
waardoor een aantal onder ons al de neiging krijgen om hun spullen maar “in het vet” te gaan zetten, 
oftewel op te bergen voor de winter. 
Of je moet natuurlijk nog ergens een mooie reis gepland hebben naar een of 
ander tropisch watertje. Andere die-hards gaan natuurlijk gewoon door, ook 
hier in het Nederlandse water. 
 
Maar voor alle leden geldt: houdt je clubblad en e-mail scherp in de 
gaten! Er zijn waarschijnlijk hier en daar nog wel enige activiteiten 
gepland. 
 
Zelf had ik wel zin om nog een keertje richting Spanje te gaan net als 
vorig jaar. Door allerlei omstandigheden zal het er echter niet van 
komen vrees ik. Maar wat wel gaat gebeuren is dat ik in het 
voorjaar met mijn oude buddy een reisje richting Egypte ga 
maken. Verheug ik me nu al op. Het zal echt zo’n reisje 

worden waarbij we 14 dagen zullen nodig hebben 
om bij te komen vrees ik, want we hebben elkaar al 
in het verleden beloofd dat, mocht dit ooit eens 

doorgaan, we minstens 3 duiken op een dag 
zouden maken. We zien wel. 
 
Wat mijn overige werk betreft: ik zit tot over mijn oren in het schrijfwerk voor de 
opleiding tot 2*-instructeur. Daarin gaat naast de 3 zaterdagen aan echte 

opleiding behoorlijk wat 
voorbereiding zitten. Ach ja, 
alles voor het goede doel zullen 
we maar denken. 
 
Ik ben ondertussen wel benieuwd naar de ervaringen 
met het duiken in het Veerse Meer. De eerste 
berichten die ik gehoord heb, zijn heel positief en 
enthousiast. Misschien toch maar eens een  plonsje 
wagen eerstdaags op mijn oude oefenstekje… 
 
We hebben de afgelopen tijd ook helaas weer een 
dode “buddy” te betreuren gehad. Een onzer 

zuiderburen heeft in zijn mooie hobby ook zijn einde 
gevonden. Vandaar toch maar weer mijn oproep aan jullie: 
hou het veilig voor jezelf en voor elkaar. En zorg voor een 
goede buddy en buddy-check! En het is de komende periode 
natuurlijk de ideale gelegenheid om je apparatuur een goede 
servicebeurt te laten geven en eventueel te laten keuren. 
 
Tenslotte hoop ik in De Luchtbel nog een paar mooie stukjes 
te mogen lezen over de bootduiken die we als vereniging 
gepland hadden. Ik had Kees al verteld aan het begin dat 
een en ander slecht uitkwam met mijn diensten dit jaar. Is 
wel gebleken ook, want ik heb er geen enkele kunnen 
meemaken! Dus blauw tikken die vingers (voor de 
deelnemers dan)! Maar ook de rest onder jullie mag ons 
natuurlijk jaloers maken met alle mooie verhalen (waar of 
een tikkie overdreven) over enorme vissen en andere mooie 
belevenissen. 
  
De bubbels, Renaat   
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Op maandag 12 november  
gaan we weer eens gezellig wokken 

En wel bij: 
 

 

 

Het wokbuffet (€ 18.50 p.p.)  
en de drankjes zijn voor eigen rekening. 

De avond begint om 19.30 uur. 
 

Geef even op met hoeveel personen je komt. 
Vóór 4 november 

info@duikteamzeeland.nl 
 

Tot WOK ! 
 
 Kees Jan  
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Zaterdag 4 augustus 2007. Ik had mijn duikspullen nog ongespoeld meegenomen uit de schuur en kwam 
er in Yerseke achter dat ik mijn vinnen vergeten was mee te grissen. Om 11.00 uur was ik er, ik was op 
tijd weggegaan, maar het mooie weer zorgde voor een langere tocht dan normaal. Ik was dus weer de 
laatste (maar op tijd én ik was er!). Kees Glas was nog zou genereus om voor te stellen om zelf het stukje 
voor de clubkrant te schrijven. Maar regels zijn regels: de laatst gearriveerde  schrijft het stukje (tenzij...).  
Verder waren er weer de oude vertrouwde groep duikers van duikteam Zeeland in Yerseke om op te 
stappen op de Cornelis L. 
 
Wie waren er aanwezig: Eerst de duikers: 
- Marco Collignon, die door onbegrijpelijke redenen ineens Harry heette. Als je dit niet begrijpt, tja, dat 
komt dan omdat je te weinig van dit soort bootduiken meemaakt? 
- Kees Glas, die met Paul van Rijswijk dook. Kees, eigenlijk mijn buddy van het eerste uur en Paul is 
mijn instructeur geweest. Nu weet ik natuurlijk ondertussen veel meer dan hij, maar op één of andere 
manier krijgt hij het telkens voor elkaar om gratis mee te liften. Is die Paul nou al donateur? 
- Saskia Jansen die met haar mutsenbrevet (ik heb het brevet zélf gezien) met dit warme weer toch 
maar wél ging duiken. 't Ging goed, ze was het nog niet verleerd.  
- Mathilde Matthijssen die foto's ging maken en last had van mijn haspellijn. 
- Yolanda de Jong, die na de bevalling het wéér een keer ging proberen. Ze had bijna een nat pak, de 
stuwing was nèt niet erg genoeg. 
- Erik Veerhoek (die ik telkens een andere naam geef). Goede jongen hoor, draagt bij aan de economie 
van mijn dorp Bruinisse.  
- Tja en ik (Bert Moet)  dook ook nog, nee niet met Harry, maar dus met Marco (vandaar).  
Dan was er natuurlijk nog de schipper. Anton, die ik telkens maar weer André wil noemen. Hij woont 
vlakbij de haven van Yerseke en wilde mij nog wel even zijn vinnen lenen, waarvoor dank.  
 

We hadden dit keer ook twee duikers 
die alleen maar meevaarden: Marcel 
Jobse (die volgens mij nu echt wel moet 
balen, dat hij zijn tweestersbrevet niet 
heeft) en Wouter van der Scheer die 
zich liet vergezellen door een jonge 
blonde dame. Wouter kon niet van haar 
afblijven en wat hij allemaal heeft 
gedaan toen wij onder water waren, 
weet ik natuurlijk niet. Wij vonden het 
echter wel veilig wat hij allemaal deed, 
dat dan weer wel.  
 

Waar we gingen duiken?  
Kurkenol (of Kulkenol) is een duikplaats net ten westen van de Zeelandbrug, ten oosten van de 
haveningang van Zierikzee aan de zuidkust van Schouwen. Oude stukken dijk, die onder water wel op 
eilandjes lijken. Wouter gaf een uitstekende briefing. Het klopte allemaal. Hij wees de boot aan (stonden 
we op) en wees het water aan (daar lag de boot in). Verder leek het wel of hij door het water heen kon 
kijken, hij wist zomaar dat er op de bodem zand lag én ook wat stenen, zoals van een strekdam, alles 
klopte! (Nee gekheid, Wouter deed het prima!) 
 
De meest recente dijken aan de zuidkust van Schouwen dateren uit 1953. Ten oosten van Zierikzee, 
waar veel minder land is verdwenen dan aan de westkant, dateren de zeedijken voor het grootste deel uit 
de tweede helft van de 18e eeuw. Een aantal nollen, aan de buitenkant van de zeedijk liggende restanten 
van door de zee weggeslagen dijken, herinnert aan de verdwenen dijken. Andere voorbeelden dan 
Kurkenol zijn de Westnol bij Burghsluis en de Noord- en de Zuidbout.  
 
Mathilde kwam met de meest wetenschappelijk getinte observaties naar boven: een geharnaste 
flieberkrab met veren. Ze hadden ook een galanthea uitgegraven, voor de foto. We zullen wel zien op de 
website, denk ik. Vast een heleboel stof.... 

Overzicht van de duikplaats 

Kurkenol of Kulkenol 
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Paul heeft altijd allerlei (on-)handigheidjes bij zich. Nu had hij weer een soort Nordic walking stok bij zich. 
Hij gebruikt het niet hoor, hij zeult die troep alleen maar mee. Ik heb hem nog wat verbetervoorstellen 
gedaan, om werkelijk nog nut te zien van de stok. Hij zal wel weer niet luisteren.  
 
Zo buitenissig uitgedost als Paul, heeft Kees weer juist in “retro-look”. Ik hoorde dat 
Kees binnenkort wordt uitgenodigd voor het duikmuseum. Kees duikt namelijk nog met 
een echt “slabbetje”. Lijkt een beetje hierop, kon niet zo snel een beter voorbeeld 
vinden... 
 
Dir duiken, daar hebben we het toen ook nog even over gehad. Kijk maar eens hier... 

Dir staat voor ‘doing it right’. Nou... ik weet wel dat dir-duikers zelf hun fles 
op mijn boot mogen zetten, ik mag van mijn baas maar 23 kilo tillen weet 
je... 
 
Met Marco duiken ging bijna net zo goed als met Harry en tegen Harry kan 
niemand op, dat weet ondertussen iedereen. Gelukkig had Marco een 
kompas, het kompas wees inderdaad de richting uit die ik wilde gaan, 
namelijk verder van de kant af. Door de nollen is het soms lastig 
oriënteren, je gaat verder uit de kant, maar het wordt juist ondieper. Mijn 
haspel zorgde voor een comfortabele terugreis. Met al die bootjes in de 
buurt, ben ik altijd blij om bij de ankerketting boven te komen. Liever een 
klein beetje dezelfde weg terug dan een 
diepe scheiding in mijn haar.  

 
Saskia en Yolanda kwamen veel te 
ver van de boot boven water. 
`Gebruik een haspel!` zei ik tegen 

iedere duiker die helemaal niet op mijn advies zaten te wachten. Ik bedoel 
het goed, echt.... 
 
Neem dan Erik, daar heb je tenminste wat aan, die gebruikte een haspel. 
Was nog wel even aan het oefenen met uit de knoop halen, maar ik ken 
geen haspelaar die dat nooit heeft gehad. Ik ben ook verschillende keren 
naast een wrak (een beetje verstopt) gesignaleerd met een lege haspel 
en een grote kluwen draad erbij. Onder water uitgelachen worden, ook 
dat is mij al gebeurd. Hoort erbij, dus. Uiteindelijk kan je goed haspelen 
en heb je recht op een haspelbrevet. 
 
Had ik het al over het prachtige weer gehad? Nee? Nou het was een prachtige dag, we zagen onze 
duikers gewoon bijkleuren. Binnenkort mogen we weer.... 
 
Groet,  Bert Moet 
  

 
 
Gelezen in het AD van 13 mei 2007, door Margreet 

 
Leidt de afname van het aantal walvissen in zee tot klimaatverandering? Oceaanstromen hebben een 
duidelijke invloed op het klimaat en ons land heft bijvoorbeeld relatief warme winters dankzij de warme 
golfstroom die van de tropen door de Noordzee trekt. Oceanologen kunnen echter niet verklaren waar de 
energie vandaan komt die deze grote waterbewegingen mogelijk maakt. 
De wind en het tij zorgen voor niet meer dan tweederde van de benodigde energie. Er ontbreekt in de 

vergelijking 1 terawatt – het energieverbruik van alle mensen op aarde samen is 14 
terawatt – en daarom ging de gedachte uit naar het plankton in de oceanen. Dit 

vangt ongeveer 63 terawatt aan energie op van de zon. Als een klein deel 
van de energie zou worden omgezet in zwembewegingen van vissen, dan 
zou dit de ontbrekende energie voor de oceaanstromen kunnen leveren.  
Vakblad Science presenteert echter een berekening waaruit blijkt dat deze 

theorie niet kan kloppen.  
Bijna alles wat krioelt in de oceaan is kleiner dan een centimeter. De energie die 

deze diertjes opwekken, zorgt wel voor turbulentie maar die wordt omgezet in warmte. De zwemmers 
leveren samen niet genoeg energie om de oceaanstromen in beweging te houden. 

Een dir-duiker met een heel 

lange slang aan de automaat. 

… ik mag van mijn baas 

maar 23 kilo tillen…. 
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Onze vakantie ging dit keer naar Vietnam. We zouden er gaan fietsen in het noorden, door de bergen en 
op zoek naar de prachtige bergvolkeren met hun kleurrijke kleding. Omdat, ook in Azië, het weer flink in 
de war is werd het een geheel andere vakantie. Fietsen bij 43 graden is namelijk geen pretje en de 
wegen in het noorden bleken veelal onbegaanbaar; kilometers modder en weggeslagen wegen. We 

hebben de fietsen in Hanoi achtergelaten en hebben ter plekke 
een auto met chauffeur geregeld voor een rit door het 
noorden. Het was inderdaad genieten van de woeste 
ongereptheid van de bergen en de kleurenrijkdom van de 
bergvolkeren bovendien was het hoog in de bergen 
aangenaam koeler. Na het noorden zijn we per trein naar het 
midden van Vietnam gegaan en kwamen we terecht in het 
mooie stadje Hoi An, een 17

e
eeuws handelsstadje met veel 

Chinese invloeden. Bovendien kon er bij het eilandje Lao 
Cham, 20 kilometer uit de kust gedoken worden en daar 
hadden we wel zin in.  
 

Afgelopen jaar hebben we bij Duikteam Zeeland ons 1* 
gehaald (we moeten nog wel een laatste theorie testje doen 
maar we voelen ons zeker genoeg om dit soort dingen te 

doen). Voor omgerekend 50 euro de man waren we een dag onder de 
pannen met twee duiken en een bounty lunch op het eiland. De 
eerste duik was in de koraaltuin in de luwte van het eiland, zicht een 
meter of twintig, maximale duikdiepte 15 meter, aangename 
watertemperatuur maar zodra je aan de buitenkant van het rif komt 
wordt het plotseling koud. Mooi koraal, een stonefish met een 
gevaarlijk gebitje en een murene verder veel klein grut met alle 
mogelijke kleuren. Na de lunch een duik in een rotstuin op volle zee. 
Aan de oppervlakte voel je de stroom trekken maar zodra je in de 
luwte van de rotsen bent valt dat reuze mee. Hier geen koraal maar 
enorme rotsblokken met prachtige doorkijkjes en meer vis van een 
maatje groter. Na 50 minuten komen we op 500 meter van de boot 
weer boven, precies op de plek die van tevoren aangegeven was. 
Onze conclusie: mooie spots voor een of twee dagen maar niet iets 
om er speciaal voor naar Vietnam te gaan. Wel heel leuk dat we dit 
nu konden doen.  
 
We zijn onze reis vervolgd naar Saigon en de Mekong Delta en daar 

hebben we vooral genoten van de vis op ons bord! 
 
Marian van den Berg en Hans van der Togt 
 

 
  
Onlangs kort geleden is het Duik Team Zeeland Duik-Kampeerweekend een feit geworden. Via de Yahoo 

group is de uitnodiging verspreid en diversen hebben er positief op gereageerd 
waardoor er een leuk hecht groepje zich op camping de Vier Bannen in 
Ouwerkerk aan de Oosterschelde heeft aangemeld. De campingeigenaar had 
op ons verzoek een veldje voor ons gereserveerd want, zo werd hem verteld, 
het kon wel eens druk worden. Gelukkig dat we gereserveerd hadden, want op 3 
vreemde kampeerders op ons veldje na, was het veld enkel voor DTZers. 
 
De vrijdagavond werd gebruikt om de tentjes op te zetten, in te richten en te 
ontdoen van de muffe lucht. Sommigen hadden nogal luxe artikelen mee: 
koelbox, verlichting, verwarming, 2x  opladers, e.d. Gekker moest het niet 
worden, want het bleef net onder de vraag voor een dubbele elektrische 
aansluiting op 1 adres… De kampeerstoelen en opklaptafel werden eveneens  

Aan boord een pak passen… 

Even een frisse 

duik na de lunch 
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getest. Dit onder het genot van een borrelnootje en later toen er democratisch gestemd was over wel of 
geen nachtduik, een flesje bier of een ander sterke drank. 
 
Gaande de avond werd het steeds drukker op ons veldje. Uit alle windstreken kwamen steeds meer 
wippertjes ons vergezellen. Het krekengebied van Ouwerkerk zit vol met geinige konijntjes....  
Hilariteit bij het uitproberen van een bont grijs onderpak van een droogpak. Vanwege de grote gelijkenis 
met de wippertjes midden op het veld werd em verzocht zich tussen de knaagdieren te mengen.....  
  

De zaterdag begon met een stevig echt goed oer Hollands 
ontbijt. Eieren met spek. Nog een stel had zich met tent 
aangemeld op het DTZ-veld en met wat wrikken en verplaatsen 
van auto's vonden ook zij een plekkie. Ondertussen werd onder 
genot van een kop koffie de plannen voor de dag gemaakt. De 
eerste duik bij de Zuidbout, om de hoek flessen vullen bij de 
duikzaak Water World, duikje bij het gemaal in Dreischor en de 
dag sluiten met een BBQ.  
  
We waren niet de 
enige bij de Zuidbout 
maar wel de eerste. 

We konden daarom wel al onze auto's kwijt in de berm. Na de 
omgeving verkend te hebben (fuiken, waar te water gaan, e.d.) 
ging de groep te water. Het was een kleurrijke duik met voor 
de meeste wel het hoogtepunt slakken met of zonder eieren, 
grote vis enzo.  
O ja, 1 iemand had ook een oester gezien.... 
  
Bij Water World werden vanzelfsprekend de flessen van 
nieuwe lading voorzien. De kersverse droogpak-bifi's gingen 
voor info met betrekking tot enkellood.  
  
Het gemaal in Dreischor was het toneel van de zuiderburen. Ondanks dat vonden we toch een plekje op 
de parkeerplaats. Hier werd verteld dat de dukdalven recht voor het gemaal mooi begroeid waren. Je 
begrijpt, een grote stof wolk recht naar de dukdalf...en inderdaad mooi begroeid en met helder water en 
goed licht was het een mooi object. 

De BBQ. Altijd een succes. Iedereen had zijn bakje vlees en 
wegwerp BBQ mee. Op geheel inventieve manier werd 
het opsteken een handje geholpen. Later bleek er zoveel vlees 
over te zijn dat er een 2e BBQ ingelast werd op dag 3, na de 
duik van zondag dus. 
  
‘s Zondags stond niet de kerkgang op het programma, maar 
wel het watersnoodmuseum naast de camping. Een 
indrukwekkende expositie hoe het er in februari '53 toeging. 
Hoopvol liepen we nadien nog ff naar de kreek en met het idee 
daar eens te duiken. Het zou er nog 10 meter diep zijn. Je 
mocht er immers in zwemmen dus duiken dan ook. Droevige 

blikken op de steiger vertelden genoeg. Bagger en troebel water. Onderweg naar de camping telefoon. 
Weer een DTZster is onderweg. De groep is sinds vrijdag met 50% vergroot!  
 
De zondagduik hebben we gemaakt bij Soetersbout. 
Ook hier duikgekte van jewelste. Afhankelijk van waar 
je zat had je goed zicht. Slakken en grote vis waren 
hier de hot spots. 
  
Terug op de camping stond de koffie klaar. Gezet door 
de achterblijvers. Zoals afgesproken kwamen de 
BBQ's weer tevoorschijn. De groep heeft onder de 
BBQ plannen gesmeed om begin september een 5-
daagse duikvakantie te maken naar Cornwall, 
Engeland. Je hoort ervan. 
  
De campeerders 
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De laatste paar jaar gaan we in de zomer naar Zwitserland op vakantie en deze keer wilde ik daar weer 
proberen te duiken. Je zal denken aan bergmeerduiken, maar dat hoeft niet perse. Even wat getallen: 
  

Vierwaldstättersee 

434 m.ü.M. / maximale diepte: 214 m / Oppervlakte: 113,6 km2 

Zürichsee 

406 m.ü.M / maximale diepte: 143 m / Oppervlakte: 90,1 km2 

 
http://www.zingg-dive.ch/tauchplatzliste.php 
  
Een duik op 400 meter hoogte is niet echt een bergmeerduik te 
noemen. De computer in andere mode hoeft dus niet echt. Het 
zijn flinke plassen (noemen ze niet voor niks ‘see’) en als je op de website kijkt, zie je dat er ook veel 
duikplekken zijn. Wat ik wel merkte is dat ze daar wat strenger zijn met waar je mag duiken en waar te 
water gaan. Goed navragen is belangrijk. 
  
Fles en lood heb ik daar gehuurd. Ik vond 120 CHFR (2 flessen en 2 loodgordels) voor 2 dagen best veel. 
De volgende keer toch mijn eigen spul maar meenemen. Je hebt daar minder lood nodig, maar dat is 
bekend. Je moet er wel rekening mee houden dat daar duiken in de zomer vergelijkbaar is met duiken in 
Nederland in februari. Op een diepte van 25 mtr is het ca. 6 graden, terwijl het aan de oppervlakte lekker 
zwemwater is. 

  
Weggis, Vierwaldstättersee 
Deze plek had ik opgezocht via Internet. Het is vlakbij waar wij zaten. We doken er op 1 augustus, de 
nationale feestdag, en dat iedereen vrij was, was te merken. Toch hebben we onderwater niemand 
gezien. Ook niet veel soorten vis eigenlijk. Wat schooltjes baarsjes en een paar kwabalen. De wand was 
fraai begroeid met planten en zoetwatermossels. De bergwanden lopen onderwater gewoon door. 
  

Au, Zürichsee 
Dat was hier helemaal het geval. Deze 
plek kreeg ik als tip van de 
duikschoolhouder. Hij vond dit wel een 
plek voor meer ervaren duikers. Ter 
plaatse nog navraag gedaan en kennelijk 
gebeurt daar nog wel eens een ongeval. 
Het eerste stuk was een zandvlakte, met 
klompen mossels en planten. Geen 
kreeftjes tussen de planten gezien. Maar 
die zandvlakte bleef tot 15-16 meter. Ik 
dacht al “lekkere duikplek”, totdat daar 
een soort drop off begon. Steil de diepte 
in (hoorde later dat het daar tot 60 mtr 
ging). De wand is rots, met de nodige 
scheuren en spleten. Daar geen 
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begroeiing. We hebben daar ook niet veel leven gezien buiten baars en kwabaal. Het zicht van de 
rotsformatie onderwater vond ik erg mooi. Maar met elke meter dat je dieper ging werd het ook kouder... 
Je ziet daar dus alleen droogpakken en van de duikers die daar doken begreep ik dat ze graag diep 
doken. Ik denk ook dat niet de plek gevaarlijk was maar de duikers.... 
  
Deze laatste plek, daar wil ik graag nog eens naar terug… Misschien een idee: een bus, een bende 
duikers en rondtrekken van plek naar plek voor een week...?  
  
Frans Spoor 
 
 

 
 
Wat nou vleesetende monsters? Piranha´s zijn vredelievende visjes die houden van planten en insecten. 
 
5 vragen, gelezen in DAG van 3 juli 2007 door Margreet 
 
Waar zwemmen ze ook alweer? 
Piranha´s leven in de rivieren van Zuid-Amerika. Ze kunnen 15 tot 25 centimeter groot worden. De vissen 
hebben een wreed imago; ze staan bekend om hun scherpe tanden en hun voorkeur voor (mensen) 
vlees. De scholen vissen worden vaak afgeschilderd als carnivoren die samen hun prooi overweldigen en 

het vlees eraf scheuren. 
 
En dit blijkt dus niet het geval te zijn? 
Inderdaad. Een aantal onderzoekers van de Schotse 
universiteit St. Andrews zette enkele rode piranha´s 
in een watertank en kwam tot een andere conclusie. 
Piranha´s hebben een wrede reputatie, maar eigenlijk 
zijn het bange visjes. Veel van hun gedragingen 
komen voort uit angst zelf opgegeten te worden, 
menen de professoren.  
De vissen vormen geen grote groepen om aan te 
vallen, maar juist om zichzelf te beschermen tegen 
bijvoorbeeld dolfijnen en kaaimannen. De grootte van 
de school hangt af van het gevaar. Vooral bij laag 
water zijn ze angstig. 

 
Maar ze houden wel van mensenvlees? 
Nee, ook dat moeten we volgens de onderzoekers met een korrel zout nemen. Piranha´s zijn vooral dol 
op andere vissen, planten en insecten. 
 
En wat vindt Artis ervan? 
Medewerker Eugène Bruins van het Artis aquarium is 
blij dat onderzoek heeft aangetoond dat de visjes 
minder wreed zijn dan altijd gedacht wordt. Er zijn 
volgens hem  verschillende soorten piranha´s. 
Vier van de zestien, zoals de rode, zijn potentieel 
gevaarlijk voor de mens. Maar net als de onderzoekers 
beweert Bruins dat het wrede imago grotendeels 
onterecht is. Piranha´s zouden in sommige gevallen 
enkel hun zieke soortgenoten of andere dieren opeten, 
zoals bijv. een te water geraakte jonge zilverreiger. 
Bruins weet dat collega´s zonder problemen het 
aquarium ingaan en de piranha´s geen agressief 
gedrag vertonen.  
 
We kunnen dus weer met een gerust hart het Zuid-Amerikaanse water in? 
Bruins meent van wel. Zelf zwom hij ook in Ecuador tussen de piranha´s. Met open wonden is dat 
misschien minder verstandig, meent hij. De geur van bloed kan ze wel aantrekken.   
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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 

Renaat Burggraeve 
Yolanda de Jong 

    1* Instructeur 
    1* Instructeur 

    0118 475 372    *)  
    0113 551 535 

Benny van den Steen     4*     0118 464 180 

Henk Betlem 
Dick Hoeksema 
Kees Jan Lastdrager 
Roel van der Mast 
Ronald Roes 
Wouter van der Scheer 
Ronald van der Veen 

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

    0118 629 959    *) 
    0118 616 532     
    0118 629 403 
    0118 553 248 
    0118 623 021   @ 
    0113 351 495   @ 
    0113 257 576      

Mathilde Matthijsse 
Chris Spoor 
Erik Veerhoek 
Martin Verhage 
Mario de Wever 

    2* 
    2* 
    2* 
    2* 
    2* 

    0118 635 161 
    0118 431 231 
    0118 475 083 
    0113 551 535 
    0118 471 410 

 
*)  = werkt in ploegendienst, soms ook overdag beschikbaar 

@ = doordeweeks beperkt beschikbaar                                                       Frans Spoor, Harm Verbeek 
 

 
 
 

 
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 Zonder lucht duikt niemand wel! 
Goof Weezepoel                      623 323  
Hans de Wit             634 043       Bert Kögeler 
 
 

 

 
 

Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 81, 14 september 2007 

 

Goed nieuws voor Veerse Meer-duikers: dankzij intensief lobbywerk van de NOB kan hier weer legaal 
worden gedoken. In 2004 werd het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) zo aangepast, dat duiken op 
enkele populaire plekken niet meer was toegestaan, maar onlangs heeft Rijkswaterstaat weer enkele 
veranderingen met betrekking tot de betonning doorgevoerd. Zo is de vaarwegmarkering bij duikstek 
‘Oostwatering VM88’ deels herzien en kun je hier tot twintig meter kopje onder. En bij ‘Schenge’ is boei 
S10 verlegd, waardoor de locatie weer voldoet aan de randvoorwaarden. Ook bij de locaties ‘Zilveren 
Schor’ en ‘Veersedam’ kun je weer zonder de wet te overtreden het water in. 
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Nieuwe duikstekken Oosterschelde 
 
ZIERIKZEE - Duiken in de vaargeulen van het westelijk deel van de Oosterschelde wordt toegestaan. 
Rijkswaterstaat is van plan vrijstelling te geven voor het stuk, grofweg gerekend vanaf de Zeelandbrug. 
Deze versoepeling van het binnenvaartpolitiereglement geldt als compensatie voor het verdwijnen van 
een aantal andere duikplekken in de Oosterschelde en Grevelingen. Juridisch medewerker G. van 
Woudenberg van Rijkswaterstaat verwacht dat de vrijstellingsregeling binnen enkele weken van kracht 
wordt. In ieder geval nog voor het aanbreken van het nieuwe duikseizoen. De Zeelandbrug valt nog 
buiten die regeling, maar ook daar wordt een oplossing voor gezocht, aldus Van Woudenberg. Duiken bij 
bruggen is officieel verboden. Volgens de zegsman is door de wettenmakers in Den Haag echter geen 
rekening gehouden met de bijzondere situatie van de Zeelandbrug, als (internationaal) één van de 
populairste duikplekken van Nederland. 
Hij heeft een aanvraag ingediend voor een wetswijziging, om het de hoogste baas van Rijkswaterstaat 
mogelijk te maken ook voor de Zeelandbrug een uitzondering mogelijk te maken.  

 
Vier locaties geopend in Veerse meer 

 
Na overleg tussen Rijkswaterstaat Zeeland, Duikschool Oceanus en de NOB is het weer mogelijk om op 
vier locaties in het Veerse Meer te duiken. Tot voor kort was dat niet mogelijk vanwege beperkingen door 
het Binnenvaart Politie Reglement (BPR). Alle duiklocaties vielen binnen het betond vaarwater. De 
waterkwaliteit is sterk aan het verbeteren door de doorlaat van vers zout water waardoor duiken in het 
Veerse Meer steeds aantrekkelijker wordt. Mede dankzij de inzet van Marcel Hintzen (Rijkswaterstaat) 
mag er op de volgende locaties weer gedoken worden: 
 
Oostwatering VM88 
Nabij de nu aanwezige boei VM88 werd in het verleden altijd gedoken. Door eind 2004 het Bpr te 
wijzigen, zou duiken op die locatie niet meer mogelijk zijn. Door de vaarwegmarkering te herzien en zo 
duidelijk te maken waar doorgaande scheepvaart zich "mag" bevinden en door de VM88, 89, 91 en 93 
iets richting vaarwater te 
verplaatsen, is het opnieuw 
mogelijk hier tot 20 m diep 
te duiken. 
 
Schenge 
Hier is de boei S10 
verlegd, zodanig dat de 
locatie weer voldoet aan de 
randvoorwaarden voor o.a. 
opleidingsduiken.  
 
Zilveren Schor  
Boei VM64 is 20 meter 
verlegd, hetgeen een 
diepte van circa 15 meter heeft opgeleverd waar gedoken kan worden. 
 
Duikstek Veerse dam 
Er is een vaarwegmarkering aangebracht langs de Veersedam zodat er een gebied buiten het betond 
vaarwater komt te liggen. Deze locatie wordt ook veel door andere waterrecreanten gebruikt. Gebruik 
hier, net zoals op de andere locaties, een duikvlag. 
 
Denk erom dat duiken in betond vaarwater niet is toegestaan.                                        Bron: nob-nl.nl 
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ZEEAQUARIUM BERGEN AAN ZEE 
 
We zoeken het wat verder van huis deze keer en de keuze is op dit aquarium gevallen, omdat het 
onlangs een metamorfose heeft ondergaan. Vooral het tropische gedeelte is omgetoverd tot een 
aaneenschakeling van schitterende koraaltuinen en er heeft een behoorlijke uitbreiding van het 
visbestand plaatsgevonden. 
 
Het Zee Aquarium in Bergen aan Zee (Noord-Holland) heeft maar liefst 
43 aquaria met zeebewoners uit alle wereldzeeën, in alle soorten en 
maten. Het is ook de moeite waard om eens een blik te werpen 
in de 38 vitrines met de omvangrijke schelpenverzameling. 
 
Piepkleine Anemoonvisjes, beter bekend onder de naam Nemo, zijn rijkelijk 
vertegenwoordigd.  
Ook Dory, het vriendinnetje van Nemo, het doktersvisje is te bewonderen. Verder zwemmen er 
koraalduivels vrolijk in het rond maar ook de bijna niet te ontdekken steenvissen zijn te bewonderen. 
Voor kinderen worden er elke woensdagmiddag microscopen opgesteld, zodat zelfs de kleinste visjes te 
bekijken zijn. Misschien kunnen zij het verschil zien tussen zand van de Noordzeekust en zand van de 
koraalstranden? 
 
Maar ook zijn er de grotere vissoorten te vinden, bijvoorbeeld diverse haaiensoorten, zoals de witpunt- en 
zwartpunthaai, de hondshaai, de grijze haai en sinds kort ook de stierkophaai. Een stierkophaai is een 

bodemhaai die zuurstofrijk water langs 
zijn kieuwen pompt en zo, in 
tegenstelling tot de meeste haaien, in 
staat is om stil te blijven liggen. 
 
Adres: Van de Wijckplein 16, Bergen 
aan Zee  
Tel.: 072-5812928 Voor meer info: 
www.zeeaquarium.nl 
 
 
 
De redactie heeft de hand weten te 
leggen op een afdruk van het  
specialty-brevet verleend aan Erik 
Veerhoek, vanwege zijn bijzondere 
chocolademelk, waar al zoveel DTZ-
leden van hebben mogen meegenieten.  
Het zal niemand verbazen dat onder 
andere vanwege deze chocolademelk 
Erik het tot één van de meest gewenste 
buddies van 
DTZ geschopt 
heeft!  
 
Houden zo 
Erik! 
Proficiat!!! 
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Nadere kennismaking met… 
 

Robèrt Koopman 
 
Waar en wanneer ben je geboren? 
Ik ben in 1962 geboren in Hoogvliet/Rotterdam. Maar vóór mijn eerste 
verjaardag zijn we in Schagen gaan wonen en daar heb ik mijn gehele jeugd 
doorgebracht. 
 
Met wie en wat woon je samen?  
Ik ben in 1983 getrouwd met Suzanne. We hebben eerst in Amsterdam 
gewoond maar gingen in 1988 naar Almere. Daar hebben we 2 zoons 
gekregen (Youp in 1991 en Jochem in 1995). De enige huisdieren die we 

hebben zwemmen in de vijver buiten. 
 
Wat doe je in het dagelijkse leven?  
Ik werk sinds 1985 in de automatisering. Helaas wil mijn werkgever met pensioen en heeft mij al 
gedeeltelijk ontslagen. Dit is allemaal niet zo leuk gegaan en de rest van mijn baan staat ook op de tocht. 
Door ziekte lig ik nu al 8 maanden in bed. De kans op volledig herstel lijkt steeds kleiner te worden. 
 
Waar of hoe is het duiken voor je begonnen? 
Dat is begonnen door vakanties met Kees Glas en Peter Meerleveld in Zuid-Frankrijk. Door snorkelen in 
de Middellandse Zee wilde ik meer en vooral langer onder water blijven. Dit is allemaal in de begin jaren 
’80 geweest…… 
 
Is er een favoriete duikstek (in Nederland)?  
De wateren rondom Amsterdam zijn eigenlijk niet leuk, het is en blijft 
behelpen. Maar in een inmiddels ver verleden gingen we regelmatig naar 
Kees om daar in de Oosterschelde te duiken. De Oosterschelde is toch echt 
de mooiste duikstek van Nederland.  
 
En misschien ook een minder leuke duikervaring? 
Ik heb maar een geringe duikervaring, ongeveer 200 duiken, en heb nooit 
iets “engs” meegemaakt. Misschien één keer met een nachtduik in het meer 

bij Twiske. We kwamen boven en er hing een laagje mist 
boven het water. Zonder kompas zou dat “eng” kunnen zijn 
geweest maar nu was het leermoment.  
 
Heb je naast het duiken nog andere hobby’s? 
Duiken is nog steeds mijn hobby ondanks het feit dat ik al lang 
niet meer in het water ben geweest. Door drukte en andere 
zaken kwam het er niet meer van. Geen buddy meer in de 
buurt om even snel mee het water in te gaan. Na jaren niet 
gebruik blijkt een duikpak te krimpen rondom de buik…..:-) 
Andere hobby’s heb ik genoeg. Ik ben een heel grote 
wijnliefhebber geworden. Ik drink vanwege medicijnen al bijna 
een jaar niets meer, maar ik lees veel over wijn. Koken is een 
andere grote hobby van me. Kookboeken verzamelen dus 
ook. Helaas ook hier kan ik al bijna een jaar niets meer aan 
doen maar ik hoop op betere tijden. Fotograferen deed ik 
“vroeger” veel, dat wil ik weer gaan oppakken. Een nieuwe 

camera heb ik inmiddels al weer gekocht. Nu wacht ik op het moment dat ik 
weer naar buiten kan om te gaan beginnen. Wat ik nu vanuit bed wel goed 
kan doen is het verzamelen van TV-programma’s. Ik verzamel al jaren alles 
van Boudewijn Büch, nu ook zijn TV-programma’s. Zie voor meer informatie 

hierover www.dwvbb.nl  
Verder verzamel ik peper en zout-stellen. Niet de gewone maar bijzondere uitvoeringen. 
 
Wat is je favoriete gerecht en wat kan je absoluut niet door je keel krijgen?  
Met koken als hobby is dat niet gemakkelijk. Er is zoveel moois, maar als ik moet kiezen is de Italiaanse 
keuken wel de mooiste. Een goede en vooral eenvoudige pasta is heerlijk. Met vis en schaaldieren heb ik 

een nachtduik in 

het meer bij Twiske 
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echter grote moeite. Het ziet er allemaal prachtig uit maar ik krijg het letterlijk niet door mijn keel. 
 
Van welke soort muziek ga je uit je bol en bezoek je wel eens een concert? Of ga je bijv. liever naar 
de film, een opera of iets dergelijks! 
Sinds het begin van mijn gezondheidsklachten kan ik niet meer naar muziek luisteren. Ik doe dat dus niet 
meer. Ik ging zelden uit dus kan hier weinig over vertellen. 
 
Wat lijkt je de favoriete vakantiebestemming en heb je nog (duik)reisidealen? 
De laatste jaren gingen we op vakantie naar vrienden in Zuid-Frankrijk (Saint-Tropez). Om daar in een 
groot huis met veel mensen te zijn is heerlijk. Eten koken voor 25 man is mijn lust en mijn leven heb ik 

daar ontdekt. In 2004 hielpen we vrienden op 
hun eigen camping in Frankrijk, daar kookte ik 
voor 100 man en dat was nog leuker! Keihard 
werken maar de voldoening was enorm. Ik heb 
geen echte duikreisidealen, om eerst maar weer 
een goed te kunnen lopen en zitten dan zie ik 
wel weer verder. Misschien kan Kees me 
overhalen om in 2008 weer te beginnen….:-) 
 
En wat voor soort vakantie(land) trekt jou 
nou helemaal niet, en zul je dus ook niet snel 
naar toe gaan? 
Ik heb niets met landen in Azië. Ben er nooit 
geweest dus weet niet waarom dit komt. Maar ik 
zou daar niet graag naar toe gaan. 
 
Hartelijk bedankt voor je medewerking voor 

toch wel wat speciale editie*) van deze rubriek!! 

Margreet van Aalst 

 
*) Toelichting van Robèrt aan de redactie: Ik lig al bijna dit hele jaar plat op bed en kom niet meer buiten.  
Als je dan ook in die tijd ontslagen wordt helpt dat niet met de genezing. Eind vorig jaar liep ik al op mijn laatste 
benen om er nog het beste van te maken; het mocht helaas niet helpen. Ik lig plat op bed vanwege ernstige 
rugklachten. In 2005 heb ik een herniaoperatie ondergaan, maar deze heeft niet het herstel gebracht wat iedereen 
voor ogen had. Ik heb nu littekenweefsel in de zenuwbaan net langs mijn wervels zitten en dat geeft erg veel last 
voor wat betreft mijn benen. Buiten de rugpijn om heb ik dus altijd pijn in mijn benen en een soort van ‘cola-belletjes' 
gevoel in de benen. Ik zou bijna zeggen dat ik altijd een deco-ongeval in de benen heb...:-) Elk jaar wil ik eigenlijk de 
duiksport weer oppakken, maar zoals het er nu uitziet kan ik dat wel vergeten. 
[Wat vervelend dat je dit allemaal overkomt. We hebben er veel waardering voor dat je toch deze NKM voor De 
Luchtbel hebt willen schrijven. We wensen je heel, heel veel sterkte met je genezingsproces en je werk. Hopelijk gaat 
de zon toch weer een beetje schijnen in de toekomst! Red.] 
 

Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 81, 14 september 2007 

 

Steven Groot meldde een bijzondere ‘ontdekking’ in de Grevelingen. We 
wilden jullie zijn enthousiasme niet onthouden… 
”Begin september hielden we een nazomer-duikvakantie in Zeeland. 
Heerlijk om op doordeweekse dagen alle ruimte te hebben bij de 
duikstekken als de Nieuwe Kerkweg (Den Osse) en Dreischor. Alle rust om 
het gevarieerde leven op de palen te fotograferen zonder opgewerveld 
zweefvuil. Bij de Nieuwe Kerkweg deden we een, althans voor ons, geheel 
nieuwe ervaring op. Vanwege de forse wind was het zicht bij de rifballen 
matig en daalden we verder af naar het tweede rif. Na een tijdje ontdekten we op ongeveer vijftien meter 
diepte kolonies dodemansduim, de enige koraalsoort die Nederland rijk is! De volgende dag gingen we 
met een camera terug en vonden we er nog meer. Sommige wel tot vijf centimeter groot, in de 
kenmerkende kleuren licht-oranje of vuilwit (zie foto). 
Dodemansduim houdt van zout water en was daarom niet of nauwelijks aanwezig in het relatief brakke 
water van de Grevelingen. Dat er nu zulke gezond grote kolonies bij de Nieuwe Kerkweg leven, laat zien 
dat het regelmatig inlaten van vers zeewater in de Grevelingen positieve effecten heeft. Onze 
waarneming is niet uniek, anderen zagen ook al dodemansduin op deze duikstek. Maar misschien is het 
toch aardig ook andere lezers te attenderen op dit voorkomen.” 

Eten koken voor 100 man, 

mijn lust en mijn leven 
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Waarom zou je vijanden hebben als je zulke fijne clubgenoten hebt! Bedankt 
Carolien, nu ben ik de lul. Alhoewel, het naschrift van haar snorkeltje geeft me 
dan weer de kans twee regels vol te typen. Ook ik zat afgelopen dagen bij 
deHAP. Niet Dahab, maar de huisartsenpost. Wij waren naar het gevaarlijke 
Plopsaland geweest alwaar ik zoonlief van de glijbaan had afgeholpen door er 
zelf achteraan te gaan. Alleen ben ik over zoonlief heen gegaan en kan hij nu zijn 
been niet meer gebruiken. Foto’s laten nemen, maar het euvel is nog niet 
gevonden. 
Duiken, dat was toch de 

aanleiding van deze column? Duiken gaat op dit 
moment niet omdat ik al een week 
snotverkouden ben, IN AUGUSTUS 
NOTABENE!!!! Buddy Jeroen heeft een state of 
the art camera gekocht en ik moet nu hele 
dagen in mijn blote kont poseren onderwater. 
Das dan wellicht ook de oorzaak van mijn 
verkoudheid. Vakantie en ziek zijn, maar als 
onderwerp dan? 
  
Vorig jaar was ik op vakantie in Denemarken en 
daarvoor had ik via het internet (hoe anders) 
contact gelegd met een duikclub uit 
Kopenhagen. Ik werd direct uitgenodigd om mee 
te gaan met hun clubduiken, op bezoek te 
komen in hun clubhuis en mocht zonder problemen al hun 
uitrusting gebruiken. Een aantal leden was ook lid van de 
duikclub van IBM (het bedrijf) en ook daar mocht ik 
deelnemen aan duikjes. Toen het even leek dat mijn vakantielocatie een probleem was, mocht ik zelfs het 
appartement van een van die gasten gebruiken als hij zelf op vakantie was. Gastvrijheid met een 
hoofdletter dacht ik zo.  
Voor de eerste duik hadden we afgesproken bij het clubhuis, midden in Kopenhagen. Toen begon het 
gedonder. Op weg naar Kopenhagen kwam ik in een omleiding terecht. Bij gebrek aan Tom Tom en 
doordat ik niet kan rijden en kaartlezen tegelijkertijd werd een kort stukje (wat ik eerder al had verkend) 
een crime. Na een half uur door een onbekend stuk stad gereden te hebben besloot ik het maar op te 

geven. Ik stond stil in voor een kruispunt en 
hoorde opeens een stuk verder Nederlands 
spreken. Ik gooi de auto in een “dukes of 
hazard” handremslip met bocht en achter die 
Nederlanders geparkeerd. Bleek die kerel ook 
te duiken. Hij kon me vertellen dat ik al in 
Kopenhagen zat en hoe ik moest rijden.  
Net op tijd aangekomen bij de club, 
kennismaken met hele aardige mensen, 
rondleiding en flessen uitzoeken. Met mijn 
slippertjes en een volle 12 liter een trapje op 
vanuit het souterrain en klets op mijn b.k. 
Kapotte Ray ban en een gekrenkt ego later 
vertrokken we op weg naar de duikstek. Eerst 
nog effe mijn auto geparkeerd in de 
parkeertuin van IBM, want mijn Deense 
vrienden waren van mening dat ik niet 
nodeloos parkeerkosten moest hebben (dat 
doet een Zeeuw goed). 

Na een uurtje rijden de clubribboot ingeladen en op weg. In het water waren we nogal zwaar beladen met 
veel duikers en spul en konden daardoor niet te hard. Toen de motor halverwege begon te stotteren zag 
ik effe een heel rampscenario voor me. Gelukkig niks aan de hand. Duik gemaakt op een wrak 
(grotendeels intact). De begroeiing en de hoeveelheid leven stelt daar niks voor, het zicht is wel goed. Ze  

tig-duizend wrakken in goede staat 

… zwaar beladen met veel duikers en spul… 



 17

hebben daar tig-duizend wrakken in goede staat. Wellicht door weinig zuurstof in het water blijven die 
wrakken zo mooi bewaard, maar daardoor wel erg weinig leven. 
De duik was klaar en wij weer terug met de boot. Mijn oor was wat geïrriteerd, maar dat schreef ik toe 
aan iets teveel klaren. Toen ik eenmaal thuis was en in bed lag werd het echter steeds erger. De 
volgende morgen was het niet te houden, mijn kop en in het bijzonder mijn oor leek te exploderen. De 
huisarts kon me op korte termijn niet helpen dus moest ik naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. Als 
goede ambtenaar begreep ik dat ik, omdat ik de juiste verwijsbriefjes niet had, niet zomaar geholpen kon 
worden en dat het daarom drie uur moest duren voordat ik aan de buurt was op de 
spoedafdeling. Al die tijd leek mijn oor nog steeds bezig te zijn met een te snelle 
opstijging van grote diepte.  
 
Tijdens het wachten heb ik de duikmedische dienst in Den Helder 
gebeld en gevraagd of ik me zorgen moest maken 
en misschien iemand moest wurgen om eerder aan 
de beurt te komen. Na mijn verhaal kon men wel een 
telefonische diagnose stellen en gaf men aan dat ik 
wellicht wel veel pijn had, maar dat ik kon wachten. Toen ik aan 
de beurt was bleek ik dan ook gewoon een acute oorontsteking te hebben. De dokter wilde er wel een 
sneetje in maken om de druk te verlichten, maar het kon ook met pillen opgelost worden. Omdat volgens 
mij sneetjes in trommelvlies niet samen gaan met duiken heb ik daarvoor bedankt. Een weekje later was 
ik er vanaf. Helaas heb ik dus maar eenmaal de gastvrijheid kunnen proeven van mijn Deense vrienden. 
Maar als iemand ooit een Deense duiker ontmoet, geef hem dan een pilsje van mij. 
 
Dit jaar heb ik vakantie gevierd in Finland en ook daar heb ik gedoken. Het contact zoeken via internet 
viel tegen. Zie maar eens een Finse internetsite, die geen Engelse vertaling heeft, te lezen. Sukulus is 
volgens mij zoiets als duiken in het Fins. Komt natuurlijk van het Zeeuwse “sukelaers” en als je zo af en 
toe lui ziet muggelen aan de waterkant, met hun pak aan- en uittrekken, dan denk je toch vanzelf wat een 
sukelaer! 
Uiteindelijk heb ik Finland zelf via the old fashioned telefoon een duiktoko gevonden waarmee ik kon 
duiken. De beste man werd omschreven als een Finse Indiaan die woont in zijn boot en hele dagen duikt. 
Het lag allemaal anders maar wel heb ik twee duikjes met hem en zijn landingsvaartuig gemaakt. € 65,- 
voor een complete uitrusting (inclusief computer), 2 x 300 bar vulling en boottocht is volgens mij een 
mooie prijs. De duik zelf deed veel denken aan Denemarken. Een mooi houten wrak wat is gezonken in 

1850 en wat in goede staat is. Jammer dat 
hier dan ook weer het leven ontbreekt. Bij 
duik 1 was de oogst een zeedonderpadje en 
een lipvisje en bij duik 2 was er welgeteld 
één botervisje te zien. Begroeiing en ander 
leven werd ingenomen door mossels.  
 
Begrijp me niet verkeerd, duiken in andere 
landen is altijd ok, juist vanwege de andere 
mensen, omstandigheden en andere 
gebruiken. Zo gebruiken de Denen een 
buddysysteem met touwen rond het middel 
die “middels” touwen met daaraan Gardena-
tuinslangsluitingen aan elkaar zijn 
verbonden. Is misschien handig voor Bert 
en Harry. Enkel mijn ervaring in Scandinavië 
qua duikleven valt wat tegen. Misschien dat 
de fjorden in Noorwegen de volgende keer 
zullen overtuigen. In Nieuw-Zeeland heb ik 
immers mooie duiken gemaakt in de fjorden 

daar. Maar gezien het reisverslag van Dick in de laatste Luchtbel en onze 
nieuwe verre en lange reisplannen voor over drie jaar, zakken we voor de 
vakantie volgend jaar wellicht af naar de Franse kust. 

 
Gegroet, Mario de Wever 
 
PS Ik had echt geen idee, maar nu mail ik net met Erik en bedenk me dat hij wel als slachtoffer kan 
dienen. Ik geef de snorkel dus aan Erik Veerhoek. 

Zeeuwse “sukelaers” 
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Door Niels de Groot. Gelezen in Dagblad De Pers, 28 augustus 2007, door Margreet 

Archeologie Onderwater 
 
Zweedse duikers hebben voor de kust, ter hoogte van Stockholm, het tot nu toe best bewaard gebleven 
zeventiende-eeuwse scheepwrak van de Oostzee ontdekt. Maar de herkomst van het schip is duister. 
 
Al twee jaar geleden vonden de duikers het wrak. Het ligt nabij het 
eiland Dalarö, op een diepte van nog geen dertig meter. Op last van 
het Nationale Scheepvaartmuseum hielden ze de ontdekking tot 
voor kort geheim. Nu het eerste onderzoek is afgerond, komen er 
details naar buiten.  
‘De afgelopen weken hebben we het dekoppervlak in kaart gebracht 
en het hele wrak van buiten gefilmd en gefotografeerd’, vertelt 
onderwaterarcheoloog Johan Rönnby van de Södertörn Hoge-
school, die in samenwerking met collega’s van het Nationaal 
Scheepvaartmuseum de eerste resultaten vastlegde. ’Zoiets moois 
ben ik niet eerder tegengekomen. Alles zit erop en eraan, zelfs twee 
van de drie masten staan nog recht overeind en er is nauwelijks 
schade te zien. We konden niet geloven dat niemand dit schip al 
eerder had aangetroffen, daar het in zeer toegankelijk gebied ligt.’ 
 

Het wrak is ruim twintig meter 
lang. Volgens Rönnby ziet het 
schip er ‘net zo goed, zo niet beter’ uit dan de Vasa, het 
vlaggenschip van de Zweedse marine dat in 1628 
kapseisde en verging, en in 1961 werd gelicht. Het wrak 
van de Vasa is het pronkstuk van het 
Scheepvaartmuseum. Maar over de identiteit van het 
aangetroffen vaartuig tasten de maritiem 
oudheidkundigen vooralsnog in het duister. Aan boord 
troffen ze een fles aan met een Engelse merkstempel, 
maar ook talloze baardmankruiken met het stadswapen 
van Amsterdam. Het zou een Hollands schip kunnen zijn, 
maar dergelijke kruiken werden ook op niet-Hollandse 

schepen gebruikt. Het kan dus ook Engels zijn geweest en wie 
weet was het Zweeds. Wat wel duidelijk lijkt, is dat het schip 
hoge 
officieren 
vervoerde. 

Rönnby: ‘Op het dek kwamen we een pistool en een 
sabel tegen, wapens die door hoge militairen werden 
gebruikt.’ Voorts staat er nog een gietijzeren kanon en 
liggen er diverse voorwerpen zoals een bijl, schaaf, 
schalen van aardewerk en schoenen.  
 
Het team heeft houtmonsters genomen voor de 
dendrochronologische datering (dendrologie = leer van 
de houtachtige gewassen: red) Deze moet de ruime 
tijdspanne van 1630-1690, waarbinnen het schip 
voorlopig op grond van stijlkenmerken wordt 
gedateerd, verder begrenzen. De resultaten van deze 
datering worden de komende maanden verwacht; 
maar om de identiteit van het schip vast te stellen, 
zullen de duikers weer moeten afdalen en het wrak 
aan een grondig 
onderzoek 
moeten 
onderwerpen.  

Het wiel van een kanonaffuit, het 
mobiele onderstel waarop de loop 

van een kanon rustte 

Een pistoolkolf 

Een lenspomp (om water uit 
het schip te pompen) aan dek 
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Rondom het Filippijnse eiland Panglao zijn duizenden nieuwe 
zeediersoorten ontdekt. Vanaf 2004 hebben zo'n tachtig 
wetenschappers en hun medewerkers meegewerkt aan het Panglao 

Marine Biodiversity Project om 
het onderzeese leven rond het 
eiland te inventariseren. De 
wateren rondom het eilandje 
bleken een scala aan 
onbekende soorten te 
bevatten. «Talloze soorten zijn 
levend geobserveerd en 
gefotografeerd, waarvan velen 
voor de eerste keer,» vertelt 
hoofdonderzoeker Philippe 
Bouchet van het Frans Nationaal Natuurhistorisch Museum. 

«Volgens schattingen zijn 150 tot 250 soorten schaaldieren nieuw voor de wetenschap, evenals 1500 tot 
2500 soorten weekdieren.» Het is het meest complete onderzoek dat ooit is uitgevoerd als het gaat om 
het inventariseren van week- en schaaldieren in en rondom koraalriffen. De komende vijf jaar zullen ook 
andere zeegebieden van de Filippijnen onder de loep worden genomen.    
 
 

MUTATIES DUIKTEAM “ZEELAND” PER 1 SEPT ‘07 
 
Elly Boerbooms, redactielid, is per e-mail het handigste te bereiken op elly.boerbooms@zeelandnet.nl 
Leon Joosse, Tussenmede 2, 4337 AN Middelburg heeft als telefoonnummer 0118-750752. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 12 september Start training gevorderden, zwembad 20.15-21.15 uur 
Zondag  23 september Start vrij zwemmen, zwembad 12.30-13.30 uur 
Zondag  23 september Hans Verkooijen Wandeling, Waterland Neeltje Jans, 14.00 uur 
Woensdag   3 oktober Start opleiding, zwembad 21.15-22.15 uur 
Maandag  22 oktober BestuursLedenVergadering 
Zaterdag    3 november Uiterste datum opgave DTZ-Wok 
Maandag  12 november DTZ-Wok ‘uit eigen doos’, De Wok van Walcheren, 19.30 uur 
Maandag  26 november Algemene LedenVergadering 


